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MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of 1996. Its aim is to help to 

clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world 
developments, and participate in the search for prospective solutions. 

About 120 authors contribute to the magazine on a regular basis and more write for it occasionally. So far 
MARATHON has been published in Czech with occasional documentation annexes in English or German. 
English summaries of articles are envisaged based on specific interests of readers. 

Themes most often treated in the magazine include human capital, investments in education and other forms 
of human capital, nature and consequences of globalization, new approaches in economic theory (an attempt for 
synthesis of seemingly disparate concepts of K. Marx, J. Schumpeter, M. Friedman, G. Becker and R. Reich with 
regard to role played by innovations and the search for new space for economic growth), etc. Several specific 
projects of human capital investments have been developed on the basis of concepts analyzed in MARATHON. 
The magazine can be accessed at: 
http://valencik.cz/marathon  
E-mail contact: valencik@cbox.cz 
 

 
Do rukou se vám dostává časopis Marathon 1/2008. Jako obvykle, nejdřív některá základní sdělení: 
- Zatím je časopis šířen finančně nenáročnými formami - několik xerokopií, prostřednictvím disket, zasílán 

prostřednictvím fax modemu, prostřednictvím sítě INTERNET (http://valencik.cz/marathon). 
- Časopis vychází jednou za dva měsíce, vždy 15. dne prvního z dvojice měsíců, které jsou po sobě. Nejbližší 

řádné číslo (2/2008) bude vydáno a objeví se na Internetu 15. března 2008.  
- Rozsah časopisu je 40 stran tohoto formátu, což odpovídá přibližně 120 stranám standardního formátu. 
- Kontaktní spojení, na kterém lze získat podrobnější informace o časopisu, vyjádřit připomínky, zaslat 

příspěvek apod., je (prozatím) prostřednictvím domácího telefonu: 224933149 (R.Valenčík). 
- Příspěvky, případně připomínky a náměty, vzkazy redakci apod. lze rovněž zasílat na e-mailovou adresu: 

valencik@cbox.cz. 
- V srpnu 1997 byl Marathon registrován ministerstvem kultury ČR, na vyžádání je distribuován užšímu 

okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu. 
- V časopisu jsou uveřejňovány materiály vzniklé při řešení projektu GA ČR Investování do sociálního 

kapitálu a efektivnost (402/06/1357). 
- Od počátku roku 2006 je Marathon vybaven redakčním systémem, prostřednictvím kterého lze zveřejňovat 

příspěvky a reagovat na již uveřejněné příspěvky. 
- Příspěvky uveřejňujeme vždy recenzované a včetně recenze (příp. ohlasu). 
 
 

1. Úvodní poznámka 
 
V prvním letošním čísle najdete další zajímavou studii věnovanou problematice terorismu. Kromě toho 

dokončení pojednání o socialistických teoriích v ekonomii z minulého čísla a další dvě menší stati. Zůstal i 
prostor pro uveřejnění další části zajímavé diplomové práce věnované vztahu mezi mikroekonomií a 
psychologií. Zařadili jsme text, který ukazuje na jeden z aktuálních výsledků v oblasti teorie redistribučních 
systémů. V některém z příštích čísel se uvedené problematice budeme věnovat více. Potěšil nás i ohlas 
doplňující pojednání o A. Bráfovi, uvítám další i ke starším uveřejněným materiálům..  

 

2. Hlavní materiály 
 

Mezinárodní terorismus z makro-  a mikroekonomického hlediska  
- ohlédnutí po šesti letech 
 
Jaroslav Šetek 
 
Úvod 
Terorismus jako ideologie nepokládá za prioritu své činnosti ekonomiku, ale sféru politiky. Přesto jsou 

ekonomické zdroje pro něho velmi důležité, neboť je to právě finační limit, jímž se řídí výběr jeho akcí. 
Teroristické skupiny, které operují s omezenými finančními prostředky, jsou nuceny se spokojit s takovými 
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„teroristicky nevyspělými“ technikami, jako jsou vraždy v gangsterském stylu, pumové útoky proti úřadům, 
výbušniny umístěné v automobilech či v poštovních zásilkách. Jestliže chtějí rozšířit okruh své působnosti, 
obvykle hledají vhodného „sponzora“, který pak s velkou pravděpodobností bude prosazovat své vlastní zájmy a 
bude mít snahu ovlivňovat výběr a zaměření uskutečňovaných akcí. Potřeba většího finančního přílivu pak nutně 
mění i výběr objektů akcí i teroristických taktik.     

 
Ekonomické cíle terorismu 
Ekonomickými cíli terorismu jsou velmi často klíčová zařízení, a zejména prostředky dopravní 

infrastruktury. Důsledkem orientace na tato zařízení se mohou teroristé snažit vyvolat tvrdá vládní opatření, aby 
získali sympatie obyvatelstva, nebo se mohou snažit o vyvolání mezinárodního incidentu, aby dosáhli co nejširší 
reklamy pro své politické cíle.  

Orientace terorismu na dopravní infrastrukturu nestojí teroristy téměř žádné vynaložení finančních 
prostředků, navíc je bez rizika, ačkoli citelně poškodí ekonomiku. To lze vysvětlit na lapidárním příkladě. Stačí 
pouze jeden anonymní telefonát upozorňující na nálož  v prostředcích hromadné dopravy. Nikdo není 
zodpovědně schopen rozpoznat, zda se jedná o „žert“, nebo o skutečně vážně myšlené oznámení. Takovou 
situaci nelze bagatelizovat, doprava se musí zastavit a všechny rizikové prostory důsledně prozkoumat. Tím se 
značně zatěžují rozpočtové prostředky ozbrojených složek státu a chod dopravního systému je značně narušen. 
Navíc z hlediska psychologických aspektů averze veřejnosti nesměřuje někdy vůči teroristům, ale je zaměřena 
proti dopravním společnostem a státním institucím, které mají takovým věcem zabránit. 

Podle aktuálních poznatků terorismu je jasné, že jeho akce postihují všechny formy dopravy (leteckou, 
pozemní i podzemní).  

Nejčastěji se útoky orientují na letadla civilních aerolinií, neboť jsou nejvíce zranitelné a za předpokladu, že 
se nalezne stát, který povolí unesenému letadlu na svém teritoriu přistát, nabízí se únoscům, v případě nesplnění 
jejich požadavků, nejlepší příležitost, jak uprchnout do bezpečí. Ne všechny únosy letadel lze z politologického 
hlediska charakterizovat jako teroristické akce. V této souvislosti lze poukázat na populární únosy letadel 
osobami, které hledaly politický azyl, nebo se tímto aktem snažily vyhnout persekucím a usilovaly o získání 
publicity. Čím však byly jednotlivé země postupně méně a méně k těmto skutkům tolerantní, tím se tyto únosy 
staly vzácnějšími. 

Pozemní doprava není zcela pro teroristy bez rizika. To lze doložit na příkladu pokusu o pumový útok na 
rychlovlak CGT ve Francii v srpnu 1995. Nálož o hmotnosti 25 kg naštěstí pro závadu na spouštěcím 
mechanismu nevybuchla, takže byla včas zneškodněna. Díky tomu se podařilo francouzským policejním 
složkám expertizou zjistit skupinu záškodníků, která se s největší pravděpodobností pokusila rychlovlak 
napadnout.   

Ani únosy plavidel na otevřeném moři nejsou pro teroristy bez problémů. Plavidlo se pohybuje pomalu a 
nepředstavuje takovou hrozbu ztrát na životech jako unesené letadlo.                   

 
Úvod do problému makroekonomických a mikroekonomických dopadů  
Každý rok se schází zástupci největších světových pojišťoven ve světové ekonomice na Azurovém pobřeží za 

cílem za cílem projednat podmínky na další rok. V roce 2002 bylo jejich rozhodování značně obtížné. 
Teroristické útoky z 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku zasadily ránu pojistným trhům. 
Jejich dopady na pojistné trhy se snažil vyčíslit Ženevský spolek pro průzkumy pojišťovnictví ve své strudii 
„Dopady 11. září - rok poté“1. Tato studie byla zveřejněna den před 1. výročím této tragédie - 10. září 20022. Na 
základě analytického rozboru znamenaly události zmíněného dne minimálně trojnásobný negativní dopad na 
pojistné trhy: 

1)  Jednalo o největší pojistnou událost v historii3, jejíž výše byla odhadnuta v rozmezí 40 - 60 mld.  USD.  
2)  Pojišťovny, jako největší institucionální investor na finančních trzích, prodělaly následně důsledkem 

psychologického aspektu další miliardy dolarů. 
3)  Pojišťovací instituce, jako podnikatelské firmy, zápolily s propadem i vlastních akcií.         

                                                 
1 Pojišťovny narazily na hranice svých možností, Hospodářské noviny, 11. 9. 2002 
2 Teroristický útok otřese světem pojišťoven, Hospodářské noviny, 13. 9. 2001 
3 Již 13. září 2001 došly významné ratingové agentury z oboru finančnictví k prvotnímu stanovisku, že se jedná o nejdražší 
pojistnou událost ve světové ekonomice v dějinách lidstva. Dosud nejdražší pojistnou událostí byly: 
• v roce 1992 hurikán Andrew v USA, škody 26,5 mld. USD, vyplaceno 19 mld USD, 
• v roce 1994 zemětřesení v Los Angeles, škody 40 mld. USD, vyplaceno 16,3 mld. USD. 
• v roce 1991 cyklon Mireille v Japonsku, vyplaceno 7,17 mld. USD 
• v roce 1990 bouře Daria v Evropě, vyplaceno 6,05 mld. USD, 
• v roce 1999 vichřice Lothar a Martin, vyplaceno 6 mld. USD 
v roce 1989 hurikán Hugo v USA, vyplaceno 5,8 mld. USD. 
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Terorismus z pohledu ekonomických oborů 
V ekonomických oborech nachází problematika boje s terorismem své opodstatnění v níže uvedených 

disciplínách: 
• mikroekonomii a makroekonomii, 
• teorie hospodářské politiky - makroekonomické, mikroekonomické,  
• obecná ekonomická teorie, 
• finanční teorie - rozpočtová a monetární oblast, 
• teorie veřejné volby (public choice). 
Opodstatněnost orientace ekonomických věd úzce souvisí s otázkou alokace zdrojů a veřejných statků, 

poněvadž boj s terorismem lze považovat za čistý veřejný statek. Z tohoto důvodu lze boj s terorismem jako 
produkci veřejných statků.   

 
Charakteristické rysy boje s terorismem jako veřejného statku 

Hledisko Kriteriální otázka Odpověď 

Institucionální Jak je poskytován? Nepřetržitě 

 Kterou institucí státu? Diplomacie 
Zpravodajské služby 
Policejní složky 
Ozbrojené síly 
Centrální bankovnictví 

Ekonomické Jak je statek spotřebován? Veřejností 

Dostupnost užitku Komu je dostupný? Všem členům společnosti 

Nabídky Jak může být rozhodováno o 
jeho produkci? 

Politickým hlasováním 

Formy financování Jak je financován? Z centrálních finančních zdrojů - 
státní rozpočet, rozpočty v rámci 
NATO  

 
Mikroekonomické dopady terorismu 
Jedny z prvních informací těsně po útocích hovořily o tom, že nejvíce postiženy budou světové letecké a 

pojišťovací společnosti. Někteří ekonomičtí analytici v té době předpovídali, že v České republice může dojít 
k panice mezi obyvatelstvem a následkem tzv. „runu“ k pádu některých českých pojišťoven. V této souvislosti 
vznikají otázky k vyhodnocení po určitém časovém odstupu: 

• Byly zaznamenány informace o tom, že by byla ve sledovaném období ohrožena stabilita některých 
českých pojišťoven (nebo případně i ČSA)?  

• Trvá takové nebezpečí dodnes? 
 
Bezprostřední reakce na  chování ekonomických subjektů (domácností, firem - společností, státních 

institucí): 
Pojišťovnictví a služby leteckých společností představují  součást celkové (agregátní) poptávky po službách. 

Bezprostředně po teroristických útocích národní účetnictví zejména USA vykazuje celkové snížení poptávky po 
službách: 

• dopravy u leteckých společností, 
• průmyslu volného času - služby kultury, sportovních a tělovýchovných zařízení, restaurací apod.. 
Z tohoto hlediska lze tuto vzniklou realitu interpretovat postačujícím trojrozměrným ekonomickým 

modelem: 

AD =  C + I + G 

 

AD Celková poptávka 

C Výdaje na spotřebu 

I Výdaje na investice 

G Vládní výdaje  
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Služby leteckých společností představují součást: 
• výdajů na spotřebu u domácností, 
• investičních výdajů společností, 
• vládních výdajů. 
 
Ekonomické dopady na letecké společnosti 
 

15. září 2001 - první reakce leteckých společností v USA na tragické události   ze dne 11. září 2001 

 
Analýza a bezprostřední prognóza z výše uvedeného dne: 
• Bezprostředně po útocích nastala redukce linkových letů o 20 % z bezpečnostních důvodů. 
• Klesla poptávka  po službách u leteckých společností z důvodu strachu z dalších teroristických útoků ve 

vzdušném prostoru. 
• Ekonomická ztráta 300 milionů USD denně u letecké společnosti Continental Airlines (5. největší letecký 

dopravce v USA). 
• Letecké společnosti začaly čelit značnému zvýšení pojistného, neboť podle znalců byly pojišťovny dosud 

ochotny platit při těchto pojistných událostí náhradu škody ve výši 1 miliardy USD za letadlo, zatímco po 
útocích klesla náhrada na 50 milionů USD.  Tímto způsobem došlo ke zvýšení pojistného zhruba 20 krát u pro 
mnoho leteckých společností vzniklo nebezpečí, že nebudou disponovat patřičnými finančními zdroji na úhradu 
pojistného. 

• Bezprostřední první prognóza předvídala propuštění až 100 tisíc pracovníků amerických leteckých 
společností (z toho společnost Continental Airlines   12 tisíc zaměstnanců). 

• Letecký průmysl v USA jako dodavatel pro letecké společnosti se dostává do finanční krize, čímž je 
možný vnik sekundární nezaměstnanosti.  

 
Analýza vlivu na evropské letecké společností: 
 Za nejvíce ohrožené letecké společnosti v Evropě byly bezprostředně po teroristických útocích 

považovány takové, kde velkou část jejich příjmů představují tržby z USA. K těmto společnostem patří: 
• British Airways (Velká Británie), 
•  Lufthansou (Německo). 
 
Politika Evropské unie na záchranu leteckých společností bezprostředně po teroristických útocích: 
Opatření EU ze dne 22. září 2001 Lutych (Belgie)  
 
Řešení:  
Po dobu 1 měsíce vlády přebírají záruky na rozdíl mezi „rozumným pojistným“ zaplaceným leteckými 

společnostmi z titulu války a terorismu, které se rovná částkám před událostmi 11. září 2001. Vládní záruka 
znamená, že v případě katastrofy způsobené válkou či teroristickým útokem zaplatí převážnou většinu 
odškodného obětem stát. 

 
Česká republika - projevily se dopady? 
V České republice nebyla ohrožena stabilita pojišťoven, tyto finanční instituce zůstaly solventní. Nedošlo 

k žádnému krachu pojišťoven. Tato realita se zejména plně potvrdila likvidacemi škod způsobených povodněmi 
v srpnu roku 2001. Ke krachu pojišťovacího ústavu došlo již po roce 1997. Jednalo se o pojišťovnu Moravia, 
která zkrachovala z důvodu likvidace škod způsobených povodněmi na Moravě v roce 1997. Hlavní příčina 
vzniku nesolventnosti spočívala v tom, že tato pojišťovna nebyla pojištěna u garančního fondu.   

 
Makroekonomické dopady pro Českou republiku 
Bezprostředně po 11. září 2001 některé prognózy předpovídaly, že ekonomický pokles zasáhne Českou 

republiku zprostředkovaně: ekonomické dopady se projeví nejprve v ekonomice USA. Tento trend později 
zasáhne ekonomiku německou a vzhledem k velké míře provázanosti teprve s několikaměsíčním zpožděním  
(cca leden - únor 2002) bude možné pozorovat ekonomické dopady v české ekonomice. V této souvislosti 
s odstupem času lze stanovit níže uvedené otázky pro analýzu: 

• Potvrdily se tyto prognózy?  
• Potvrzují získané informace domněnku, že česká ekonomika bude při případných dalších otřesech závislá 

výhradně na reakci německé ekonomiky? 
⇒ Bezprostředně po událostech 11. září 2001 byly makroekonomické prognózy takové, že ekonomické 

dopady se projeví nejprve v ekonomickém systému USA, kde nastane dlouhodobá světová recese, která 
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nastartuje právě přenosem z USA na ostatní rozvinuté tržní ekonomiky (tedy i ekonomiku Německa), ze kterých 
se přenese na zbylé ekonomické systémy, tedy i na Českou republiku. Některé prognózy předvídaly vznik tohoto 
stavu během ledna - února roku 2002.      

⇒ Německá ekonomika se dostala plně do stavu recese až v prvním čtvrtletí roku 2003. Recesní stav se 
připisuje zejména těmto faktorům: 

• import převýšil export - negativní stav obchodní a platební bilance, 
• slabá domácí poptávka, 
• slábnoucí kurz USD. 
⇒ Podobné výsledky jako jsou u Německa se objevují v Nizozemí a Itálii, kde za hlavní příčinu považovat: 
*     stagnaci výkonu v průmyslu, 
*    silné Euro, které brzdí exporty.  
⇒ Do České republiky se stagnace z Německa zatím nepřenesla. Hlavní problémy české ekonomiky 

spočívají v prevenci růstu deficitu veřejných financí, co směřuje k růstu státního dluhu.  
 Ekonomický systém České republiky není výhradně závislý na reakci německé ekonomiky, ale na 

vývoji měnové unie a vývoji USD. 
 
Závěrečné zhodnocení 
 Události 11. září 2001 ukázaly propojenost světové ekonomiky. Škody na majetku, náhrady z přerušení 

provozu leteckých společností a úhrada životních pojistek pozůstalým po obětech teroristického útoku, byly 
pouze zlomkem toho, co musely zaplatit letecké společnosti. Další značné neblahé ekonomické dopady 
vyplynuly ze ztráty jejich akcií na finančních trzích, které byly rovněž těmito událostmi zasaženy.  

 Přestože se světová ekonomika z událostí 11. září 2001 poměrně rychle zotavila, finanční trhy byly 
zasaženy nejvíce4. Jedním z důvodů byly enormní výdaje vlády USA, které byly financovány z federálních 
dluhů. Vládní opatření USA sice zabránily kolapsu konjunktury, ale zároveň částečně přispěly ke zpomalení 
produktivity americké ekonomiky důsledkem zvýšení úrokových sazeb - jako brzdy stability národní poptávky. 

 
Seznam použitých pramenů: 
1)  Teroristický útok otřese světem pojišťoven, Hospodářské noviny, 13. 9. 2001 
2)  Světové pojišťovny nabírají dech, Hospodářské noviny, 14. 12. 2001 
3)  Terorismus má na světové trhy mnohem větší dopad, než se čekalo, Hospodářské noviny, 14. 6. 2002 
4)  Pojišťovny narazily na hranice svých možností, Hospodářské noviny, 11. 9. 2002  
5)  Akcie znovu zajistí miliónové zisky, Hospodářské noviny, 1. listopadu 2001.  
6)  Českou bezpečnostní doktrínu vláda přizpůsobí boji s terorismem. ČTK, Praha, 9. prosince 2002. 
7)  Nízká inflace není pro Česko výhodná, Hospodářské noviny, 24. ledna 2002. 
8)  Státní dluh Česka vzrostl, Mladá fronta dnes, 20. dubna 2002.  
9)  Světová banka tvrdí, že ekonomika padá do recese, Hospodářské noviny, 1. listopadu 2001. 
10)  Týdeníky- Zahraniční trhy za 1. pololetí 2002.     
 
 
Makroekonomické a mikroekonomické dopady skupinového zla terorismus  
 
Stanislav Simbartl 
 
Článek s odstupem času 6 roků se zabývá analýzou a komparací projevů terorismu na makroekonomické a 

mikroekonomické úrovni. Odstup 6 roků je vybrán  optimálně, neboť pouze monitorování problému v delším 
časovém horizontu může přinést podrobnější analýzu a komparaci, tedy vztah mezi teroristickou akcí a reakcí 
makroekonomických a mikroekonomických subjektů. Na základě zkoumání tohoto vztahu lze jednoznačně 
vyvodit závěry: 

• mikroekonomické dopady jsou dlouhodobějšího charakteru a rozsáhlejší, 
• makroekonomické  dopady jsou pouze krátkodobé a méně rozsáhlé. 

                                                 
4 Terorismus má na světové trhy mnohem větší dopad, než se čekalo, Hospodářské noviny, 14. 6. 2002 
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Obdobný názor lze aplikovat i na ostatní katastrofy, a to nejen sociálního charakteru (např. války a ostatní 
ozbrojené konflikty), ale i na přírodní a ekologické pohromy, epidemie, apod., které se stávají globálními 
problémy světové populace. 

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že světová ekonomika se dokáže pohotově vzpamatovat 
z veškerých katastrof bez ohledu na jejich původ. Toto tvrzení lze např. potvrdit ropnými šoky, kdy poslední třetí 
byl počátkem 90. let v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Přestože ve světové ekonomice dochází 
k neustálému cenovému růstu ropy (a to i s přičiněním teroristických útoků) na světovou ekonomiku to 
nezanechává žádné zvláštní negativní dopady. Ropné šoky a následný jejich projev na světovou ekonomiku jsou 
již historií.         

Dosavadní ekonomická věda se dosud nezaměřila na zkoumání projevů ozbrojených konfliktů na ekonomiku. 
Byla zúžena pouze na vztah ekonomika - válka. Přestože minimálně od skončení studené války je riziko 
pravidelných válek ve světě minimální, ekonomická věda se dosud jednoznačně neorientovala na vědeckou 
analýzu  vztahů: 

• ekonomické dopady terorismu, 
• ekonomické projevy katastrof. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že článek je významným přínosem  pro studia mikroekonomických a 

makroekonomických oborů. Z tohoto důvodu očekávat, že případné pokračování autora v této problematice bude 
přispívat k vědeckému zkoumání projevů ozbrojených konfliktů a katastrof do ekonomiky.    

 
 

Socialistické přístupy v ekonomických teoriích   
 
(dokončení z minulého čísla)  
 
Pavel Sirůček  
 
3. Zdroje a součásti vědeckého socialismu 
 Základ vědeckého socialismu je tvořen ekonomickým učením Marxe a Engelse, později se na vývoji 

marxismu podílí Lenin (vědecký komunismus, marxismus-leninismus) a další socialisté či komunisté. Usilují o 
překonání kapitalismu spravedlivějším uspořádáním s klíčem v překonání soukromého vlastnictví. Staví na 
polarizaci společnosti, úloze třídního boje a aktivním subjektu – proletariátu. Jako tři zdroje marxismu jsou 
uváděny německá klasická filosofie (hlavně dialektika G. W. F. Hegela [18] a materialismus poklasického 
filosofa L. Feuerbacha), anglická politická ekonomie (v čele s teorií pracovní hodnoty Smitha a Ricarda [43]) a 
utopický socialismus, zejména francouzský (Saint-Simon, Fourier). Zdrojům odpovídá struktura marxismu 
v podobě marxistické filosofie (historický a dialektický materialismus), politické ekonomie (kapitalismu a 
socialismu) a vědeckého komunismu (strategie a taktika proletariátu, výstavba strany) [21] aj. 

Filosofická východiska představují materialismus, dialektika a historický přístup s blízkostí k západní 
liberální tradici. Zdůrazněna je prvotnost bytí (materialismus – Marx, 1859) před vědomím. Jde o přístup 
monistický, kde existuje jedna podstata (hmota, příroda), která je věčná. Podstata (příroda, hmota, svět) se 
vlastními silami vyvíjí ke stále dokonalejšímu (optimistický evolucionismus). Vývoj přírody i společnosti 
probíhá dialekticky [21]. Dialektika vyjadřuje proměnlivost bytí a vědu o nejobecnějších zákonech vývoje 
(zákon jednoty a boje protikladů, zákon přechodu kvantity v kvalitu a zákon negace negace – Engels, 1886, 
1873–83). Materialistická dialektika zkoumá kategorie podstata a jev, jedinečné, zvláštní a obecné, zákon, 
příčina a účinek, nutnost a náhodnost, obsah a forma či svoboda a nutnost (Engels, Dialektika přírody, 1873–83). 
Označení dialektický materialismus pochází od ruského marxisty Georgije Valentinoviče Plechanova (1856–
1918). Jako základní filosofická otázka je označován vztah bytí a vědomí, s rozdíly u materialistů preferujících 
prvotnost bytí a idealistů s důrazem na vědomí. Jako druhá stěžejní otázka figuruje problém proměnlivosti a 
změnitelnosti bytí (světa) zakládající rozdíl mezi dialektikou a metafyzikou [21]. 

Marxistický pohled na společnost představuje historický materialismus, kdy dějinný vývoj je důsledkem 
vývoje materiálních podmínek lidí. Tyto (společenské bytí – způsob výroby materiálních statků) určují vědomí, 
myšlení společnosti a nikoli naopak. Výrobní způsob je rozhodující – duchovní život, vědomí je odvozené. 
Prvním stupněm struktury společenského života jsou výrobní síly (výrobní prostředky – pracovní prostředky, 
kterými se působí na pracovní  předměty, používané v procesu společenské výroby a také lidé se znalostmi, 
návyky). Druhým jsou společenské výrobní vztahy existující objektivně, s důrazem na vztahy vlastnické. 
Představují společenskou formu výroby –  rozvoje výrobních sil a v jednotě s nimi tvoří výrobní způsob. 
Souhrnem výrobních vztahů je základna. Třetím patrem je právní a politická nadstavba (reálné politické poměry 
a vztahy,  instituce, organizace). Poslední jsou  formy společenského vědomí (náboženství, filosofie, vědy, 
morálka, umění). Společenská nadstavba je tvořena právní a politickou nadstavbou a zahrnuje i formy 
společenského vědomí. Určitý typ společnosti se základnou i nadstavbou reprezentuje společensko-ekonomickou 
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formaci. Kromě pravěku se lidstvo štěpilo na velké skupiny lidí, mezi kterými probíhal třídní boj. Lenin (1919) 
charakterizuje společenské třídy podle místa v systému výroby, vztahem k výrobním prostředkům, rolí ve 
společenské organizaci práce a způsobem nabývání a velikostí podílu na společenském bohatství. Existují hlavní 
třídy (za kapitalismu buržoazie a proletariát s nesmiřitelným antagonismem), vedlejší třídy (rolníci či 
malovýrobci) a sociální skupiny (úředníci, inteligence) s různými i neantagonistickými vztahy. Cílem 
politického boje utlačované třídy (dělníků za kapitalismu) je revoluční převzetí moci, zničení buržoazního státu a 
vytvoření nového, s ohledem na odpor „reakce“ je někdy nutné použití násilí [21]. 

Dynamický pohled na dějiny staví na mechanizmu nutného pokroku, kdy se dějiny pohybují vpřed (i přes 
období pomalého vývoje či pohybů jakoby zpět). Hnací silou je pohyb výrobních sil – teprve se zpožděním se 
přizpůsobují výrobní vztahy. Mezi výrobními silami a vztahy narůstají rozpory, až se skokově obnoví soulad 
podle zákona souladu výrobních vztahů s charakterem výrobních sil [21]. Tak se uskutečňuje dialektika 
přechodu společenských řádů, která v třídních podmínkách probíhá cestou sociálních revolucí. Jsou rozlišovány 
společnosti (výrobní způsoby, resp. formace): prvobytně pospolná, otrokářská, feudální, kapitalistická a 
komunistická (latinsky communis = společný), s nižší socialistickou fází (latinsky socialis = společný). 

 Kapitalismus je založen na soukromokapitalistickém vlastnictví výrobních prostředků a vykořisťování 
námezdní práce. Společnost je rozdělena na antagonistické třídy – kapitalistů (kteří vlastní výrobní prostředky a 
vykořisťují pracující) a proletariát (osobně svobodný, ale ekonomicky nucený prodávat pracovní sílu). Hlavním 
zákonem je maximalizace nadhodnoty (zisku), jejímž zdrojem je nezaplacená práce dělníků (dělník dostává 
mzdu, hodnotu pracovní síly, ale nikoli „hodnotu práce“). Logika vede k neustálému růstu vykořisťování, což 
způsobuje zbídačování pracujících [20]. Kapitalistická tržní ekonomika podléhá cyklickým výkyvům [40] – 
hospodářským krizím z nadvýroby (po 10 letech). Neustále se zostřuje základní rozpor kapitalismu mezi 
rostoucím společenským charakterem výroby  (v důsledku rozvoje dělby práce, technologického pokroku, 
koncentrace či centralizace výroby) a soukromokapitalistickým způsobem přivlastňování; moderním projevem 
mohou být i ekologické problémy [37]. Charakteru výroby se musí přizpůsobit i výrobní (vlastnické) vztahy 
pomocí proletářské revoluce – kapitalismus bude nevyhnutelně nahrazen pokrokovější formací. 

 
4. Marxovská, leninská a další etapy vývoje  
Marxismus lze různě členit: na periodu marxovskou (1848–1903, s ohraničeními ve vydání Komunistického 

manifestu, resp. založení strany bolševiků), leninskou (1903–24, do smrti Lenina) a marxismu-leninismu (1924–
91). Zde může být vyčleněna etapa stalinismu (1924–53), destalinizace (1953–64, spojená s N. S. Chruščovem a 
XX. sjezdem Komunistické strany, 1956), neostalinismu (1964–82, se „zastojem“ L. I. Brežněva) a přestavba 
(„perestrojka“ M. S. Gorbačova, 1985–91, končící zánikem Sovětského svazu) [43] aj.  

 Klíčovou postavou je německý filosof, sociolog, historik a ekonom Karl Heinrich Marx (1818–83), někdy 
označovaný za „myslitele tisíciletí“. Studoval filosofii a práva, byl radikálním novinářem [61]; musel emigrovat 
do Francie, Belgie a Anglie (kde žil od roku 1849 díky finanční podpoře Engelse a tvořil klí čové dílo Kapitál). 
Společně s Engelsem vydávají Komunistický manifest (1848). Původně se věnuje filosofii, kdy s Engelsem 
dávají materialistickou interpretaci německé klasické filosofii (1845) a vytváří dialektický a historický 
materialismus. Přechází k ekonomické problematice (Rukopisy Grundrisse, 1857–58, Ke kritice politické 
ekonomie, 1859) a s cílem fundamentální analýzy kapitalismu koncipuje Kapitál [21]. Stěžejní 1. díl [20] 
vychází za jeho života (1867), 2. (1885) a 3. (1894) byly dopracované Engelsem, 4. (Teorie o nadhodnotě), 
upravené K. Kautským (1904). Marx analyzuje hybné síly a směry vývoje kapitalistického výrobního způsobu – 
navazuje zejména  na D. Ricarda [28] a teorii pracovní hodnoty, na níž buduje teorii nadhodnoty objasňující 
podstatu  vykořisťování [43]. Na Marxův odkaz ekonomický, filosofický, sociologický i „prorocký“ [29] 
navazuje řada různorodých marxistických i nemarxistických pokračovatelů. 

Němec Friedrich Engels (1820–95) – novinář, filosof, ekonom, podnikatel a spoluzakladatel marxismu – byl 
blízkým spolupracovníkem a mecenášem Marxe, společně napsali řadu prací [61]. Věnoval se filosofii (Anti-
Dühring, 1878, Dialektika přírody,  1873–83 aj. [21]), zkoumal ekonomické cykly [30] aj. a poskytoval Marxovi 
cenný empirický materiál. Byl propagátorem a organizátorem dělnického hnutí v podobě I. internacionály 
(1864–76), II. internacionály (1889–1914); později existuje také III. internacionála, Kominterna (1919–43). 

Teoretik a politik Vladimír Iljič Lenin (Uljanov, 1870–1924) byl vůdcem bolševické revoluce (1917) a 
hlavním představitelem sovětského státu. Od 90. let 19. století byl profesionálním revolucionářem, od roku 1903 
vede radikální stranu bolševiků. V listopadu 1917 vedl (spolu s L. D. Trockým) úspěšné povstání v Sankt 
Peterburgu označované jako Velká říjnová (podle ruského kalendáře) socialistická revoluce. Stal se předsedou 
vlády lidových komisařů a měl klíčový vliv na hospodářskou politiku (včetně Nepu [43]). Je autorem 
filosofických prací (Materialismus a empiriokriticismus, 1908) či ekonomických a politických studií, které se 
staly základem teorie revoluce a koncepce diktatury proletariátu (Stát a revoluce, 1918, Velká iniciativa, 1919 aj. 
[21]). A to včetně teze o „nejslabším článku“ – počátek světové revoluce Lenin vztahuje k dobově málo 
rozvinutému Rusku (na rozdíl od vyspělé západní Evropy u Marxe a Engelse). 

V roce 1916 vychází Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu analyzující novou etapu vývoje 
kapitalismu. Lenin navazuje na J. A. Hobsona (autora pojmu imperialismus ve smyslu agresivní, výbojné 
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zahraniční politiky, 1902), N. I. Bucharina a rakouského marxistu Rudolfa Hilferdinga (1877–1941). Hilferding 
byl čelným představitelem rakouské a německé sociální demokracie a II. internacionály. Jako stoupenec tzv. 
austromarxismu (dále K. Renner, M. Adler, E. Lederer či Bucharin) prosazoval evoluční přechod k socialismu. 
V práci Finanční kapitál (1910) rozpracoval teorii monopolního stádia kapitalismu. Lenin později podstatu 
imperialismu (jako monopolního kapitalismu) charakterizuje: vznikem monopolů (z koncentrace výroby a 
kapitálu), vznikem finančního kapitálu a oligarchie, vývozem kapitálu, hospodářským dělením světa mezi 
mezinárodní monopoly a dokončením teritoriálního rozdělení světa mezi mocnosti. Historické místo 
imperialismu (jako poslední stádium kapitalismu) spojuje s jeho umíráním, zahníváním a parazitizmem [21]. 

Práce o imperialismu odrážejí změněnou sociálně-ekonomickou realitu (především pod vlivem tzv. 
technickovědecké revoluce [43]), kdy proměny struktur nejdříve zaznamenávají alternativní přístupy: 
institucionalista Hobson [43], J. A. Schumpeter (1912), Hilferding (1910), Lenin (1916) či Němec Karl Kautsky 
(1854–1938) – spolupracovník Engelse a teoretik socialismu (1909 aj.). Kautsky uvažuje o tzv. ultraimperialismu 
(„nadimperialismu“ 1915), s odkazy na Hobsona (tzv. interimperialismus, 1902). Stává se terčem kritiky Lenina, 
který ho nepovažuje za marxistu a odmítá možnost trvalého míru za kapitalismu. Úvahy Kautského aj. jsou 
moderně aktualizovány v kontextu globalizace, kdy ultraimperialismus může být nazírán jako politická 
nadstavba globálního kapitalismu [32], [42]. Kautsky nepřijal revoluci v Rusku a byl Leninem označen za 
renegáta (odpadlíka). Standardní neoklasika (vzhledem k charakteru i předmětu zkoumání) některé reálné změny 
směrem od dokonalé konkurence akceptuje až později, a to meziválečnou teorií nedokonalé konkurence [16], 
[22], [23], [43], [48] aj. 

V rámci socialismu, resp. nejenom oficiálního marxismu existuje řada různorodých autorů, kteří významně 
přispěli k ekonomické problematice. Jejich odkaz a řazení je však mnohdy nejednoznačné a diskutabilní. Na 
přelomu 19.–20. století působí v Rusku tzv. legální marxisté kritizující Marxovo (a Leninovo) revoluční svržení 
kapitalismu. Tento považovali za reformovatelný a schopný evolučních proměn. Náleží sem Petr Berngardovič 
Struve (1870–1944), který postupně přechází na liberální pozice [26] a významný ruský ekonom Michail 
Ivanovič Tugan-Baranovskij (1865–1919). Zkoumal problematiku krizí, ekonomických cyklů [40],  dějin 
ekonomického myšlení i družstevního aj. socialismu, který kombinoval s etickým přístupem (1906). Pokoušel se 
také o integraci teorie pracovní hodnoty s konceptem mezního užitku (1890), upozorňoval na možné problémy 
centrálního řízení atd. 

Německý sociální demokrat a vůdce II. internacionály Eduard Bernstein (1850–1932) se s ortodoxním 
marxismem rozešel a byl označen (1903) za tzv. revizionistu (latinsky revisio = přezkoumání).  Socialismus 
pojímal jako mravně etický ideál, odmítal diktaturu proletariátu a zdůrazňoval boj dělníků za drobné reformy 
(„konečný cíl je ničím, hnutí je vším“). Kritizoval teorii nadhodnoty a snažil se ji rozvinout spojením s  mezním 
užitkem. Popíral platnost všeobecného zákona kapitalistické akumulace, spojoval monopoly s odstraněním 
anarchie trhu i krizí a zdůvodňoval postupný evoluční přechod k socialismu pomocí reforem. Spoluzakladatelka 
Komunistické strany Německa, politička dělnického hnutí a marxistická ekonomka Rosa Luxemburgová (1870–
1914) dokladovala, že kapitalismus trpí chronickým nedostatkem agregátní poptávky (1913). Musí proto 
expandovat do nerozvinutých zemí a představuje hlavní příčinu mezinárodního napětí a nestability. Politik Josif 
Vissarionovič Stalin (Stalin = ocelový, vlastním jménem Džugašvili, 1879–1953) stanovil rysy filosofické a 
politologické části marxismu-leninismu (1938), naznačuje i ekonomické problémy politické ekonomie 
socialismu (1952) aj. [43], [48]. 

 
5. Marxova politická ekonomie 
Marxistická ekonomická teorie (v prvé řadě Marxova analýza kapitalismu volné soutěže [20]) zkoumá 

společensko-ekonomický vývoj především za kapitalismu, s důrazem na dlouhodobé aspekty. Jde o normativní, 
substancionální (vysvětlení podstat) a dynamický přístup s úvahami v historickém čase. Důraz je kladen na 
fungování systému (především makrooblasti), konstruovaném „babylónsky“ [43]. Metodologický 
kolektivismus, s pojetím člověka jako bytosti kolektivní a společensky podmíněné, vyzdvihuje materiální 
podmínky života. Důležitý je historický a třídní přístup a dialektická metoda uvažování. Předmětem zkoumání 
jsou výrobní (v čele s vlastnickými) vztahy a objektivní ekonomické zákony ve kterých se projevují. Kategorie 
Marxova teoretického systému jsou produktem abstrakce a výrazem historicky přechodných společenských 
vztahů. Základem je teorie pracovní hodnoty a Marxova teorie nadhodnoty objasňující podstatu kapitalismu 
(vykořisťování) a sociálně-třídní strukturu. Vykořisťování je logickým důsledkem soukromého vlastnictví. 
Kapitál je nazírán jako společenský výrobní vztah – hodnota nesoucí nadhodnotu – kdy věcnými nositeli jsou 
výrobní prostředky či peníze. Analyzovány jsou hybné síly vývoje, procesy akumulace a reprodukce 
individuálního i společenského kapitálu s vyústěním v nevyhnutelný zánik kapitalismu. V celospolečenském 
reprodukčním procesu (zejména ve výrobní sféře) působí zákon ekonomie (úspory) času, s výrazem v růstu 
produktivity, úsporách a efektivnosti.  

V Kapitálu [20] Marx začíná zkoumáním zboží, které má užitnou hodnotu (výsledek práce konkrétní, povahy 
soukromé) a směnnou hodnotu (výsledek bezrozměrné práce vůbec – práce abstraktní, povahy společenské). 
V návaznosti na předchůdce (počínaje ekvivalencí směny u Aristotela), v čele s Ricardem, rozpracovává 
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objektivní jednofaktorovou teorii pracovní hodnoty [43]. Hodnotu chápe jako společenskou kategorii, vznikající 
abstraktní prací, určovanou množstvím společensky nutné pracovní doby, vynaložené na výrobu zboží (se 
zohledněním průměrných podmínek). Hodnota se zde nemůže projevovat v užitné hodnotě, ale pouze ve 
vzájemném vztahu zboží, jako směnná hodnota. Směna zboží vyjadřuje spojení mezi výrobci prostřednictvím 
trhu. Tam kde jiná ekonomie vidí vztah mezi věcmi (směnu zboží za zboží), odhaluje Marx vztah mezi lidmi 
[10]. Propojení umocňují peníze a kapitál, kdy se zbožím stává lidská pracovní síla. Působí zákon hodnoty – 
směna zboží se uskutečňuje podle hodnot (podle množství práce ztělesněné ve zboží). Zkoumány jsou peníze, 
kdy v historickém procesu rozvoje směny se vyděluje zvláštní zboží, plnící úlohu všeobecného ekvivalentu 
(užitná hodnota peněz). Peníze zastávají funkci míry hodnoty a měřítka cen, oběživa (zprostředkovávají oběh), 
platidla (při úvěru), pokladu (akumulace, uchovatele hodnoty, nejsou neutrální) a světových peněz (při 
vyrovnávání platební bilance). Rozvíjeny jsou úvahy o penězích plnohodnotných i neplnohodnotných, kdy 
cenová hladina determinuje množství peněz (obrácená kauzalita ve srovnání s kvantitativní teorií). Cena zboží je 
velikost hodnoty vyjádřená v penězích. 

Teorie nadhodnoty (s návazností na makroteorie přebytku či nadproduktu klasické školy) považuje pracovní 
sílu za zboží – dělník neprodává práci, ale pracovní sílu (lidskou pracovní schopnost). Její užitná hodnota 
spočívá ve schopnosti vytvářet větší hodnotu (rozdílem je nadhodnota) a hodnota v práci nutné na reprodukci (k 
výrobě nezbytných spotřebních předmětů). Prodejem pracovní síly se realizuje její schopnost vytvářet novou 
hodnotu a nadhodnotu (jako nezaplacenou práci dělníka). Mzda je cenou pracovní síly, ale vystupuje jako 
„odměna za práci“ a zastírá povahu výrobních vztahů. Pracovní doba se dělí na nutnou (k obnově pracovní síly) 
a nadbytečnou, jejíž výsledky si v podobě nadhodnoty přivlastňuje kapitalista (vlastník výrobních prostředků). 
Míra nadhodnoty (poměr nadpráce a nutné práce) vyjadřuje stupeň vykořisťování [20], [21], [48] aj. Růst 
nadhodnoty se děje prodlužováním délky pracovního dne (absolutní nadhodnota) či zkracováním pracovní doby 
nutné díky růstu produktivity (relativní). Pracovní proces je procesem zhodnocovacím, kdy hodnota zboží H =  c 
+ v + m [20]. Kapitál je členěn na konstantní (c, na získání výrobních prostředků) a variabilní (v, na koupi 
pracovní síly), kdy nadhodnota m je plodem pouze variabilního kapitálu (který je schopný zvyšovat hodnotu). 
Konkrétní práce přenáší hodnotu spotřebovaných výrobních prostředků (c), abstraktní práce současně  tvoří 
novou hodnotu (v + m). 

Zkoumán je proces oběhu kapitálu (m je tvořena ve výrobě, nikoli oběhu), dělení výrobního kapitálu na fixní 
(opotřebovává se) a oběžný i koloběh kapitálu (peněžní, výrobní, zbožní). Na povrchu společnosti nadhodnota 
vystupuje v jevových formách zisku, úroku a pozemkové renty, kdy třída kapitalistů jako celek vykořisťuje třídu 
dělníků jako celek. Koncepce výrobní ceny řeší transformaci hodnot ve výrobní ceny (kolem nichž kolísají tržní 
ceny) a tendenci k průměrnému zisku jako důsledek procesů konkurence a přelévání kapitálu. Vedle 
průmyslového kapitálu se osamostatňuje obchodní a zápůjční kapitál s iluzemi, že „peníze plodí peníze“ (což je 
ve skutečnosti přisvojování si cizí nadpráce a nadhodnoty). Pozemková renta je objasněna pomocí teorie 
pracovní hodnoty jako diferenciální a absolutní, s řadou specifik zemědělství. Analyzovány jsou tendence vývoje 
organického složení kapitálu (c/v), resp. míry zisku. V abstraktních schématech prosté i rozšířené (opakování 
výroby ve větším rozsahu) reprodukce společenského kapitálu jsou specifikovány podmínky realizace, která 
v kapitalistické realitě není hladká (bezproblémová v duchu Sayova zákona [16], [43], [48]) a přirozeným jevem 
jsou ekonomické cykly s krizemi z nadvýroby a nezaměstnanost. Jedná se o určitá schémata meziodvětvových 
vztahů, s ideovým zdrojem u fyziokrata F. Quesnaye [22], [23], [43]. 

Akumulace označuje proces použití části nadproduktu jako kapitálu, formulován je všeobecný zákon 
kapitalistické akumulace („akumulace bohatství, akumulace bídy“). Zespolečenštění výroby neustále roste, 
včetně koncentrace a centralizace kapitálu (či proletarizace malovýrobců, růstu zbídačování a zvětšování 
rezervní armády nezaměstnaných), vlivem technologického pokroku roste c/v a projevují se tendence k poklesu 
míry zisku [20].  Prohlubující se rozpor mezi společenským charakterem výrobních sil a kapitalistickými 
výrobními (resp. vlastnickými) vztahy ústí v nevyhnutelný zánik kapitalistické formace pomocí socialistické 
revoluce, s ústřední úlohou dělnické třídy („hrobaře“ kapitalismu). Řada závěrů Marxe byla podmíněná 
kontextem kapitalismu 19. století a jejich absolutizace ve 20. století vedla k dogmatismu V „reálném socialismu“ 
byla řada tezí Marxe a Engelse fakticky popřena –  nehledě na pozdější rozpracování Leninem a Stalinem [22], 
[27], [43] aj. 

 
6. Teorie pracovní hodnoty 
V kontextu marxistické ekonomie se dodnes diskutuje řada problémů, které jsou často spojeny s teorií 

pracovní hodnoty. Teorie hodnoty v historickém pohledu, s různým akcentem, odlišně odpovídají na tři základní 
otázky. Jde o problém směnných relací, resp. relativních cen (proč se x zboží A směňuje za y zboží B). Se 
vznikem peněz přistupuje otázka absolutních cen (cenové hladiny) – proč se x zboží A směňuje za z gramů zlata 
(v případě plnohodnotných peněz). Když se společenské bohatství jeví jako souhrn zboží přistupuje otázka 
měřitelnosti velikosti bohatství a činitelů určujících velikost tohoto bohatství. Historicky jej nelze měřit penězi 
(jejich hodnota kolísá) s řešením ve statisticky trvalém souboru (dobově např. obilí či tzv. standardní zboží). 
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Podle odpovědí mohou být rozlišovány teorie hodnoty: marxistická, ricardovská, neoklasická (u A. Marshalla) a 
subjektivní (u Rakušanů) [16], [43]. 

Starořecký filosof Xenofón velikost směnné hodnoty vyvozuje z užitečnosti a zakládá subjektivní tradici (ale 
připomíná význam práce), Aristoteles již rozlišuje užitnou a směnnou hodnotu a formuluje ekvivalenci směny 
[22], [43]. Jeho „dualistická“ řešení jsou různě interpretována – ve smyslu vazby směnné hodnoty na užitek, ale i 
na množství práce (jako hodnototvorné substance) obsažené ve zboží. Středověkem se táhne subjektivní i 
objektivní linie. Pokud je užitná hodnota (formulovaná např. jako mezní užitek) základem směnné hodnoty 
(hodnoty, resp. ceny kolísající kolem hodnot vlivem poptávky a nabídky) a po uskutečnění směny roste užitek – 
jde o subjektivní teorie, často využívané pro konkrétní cenovou tvorbu. Objektivní teorie staví na ekvivalenci 
směny (směna stejných hodnot, kdy obě zboží musí být převoditelná na něco společného, „třetího“) a směnnou 
hodnotu určují něčím jiným než užitkem. Jde o přístup pátrající po podstatách, který je nezřídka problematičtěji 
využitelný pro účely cenové tvorby. Teorie hodnoty lze také členit na monistické a dualistické. Monistické 
existují v pojetí objektivně-nákladovém (jednofaktorové teorie – Ricardo, Marx či vícefaktorové – J. S. Mill) i 
 subjektivně-užitkovém (Rakušané, Jevons). K dualistickým přístupům patří Marshall s určením hodnot, resp. 
cen společnými silami poptávky a nabídky [16], [43], [48] aj. 

Pilíře objektivní teorie pracovní hodnoty byly položeny W. Pettym, A. Smithem, D. Ricardem a Marxem [22], 
[23], [48]. Hodnota (jako základ ceny) je dána prací vynakládanou na výrobu zboží. Determinace relativních cen 
(u volně reprodukovatelných statků) je vysvětlována pomocí množství práce (bezprostřední i akumulované), 
ztělesněné ve zboží. V klasické škole politické ekonomie [43] existuje řada variant výkladu hodnoty určené 
prací, ale s řadou nedořešených závažných problémů. 

 Petty a Smith hledají absolutní neměnné měřítko bohatství, což odmítá Ricardo považující hodnotu za 
proměnnou, relativní kategorii [28]. Ricardovo pojetí však později P. Sraffa [49] interpretuje jinak, s řadou 
různorodých reakcí [10]. Problém již Aristotela se směnou různých prací řeší Marx koncepcí práce konkrétní a 
abstraktní. Rozpory existují v kontextu práce mrtvé (minulý vstup práce) a živé (běžný pracovní výdaj dělníka) – 
např. tzv. Smithovo dogma. Další otázky jsou spojeny s určením společensky nutného množství práce (u Ricarda 
nejhoršími podmínkami, u Marxe v průmyslu průměrnými, odlišně v zemědělství), problémy vznikají i 
nerozlišováním práce a pracovní síly (což činí až Marx). Tradiční výtkou je problematičnost vysvětlení 
průměrného zisku (jako empirického faktu stejné míry ziskové za kapitalismu volné soutěže) v případě stejných 
kapitálů s různou variabilní složkou či různou dobou obratu. Smith [46] uvažuje dvě stádia společnosti, kdy 
v původním stavu („ekonomika bobrů a jelenů“) jsou směnné relace určeny prací, ale v pokročilém stádiu (při 
existenci kapitálu) přechází na určení hodnoty výrobními náklady (sečítáním důchodů). Ricardo vždy setrvává u 
teorie pracovní hodnoty, ale směnné relace jsou zde určovány prací pouze z 93 % (zbytek je vliv kapitálu). Mill 
aj. opouští jednofaktorové vysvětlení a přechází na pozice vícefaktorové nákladové koncepce [43], [48]. Marx se 
problém snaží řešit odlišením hodnoty a výrobní ceny [10], [21]. 
Řada ekonomů před i po Marxovi uvádí, že průměrný zisk je v rozporu s teorií pracovní hodnoty, protože 

různé kapitály stejné velikosti uvádějí do pohybu různé množství práce, ale nesou (v dokonalé konkurenci) 
stejný zisk. Marx dokladuje přeměnu nadhodnoty v zisk a zisku v průměrný zisk jako důsledek konkurence a 
přelévání kapitálu. Hodnota se transformuje ve výrobní cenu, což je popsáno ve 3. díle Kapitálu, včetně řady 
problémů (také početních) a některých nejasností [10]. Problém transformace hodnot ve výrobní ceny (tzv. 
transformační problém) se stal základem kritiky za údajný rozpor mezi 1. a 3. dílem Kapitálu. Buď platí teorie 
pracovní hodnoty, která nevysvětlí tendenci k průměrnému zisku (což se dá empiricky dokladovat) nebo naopak. 
Na problémy upozorňuje již A. Loria a především E. Böhm-Bawerk (1896) [16], [43], [48]. 

 O řešení problémů se pokouší v různém duchu řada autorů. Známý je pokus ruského matematického 
statistika a ekonoma Ladislause von Bortkiewicze (1868–1931), jehož koncept z roku 1907 propaguje P. M. 
Sweezy (1942) [50]. Pokusy o řešení tzv. transformačního problému poukazují na to, že Marx transformoval 
výstupní pracovní hodnoty ve výrobní ceny, ale hodnoty vstupní (koeficienty vyjadřující organické složení) 
ponechal v hodnotovém vyjádření. U  Bortkiewicze již neplatí, že „suma hodnot se rovná sumě výrobních cen a 
suma nadhodnot sumě zisků“. Matematickou reinterpretaci Kapitálu vytvořil japonský matematický ekonom a 
ekonometr Michio Morishima (1923٭) – s použitím koncepce růstu J. L. Neumanna, resp. moderních přístupů 
dynamické teorie všeobecné rovnováhy [43], [47].  Jeho práce (1973) sehrály roli při oživování zájmu o 
marxistickou politickou ekonomii i marxistickou matematickou ekonomii. Do jiné roviny problémy posunuje, a 
ve svém kontextu také řeší, neoricardovec P. Sraffa (1960) [49]. 

 
7. Politická ekonomie socialismu 
Socialistická revoluce v Rusku (1917) a následný vznik socialistického státu s plánovitou ekonomikou 

vyvolal různorodé reakce ekonomů na Západě i Východě. V rámci oficiální marxistické politické ekonomie se 
objevují různé názory na socialismus a jeho ekonomiku [21], [23]. Vedle marxistické politické ekonomie 
kapitalismu zaměřené na kritiku (vycházející zejména z prvního dílu Kapitálu, resp. z  Lenina) se formuje 
politická ekonomie socialismu s ekonomií socialismu a komunismu (včetně tzv. přechodného období). O jejích 
přínosech se vedou spory dodnes, nezřídka s názorem, že se jako věda nikdy nezkonstituovala. Původní 
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interpretace obsahu a historického místa socialismu u Lenina nazírala tento jako dlouhou historickou etapu od 
kapitalismu ke komunismu s mnohosektorovostí (a převládajícím společenským vlastnictvím v podobě státních 
podniků). Historicky se tato realizovala v sovětském Rusku v období Nepu a později částečně v Jugoslávii, 
Polsku či Maďarsku [43]. Jiné pojetí (Stalin) chápe socialismus jako výsledek přechodného období s jediným 
ekonomickým sektorem (ve dvou formách socialistického vlastnictví – státním a družstevním). Díky historickým 
aj. faktorům toto pojetí, bez prvků soukromého vlastnictví, převládlo v SSSR          (i vlivem nebezpečí války). A 
později také u nás (vliv studené války aj.), ač původní stanovisko československých komunistů v roce 1945 
odpovídalo spíše pojetí prvnímu (včetně různých ekonomických sektorů, spolupráce s kapitalistickým Západem 
či specifické „české“ cesty). V sovětské ekonomice byly postupně uplatněny v zásadě tří modely. Nejprve se 
jednalo o válečný komunismus (1918–20) – s naturálním (nezbožním) charakterem a centralismem (Lenin, 
Bucharin, Preobraženskij, později tento charakterizuje L. N. Kricman, 1924). Na jaře 1921 je Leninem 
vyhlášena Nová ekonomická politika (Nep). Využívá soukromé vlastnictví a tržní vztahy (např. soukromý 
obchod), později chozrasčot (hospodaření podle rozpočtu) státních podniků (G. J. Sokolnikov). Dlouhodobě se 
uplatnil až model centrálně plánované socialistické ekonomiky spojovaný se Stalinem [26], [43], [48]. 

Diskuze modelů a cest, v rámci politické ekonomie socialismu, byly spojeny s hledáním nové společenské 
racionality, jejímž výrazem se stal plán. Odehrálo se mnoho závažných sporů: s účastníky jako Lenin, Stalin, Lev 
Davidovič Trockij (Bronštejn, 1879–1940, s teorií permanentní revoluce, stoupenec světové revoluce a pozdější 
kritik stalinismu), bývalí „leví“ radikálové J. A. Preobraženskij (původně se systémem dělnické kontroly a 
nacionalizací všech oblastí ekonomického života) či N. I. Bucharin (později prosazující pokračování Nepu). 
Spory nastaly kolem orientace a podob dlouhodobých plánů (N. D. Kondratěv, A. V. Čajanov), kdy po smrti 
Lenina (1924) převládla představa rozporu mezi plánem a trhem. Debatovalo se regulátorech ekonomiky (1927–
29) s plánem jako „antitezí“ trhu, kde vítězí teorie plánování [48]. Diskutuje se spor mezi plánováním 
genetickým (S. G. Strumilin, G. A. Feldman) a teleologickým (V. A. Bazarov, V. G. Groman), vzniká obecná 
teorie optimálního plánování (Kantorovič, V. V. Novožilov, V. S. Němčinov). Počátkem 30. let se znovu rozvíjí 
úvahy o ceně a využívání zákona hodnoty za socialismu. Důležitou roli zaujímá ruský, resp. sovětský matematik 
a ekonom Leonid Vitalijevič Kantorovič (1912–86), nejen díky získané Nobelově ceně (1975). Vypracoval 
principy lineárního programování (1939) a klíčovou se stala práce o optimalizaci ekonomických procesů (1942). 
Na mikroúrovni mohou při oceňování figurovat tzv. stínové ceny, na makroúrovni se rozvíjí teorie optimálního 
plánování [43]. 

Diskuze o vztahu plánu a trhu pokračují po II. SV. Účastní se jich J. V. Stalin (Ekonomické problémy 
socialismu, 1952), kdy po jeho smrti ožívají úvahy o neúčinnosti administrativně-příkazových nástrojů. Na 
nutnost ekonomického řízení upozorňuje reformní marxista Polák Wlodzimierz Brus (1921٭), k vyjasnění teorie 
socialistického vlastnictví přispívá reformátor Ota Šik (1919–2004), v duchu orientace na „třetí cesty“. V 80. 
letech se hledají funkční spojení plánu a trhu s návrhy na odstranění přílišného paternalismu. Maďarský ekonom 
János Kornai (1928٭) kritizuje centrálně plánované ekonomiky sovětského typu a navrhuje reformy založené na 
decentralizaci. Původně rozpracovává využití matematických metod v plánování. Při zkoumání socialistických 
ekonomik stavěl na kritice walrasovské koncepce celkové rovnováhy, s využitím přístupů nerovnovážného 
keynesovství R. W. Clowera (1971) [43]. V práci Ekonomie nedostatku (1980) analyzuje nedostatkovost, 
vynucený růst a konflikty ekonomik sovětského typu a efektivnosti. Po pádu „reálného socialismu“ zkoumá 
problémy transformace na tržní ekonomiky (Cesta ke svobodné ekonomice, 1990), včetně makroaspektů či 
kritiky metody kupónové privatizace. Další oblastí diskuzí v 80. letech se stalo narovnání deformací 
socialistického vlastnictví (v SSSR L. A. Abalkin aj.). Využívány byly šířeji zbožně-peněžní vztahy, kdy 
socialistický trh zasahoval všechny segmenty (včetně trhu práce) – s praktickým vyústěním v soudobém vývoji 
Číny s kapitalistickými i socialistickými prvky [35], [43]. 

Nevyjasněnost vztahů plánu a trhu bývá často označována za hlavní příčinu neúspěchů ekonomických 
reforem. Mnozí moderní marxisté již uvedený vztah nechápou antagonisticky (plán a trh se nevylučují, ale 
doplňují a potřebují) a připomínají  plánování ve vyspělých zemích; moderní plánování spojují 
s demokratičností, interaktivností tvorby a principem variantnosti. Upozorňují na nezbytnost strategického 
usměrňování vývoje i na nutnost plánování na nadstátních úrovních. Soudobí marxisté za systémotvorné rysy 
budoucího socialistického uspořádání označují: rychlý, efektivní a trvale udržitelný rozvoj výrobních sil na bázi 
vědeckotechnické revoluce; určující postavení společenského vlastnictví výrobních prostředků, v jeho různých 
formách; plánovité řízení socialistického tržního hospodářství; sociální spravedlnost; sociální jistoty; rovnost 
občanských práv a svobod [5], [27], [36], [42].     

 
8. Západní marxistické filosofické aj. tradice 
K marxistickým kořenům se hlásí řada moderních proudů – západní marxistická tradice (marxisté či 

„marxologové“) je reprezentována ekonomy jako P. M. Sweezy [50], E. Mandel [19], A. Sheikh, M. H. Dobb [43] 
či S. Bowles. Hnutím, významným po roce 1960, je neomarxismus rozšiřující zkoumání o antropologické 
aspekty (člověka jako svobodné osoby), kritiku technokracie a konzumní společnosti, požadavky angažované 
vědy či rozšíření politické a ekonomické demokracie. Jde o spojení raného Marxe [21] s moderními teoriemi 
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(filosofickými –  existencionalistickými či anarchistickými, psychologickými a psychoanalytickými S. Freuda, 
C. G. Junga, ale také křesťanskými). Někteří popírají revolučnost dělnické třídy a vyzdvihují význam 
inteligence. Neomarxismus měl vliv na hnutí Nové levice 60. let, na studentské bouře roku 1968 a probudil 
zájem o alternativní způsoby života. Předchůdcem je maďarský filosof György Lukács (1885–1971) a italský 
filosof a revolucionář Antonio Gramschi (1891–1937). K neomarxistům jsou řazeni příslušníci kritické 
frankfurtské filosofické školy – Herbert Marcuse (1895–1979), Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903–
1980), Jürgen Habermas (1929٭) či představitel sociálně-psychologické analýzy Erich Fromm (1900–80). Dále 
polský filosof zkoumající odcizení Adam Schaff (1913٭); v Čechách Ivan Sviták (1925–94), Egon Bondy 
(Zbyněk Fišer, 1930٭) či M. Ransdorf (Nové čtení Marxe, 1996 [27]). Na rozvoj neomarxismu u nás měl vliv 
existencialisticky zaměřený kritický filosof Karel Kosík (1926–2003) se studií Dialektika konkrétního. Studie o 
problematice člověka a světa (1963).  

Autoři jako Fromm či Adorno (dříve již R. Luxemburgová) kritizovali sovětský režim, který považovali 
v řadě aspektů za regres na nižší vývojový stupeň. Inspirace čerpali z Marxe (Ekonomicko-filosofické rukopisy, 
1844) – z výroků o despotickém „hrubém“ komunismu, který soukromé vlastnictví nejenže nepřekonal, ale ani 
k němu ještě nedospěl. Někteří hovoří po roce 1968 (kdy došlo ke střetu mezi tzv. starou a Novou levicí), 
v kontextu proměn levice, o tzv. postmarxismu. Levicové myšlení se nejdříve zaměřilo na pluralitu témat 
(nerovnosti, diskriminace, ekologie, feminismus, analýza moci) s inspiracemi u H. Marcuseho, L. Althussera a 
hlavně M. Foucaulta. V další fázi (E. Laclau, Ch. Mouffová, 1985) jsou inspirace hledány u A. Gramschiho, 
s řadou nových témat (demokracie, občanská společnost). Další přístupy je možné spojovat se současnými 
francouzskými filosofy jako É. Balibar (2002) či A. Badiou (2005). Jako následná fáze je označováno tzv. 
postmoderní překonání marxismu (Žižek, 2000), s reakcemi na postmodernu, včetně tzv. repolitizace ekonomiky 
a oživením nekapitalistických projektů společnosti. Slovinský filosof Slavoj Žižek (1949٭) kriticky upozorňuje 
na Marxův předpoklad, že vyšší společenský řád (komunismus) zachová a zvýší efektivnost a „uvolní spirály 
produktivity“. I další připomínají, že úsilí o větší rovnost a spravedlnost, které automaticky předpokládá také růst 
efektivnosti, nebývá úspěšné [43]. 

Moderním směrem hlásícím se k odkazu Marxe je tzv. analytický marxismus (G. A. Cohen, L. Johansen, J. 
Elster) s kritickým postojem ke kapitalismu a úsilím o formování alternativních forem politického a 
ekonomického uspořádání. Vzniká na konci 70. let, kdy britský politický filosof G. A. Cohen přichází 
s obhajobou Marxe (1978). Metodou analytické filosofie hájí historický materialismus proti kritice vedené z 
„weberovských“ pozic. Kritizuje pracovní teorii hodnoty i dialektickou metodu na základě metodologického 
individualismu – veškerá vysvětlení ve společenských vědách mají být redukovatelná na motivace jedinců. 
Analytičtí marxisté aplikují nové metody (např. teorii her)  na vykořisťování, roli státu a ideologie a snaží se o 
přesnější vymezení a obhajobu marxistických kategorií [10]. Jiní představitelé (J. Elster) kritizují předpoklady 
neoklasické ekonomie a podílí se na formování tzv. behaviorální ekonomie. Cohen kritizuje koncepci tržního 
socialismu, protože neplní ideály distribuční spravedlnosti. Preferuje společnost, která se od dnešního 
kapitalismu liší progresivním přerozdělováním, které by vyrovnávalo příjem všech jedinců bez vlivu na ochotu 
talentovaných vykonávat žádanější a náročnější práce. W. P. Cockshott a A. Cottrell přichází s modelem 
netržního socialismu, kde je koordinace výrobních jednotek zajištěna detailním centrálním plánem 
(„kybersocialismus“ [43]). V obou přístupech hraje důležitou roli problematika motivací a inovací (finanční aj. 
odměny úspěšným inovátorům a tresty za neúspěch). Americký sociolog E. O. Wright tvrdí, že kapitalistické 
třídní vztahy zvěčňují lidské utrpení i deficity svobody a blokují univerzalizaci podmínek lidského rozvoje. 
V USA je dnes Marx vykládán a mnohde ceněn jako sociolog, jako ekonom již obvykle méně. 

 
9. Radikální politická ekonomie a další ekonomové ovlivnění marxismem 
K marxistickým myšlenkám se hlásí řada známých ekonomů – M. Kalecki, K. Polanyi, H. D. Dickinson, J. 

Steindl, M. H. Dobb, P. M. Sweezy, R. L. Meek, P. Sraffa, P. Sylos-Labini, J. V. Robinsonová, J. K. Galbraith, M. 
J. Desai (s kombinací keynesovství a marxismu, 1974) či mnozí „zelení“ [37], [43], [47]. Mezi světovými 
válkami na Marxe navazovala tzv. Kielská škola (v čele s německým ekonomem A. Löwem), řada jejíchž 
představitelů emigrovala a pracovala v New Yorku (Nová škola sociálního výzkumu). Rozpracovávali teorii 
ekonomických cyklů a strukturální teorie růstu s návazností i na Spiethoffa či Tugana-Baranovského [40], [43]. 
Moderní marxistická specifická tradice existuje po II. SV v Japonsku (S. Tsuru, K. Uno, N. Okishio) či Egyptě 
(S. Amin) aj. [14]. 

Socialistické ideje jsou mnohdy patrné u kritického politologa Američana Immanuela Maurice Wallersteina 
-Ten však upozorňuje, že ani sovětskému socialismu se nepodařilo změnit svět [60]. Hnutí (též sociálně .(1930٭)
demokratická či národně-osvobozenecká) se nejdříve snaží uchvátit moc, ale ke změně světa následně již 
nedochází, což mnohdy souvisí s vírou v nevyhnutelnost pokroku a proměnami těch, co jsou u moci. Sílí rozpor 
mezi tím, co hnutí slíbila, a co je realizovatelné v rámci globálního uspořádání. Výsledkem jsou zklamání a 
odmítnutí příslušných hnutí. Idejemi je ovlivněn francouzský sociolog Pieerre Bourdieu (1930–2002) 
zkoumající kulturní, sociální či symbolický kapitál. Myšlenky mladého Marxe (např. o roli intelektuálů), kritická 
politická ekonomie a institucionální analýza se staly inspirací jednomu z nejostřejších soudobých kritiků 
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globalizace [42] a dnešních USA  Američana Avrama Noama Chomskyho (1928٭). Původně lingvista a filosof 
jazyka se stal známým politickými postoji a kritikou americké zahraniční politiky. Kritizoval „selhání liberálů“ 
v době vietnamské války (1969); jeho radikální politická analýza zahrnuje otázky zájmů elit (1973), americké 
politiky nejenom v tzv. třetím světě (Hegemonie nebo přežití: Americké tažení za globální nadvládu, 2003) či 
státního terorismu (1986). Vytvořil (spolu s S. Hermanem) tzv. politickou ekonomii lidských práv (1979), 
analyzoval „výrobu souhlasu“ (tvorbu lidového souhlasu s imperialistickou agresí) a předsudky v masových 
médiích (1988) [15], [43].    

K odkazu Marxe se hlásí Paul Alexander Baran (1910–64) i americký marxista Paul Marlor Sweezy (1910–
2004), řazený k radikálním ekonomům a k tzv. škole monopolního kapitalismu. K této náleží Rakušan Josef 
Steindl (1912–93), rozvíjející učení Keynese a M. Kaleckého (Zralost a stagnace amerického kapitalismu, 1952) 
[43]. O zákonitostech státně-monopolního kapitalismu (1937) či úloze technického pokroku píše marxisticky 
orientovaný M. H. Dobb, blízký postkeynesovství, resp. neoricardovství [48].  Sweezy vychází také z  Keynese a 
dokazuje, že Marx a Keynes analyzovali např. nezaměstnanost obdobně. Ve 30. letech přispěl Sweezy k modelu 
oligopolu se zalomenou křivkou poptávky. Učebnicovým výkladem Marxe v podmínkách moderního 
kapitalismu je Sweezyho Teorie vývoje kapitalismu (1942) [50]. O reinterpretaci marxistické ekonomie 
z pohledu 20. století se Sweezy a Baran pokoušejí v práci Monopolní kapitalismus (1966), včetně nahrazení 
principu sestupné tendence míry zisku zákonem rostoucího ekonomického přebytku (vyjádřeného podílem na 
celkovém výstupu). Ovlivněn marxismem je Ital Paolo Sylos-Labini (1920٭), blízký neoricardovství a 
postkeynesovství (Oligopol a technologický pokrok, 1956 aj.). Zkoumá ekonomický růst, cykly a technologické 
změny s využitím teorie inovací Schumpetera, klasické školy politické ekonomie a Marxe. Cyklické pohyby 
vysvětluje (1993) Keynesovou teorií nedostatečné poptávky (u střednědobých cyklů) a inovacemi v duchu J. A. 
Schumpetera (u dlouhých vln) [39], [40], [41], [43]. 

Ze socialistických idejí, marxismu, anarchismu i libertarianismu vyrůstá heterogenní sociálně-ekonomický 
kritický směr radikální politická ekonomie. Staví na západních marxistech (Baran, Sweezy) i myšlenkách 
Galbraitha, Proudhona, Kropotkina [43]. Koncem 60. letech působí v USA Nová levice (boj za lidská práva a 
odpor proti vietnamské válce) – jako součást se formuje Sdružení radikální politické ekonomie, reprezentované 
ekonomy jako Samuel Bowles (1939٭), Lester Carl Thurow (1938٭), David M. Gordon  (1944٭), S. Margling, E. 
Shaw, H. Sherman, J. G. Gurley aj. [47].  Později se hnutí rozšiřuje do Evropy – belgický trockista Ernest Madel 
(1923–95) [19] či francouzský ekonom a historik Charles Bettelheim (1913–2006). Po vlně zájmu nastává útlum 
s oživením v kritice neokonzervativních politik v USA a Velké Británii [43]. Radikální političtí ekonomové (tzv. 
„antiekonomové“) spojují zdroj problémů s kapitalistickou ekonomikou, která musí být změněna. Odmítají 
standardní přístupy (za apologetiku kapitalismu) a používají interdisciplinární přístup. Kritizují z pozic 
nespokojených středních vrstev – odmítají tržní recepty (s požadavky demokratického plánování či kontroly cen) 
a mnohé moderní makroteorie (přirozenou míru nezaměstnanosti). Usilují o změnu hospodářské politiky (ve 
prospěch tradičního průmyslu) a požadují větší rovnost (včetně daní ze spotřeby). Navrhují různorodá opatření 
typu samosprávy výrobních a spotřebních komun (Mandel) či vytvoření „antikultury“ (osady, školy, divadla, 
časopisy).   

K nosným tématům patří nerovnost důchodů, kapitálu a moci (kořen nerovnosti v podobě vzácnosti je uměle 
pěstován reklamou) či odcizení díky kapitalistickým vztahům (dělník ztrácí kontrolu nad tím co vyrábí, což vede 
k nemožnosti seberealizace, frustracím a konfliktům). Dále řeší problémy chudoby v USA i  tzv. rozvojových 
zemí (s příčinami v imperialismu a neokolonialismu s nadvládou nadnárodních gigantů). Alternativně přistupují 
k alokaci zdrojů za kapitalismu (s kritikou ignorace společenských nákladů a dopadů, např. na životní prostředí). 
Přicházejí s radikálními teoriemi státu, kritizují „nevědomost“ standardní ekonomie a předpovídají konec 
kapitalismu. Tento spojují s podvázáním ziskovosti či produkcí přebytku (který není kapitalismus schopen 
alokovat, ale pokouší se o to pomocí vojenských výdajů) a z toho plynoucí dlouhodobou depresí. Odmítají 
„reálný socialismu“ považovaný za státní kapitalismus, který neodstranil odcizení, centralismus, byrokracii ani 
vykořisťování [43], [47]. 

Vůdčí osobností v USA je Samuel Bowles (1939٭), původně standardní ekonom orientovaný na ekonomii 
vzdělání a mikroekonomii. Rozvinul koncepci neúplných pracovních smluv do podoby teorie „zpochybněné 
směny“ – alternativy walrasovské teorie vzájemně výhodné směny [43]. Taktéž s H. Gintisem kriticky analyzují 
kapitalistické vzdělání v Americe (1976), s vyústěním v tezi, že zásadní reforma vzdělávací soustavy je možná 
pouze za samosprávného socialismu. Bowles usiluje o revizi marxistické ekonomie – snaží se o překonání 
jednofaktorové teorie pracovní hodnoty a zdůrazňuje rodinu jako ekonomickou instituci. Sexuální, rasovou a 
etnickou diskriminaci považuje za rys kapitalismu sloužící k ovládání dělnictva. L. C. Thurow zkoumá 
rozdělování důchodů s odmítáním závěrů standardních učebnic a „nevyčišťování trhů“ nepovažuje za 
nedokonalost, ale za normální výsledek chování reálných trhů. K představitelům náleží i Američan R. Hahnel 
zkoumající teorii pracovní hodnoty, ekonomickou spravedlnost a demokracii (2005) či moderní přístupy k 
vykořisťování. Marxovou ekonomickou a sociální teorií, otázkami socialismu, ekonomické demokracie a 
demokratického plánování se zabývá americký ekonom D. Laibman aj.   
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10. Koncepce ekonomické demokracie J. Vaneka a kritika ideologie volného obchodu  
Soudobé koncepce socialismu často operují s vizí samosprávy, kdy zespolečenštění není vztahováno jen ke 

státnímu vlastnictví a podnikům. Mnohdy již nejde pouze o izolovaná družstva či podniky se spoluvlastnictvím 
zaměstnanců, ale o propojený, koordinovaný a celospolečensky usměrňovaný systém. Ústředním principem se 
stává samospráva nejenom  v ekonomické sféře a nový samosprávný socialismus má být demokratický, tvůrčí a 
výkonný – ve srovnání se zdeformovanou podobou státně-byrokratického socialismu (reálného socialismu či tzv. 
protosocialismu). Kvalitativní přeměna kapitalismu je spojena s přechodem k samosprávě, který má být pokojný, 
dlouhodobý a evoluční.  Autoři operují s různými fázemi vývoje, kdy se dominantním sektorem má stát sektor 
samosprávný, např. pod tlakem nových technologií, které již nelze vlastnit (ani vytěžovat) jinak než kolektivně. 
Současně se proměňuje subjekt (někteří hovoří o roli tzv. cognitariátu) a mění se prostředky a formy třídního 
boje. Existuje mnoho modelů hospodářské samosprávy, participační ekonomiky či ekonomické demokracie, 
stále s řadou teoretických a praktických nejasností i terminologických problémů. Některé modely jsou založeny 
na neoklasické teorii firmy s ideálem v podobě samosprávného systému spočívajícího na tržních vztazích. 
Alternativní pohledy se orientují na ekonomickou pluralitu s poukazy na nedostatky a omezení trhů, někdy může 
docházet i k prolínání s koncepcemi socialistické tržní ekonomiky [43].  

Po pádu tzv. reálného, byrokratického aj. socialismu (resp. protosocialismu) nabyly na aktuálnosti úvahy o 
ekonomické svobodě a demokracii, vztahu demokracie a ekonomiky, demokratických strukturách moci apod. 
[27], [59]. Řada soudobých socialistů, i marxistů, rozvoj demokracie spojuje právě s participací, zaměstnaneckou 
kontrolou a samosprávou na všech úrovních. Připomínáni bývají různorodí předchůdci moderních koncepcí 
participativní demokracie (More, Owen, Fourier, Proudhon, Bakunin, Rousenau, J. S. Mill či Cole, Webb aj.), 
včetně vkladu K. H. Marxe a F. Engelse, který však bývá odlišně interpretován, chápán a rozvíjen [43]. 
Samosprávné koncepty socialismu, s participativní demokracií i zkušenostmi anarchistů či odborářů, byly na 
přelomu 19. a 20. století odsunuty do pozadí etatistickými strategiemi (Bernstein, Kautsky, austromarxisté). 
Významné prvky samosprávy a ekonomické demokracie představovaly ruské sověty, koncepce družstevního 
socialismu, pokusy německých odborů ve 20. letech minulého století či pozdější praktické aktivity a zkušenosti 
ve Španělsku (mondragonské kooperativy), Jugoslávii, Číně, USA, Izraeli aj. [27], [43]. Opomenout nelze ani 
reformismus teorií transformace kapitalismu [43], včetně řady pokusů o demokratizaci vlastnictví (Esop aj.) a 
kapitálu, neutralizaci kapitálu, kontroly zaměstnanci, majetkových spoluúčastí, rozvoje fondů apod. 
v poválečném Německu, Švédsku či USA.        

Rozpracovávány jsou mnohé koncepce participace vycházející často z velmi odlišných základů 
(kapitalistických, státní intervence, dělnického řízení atd.) s přetrvávajícím klíčovým problémem v podobě 
vlastnictví, které je mnohými socialisty stále považováno za zásadní pro sociální a politické proměny i pro 
udržení stávajících struktur. Revoluční překonání kapitalistického uspořádání může být spojováno s kontrolou 
pracujících (E. Mandel), poukazováno bývá na neslučitelnost ekonomické (či průmyslové) demokracie se 
soukromým vlastnictvím (J. G. Espinoza, A. S. Zimbalist), na paralýzu emancipačního potenciálu dělnické třídy 
moderním kapitalismem, který tuto integroval do systému a zbavil revolučnosti (Marcuse) či nezbytné podmínky 
opravdové demokracie v podobě solidarity, všeobecné samosprávy a participace na všech úrovních (Y. Bourdet). 
Ne všichni ale spojují perspektivy samosprávné společnosti s dělnictvem, někteří odmítají marxistickou orientaci 
a rámec i samotný pojem socialismus a hovoří o postsocialismu, autonomní společnosti aj. J. Vanek vychází 
z neoklasických postulátů a považuje samosprávu a participaci za jedinou cestu k vyšší efektivnosti, jiní však na 
racionalitu kapitalismu nazírají ještě kritičtěji (C. Castoriadis [4]). Inspirace lze čerpat i z programového rámce 
francouzských komunistů se samosprávným programem od 70. let či jugoslávských koncepcí (P. Vranický) a 
dlouholetých zkušeností, včetně úvah o vztazích mezi plánem a trhem. Právě nevyjasněnosti v této oblasti jsou 
nezřídka označovány za jeden z klíčových důvodů neúspěchů reforem nejen československé ekonomiky, ale i 
mnoha přetrvávajících problémů tzv. politické ekonomie socialismu [43].  

K významným a již „klasickým“ autorům, kteří přispěli k rozšíření myšlenek samosprávy, participace 
(spoluúčasti) a ekonomické demokracie patří kritik soudobého kapitalismu J. Vanek. Náleží k významným 
alternativním ekonomům, ale jeho řazení mezi socialisty (či marxisty) je však značně diskutabilní [43], [47]. 

Americký ekonom českého původu (1930٭ v Praze) Jaroslav Vanek je příkladem přechodu od standardní 
ekonomie k přístupům alternativním. Původně byl stoupencem neoklasiky se zaměřením na teorie 
mezinárodního obchodu a růstu (1962), od druhé poloviny 60. let se stává jejím kritikem a přechází na pozice 
alternativních koncepcí ekonomické demokracie, které prosazuje v teorii i praxi [43], [55]. Politickou 
demokracii považuje za neúplnou bez ekonomické demokracie a zdůrazňuje nutnost přechodu k ekonomické 
organizaci založené na spoluvlastnictví a spolurozhodování všech pracovníků firmy, které zvyšuje motivaci 
dobře pracovat. Přichází s vizí samosprávné demokratické ekonomiky (v mnohém blízké vyspělé socialistické 
tržní ekonomice) se dvěma evolučními vývojovými stádii. První je etapa samosprávné tržní ekonomiky, kdy 
jednotlivé prvky (domácnosti, firmy)  „uvnitř svobodné“ jsou tržně propojeny a navenek „podléhají slepým 
tržním silám“. Postupnou demokratizací vazeb je dosaženo vyššího stádia plně demokratického systému se 
základem v demokratickém rozhodování, decentralizaci a participaci, včetně plánování. 
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Strukturu obou typů samosprávné ekonomiky spojuje s mikrorozměry (s rozhodujícím vlivem neoklasické 
marginalistické analýzy a zkoumáním paretooptim), dále s makrorozměry (s keynesovskou determinací 
národního důchodu) a zvláštními rozměry (demokraticko-samosprávné efekty, stimulace a motivace). Vanek 
uvádí, že zájem a čas věnovaný jednotlivým oblastem je nepřímo úměrný významu a dopadům výsledků. 
Mikroanalýzu spojuje s tzv. blešími efekty (i když většina oficiální ekonomie se soustředí právě sem), 
keynesovskou makrooblast s tzv. efekty zaječími a ekonomickou demokracii se tzv. sloními. Poslední oblasti 
s největšími výsledky je záměrně věnováno nejméně úsilí, ocenění i prostředků, protože „král se nebojí blech ani 
zajíců, ale sloni ho mohou zašlápnout“. Vyzdvihuje pozitivní dopady demokratizace vztahů uvnitř podniku 
(včetně rozdělování zisků), kdy v kontextu samosprávy již pracovník není nájemní pracovní silou, ale svobodnou 
osobností, která v podniku pracuje a tento i demokraticky řídí. 

Vanek usiluje o popis modelu aktuálnější samosprávné tržní ekonomiky, kde je i ekonomická demokracie 
založena na osobních (nikoli soukromovlastnických) právech. Základní jednotkou je samosprávný podnik (s 
plnou vnitřní demokracií), kdy podniká více lidí a výsledky práce (efekty i negativa) jsou jejich výlučným 
vlastnictvím. Pouze oni kontrolují a demokraticky řídí aktivity a tito pracující mohou, ale nemusí být vlastníky 
kapitálu. Trh práce je zrušen a samosprávné podniky fungují jako dobrovolná sdružení bezprostředních výrobců. 
Absentuje zde trh akcií, které by mohly vést ke kontrole podniku kapitálem. Trhy zboží zůstávají v konkurenční 
či monopolizovanější podobě. Hybnou silou již není maximalizace zisku a kriteriální funkce podniku je 
komplexní. Tzv. zaměstnanecké firmy (viz kapitolu 15.4) usilují o maximalizaci důchodu na pracovníka a 
přihlížejí k dalším aspektům (kolegialita, solidarita, při poklesu cen a odbytu se zásadně nepropouští).  

Popis modelu je doplněn charakteristikou produkční funkce a specifikací typu trhu (včetně existence možné 
reklamy). Precizovány jsou předpoklady fungování, resp. rovnováhy a efektivnosti. Existuje zde renta (nájemné), 
kdy si práce najímá kapitál a platí nájemné na základě tržního ocenění, což má vést k plné zaměstnanosti i 
optimální alokaci zdrojů. Systém zajišťuje také spravedlnost rozdělování. Předpokladem je dostupnost 
technologií za tržní ceny, decentralizace a demonopolizace výroby (zajištěná cenovými stropy, administrativně-
právními aj. opatřeními). Musí být vytvořeny adekvátní instituce a podpůrné struktury (banky, výzkumná, 
poradenská či marketingová centra).  Vanek dokladuje motivace a z nich plynoucí efekty samosprávných 
podniků. Empiricky zkoumá výsledky např. španělských institucí Mondragon (dělnická samosprávná sdružení) 
či amerického projektu zaměstnaneckých akcií Esop. V jeho přístupu jsou samosprávné podniky spojeny 
s nejlepšími výsledky (ve srovnání s kapitalistickými firmami a socialistickými podniky v centrálně plánované 
ekonomice), které mohou zohledňovat také otázky externalit či další ekologické souvislosti. Standardní pohledy 
však tradičně upozorňují na limity u samosprávných, resp. zaměstnaneckých firem (neefektivnosti, krátkodobost 
zájmů a uvažování) a dokladují naopak jejich nejhorší výsledky i pozici v konkurenčním prostředí. 

Vanek nachází inspiraci v poválečné Jugoslávii, zajímá se o syndikalistickou koncepci dělnické kontroly a 
vypracovává obecnou teorii podniků řízených pracovníky, včetně využití standardních nástrojů teorie firmy 
(Všeobecná teorie ekonomik řízených pracujícími, 1970). Samosprávná ekonomika řízená pracujícími by 
v konkurenci měla mít výhody kapitalismu i něco navíc (silnou tendenci k plné zaměstnanosti). Představuje 
inspiraci pro další autory propracovávající koncepce organizací s podílem pracovníků na kontrole, řízení i 
vlastnictví. V dalších dílech (Participativní ekonomika: evoluční hypotéza a rozvojová strategie, 1971, 1977 aj.) 
rozšiřuje úvahy směrem k systému výrobních a spotřebních družstev s participací členů, kteří nutně nemusí 
kontrolovat všechna rozhodnutí volených zástupců. Argumentuje charakterem nových technologií, jejichž 
masové využití si vyžádá přechod k participativním ekonomikám. Důraz klade na solární energii, kde se podílí 
na vynálezech a usiluje na bázi levných technologií o zlepšení postavení chudých v rozvojovém světě. Práce 
Krize a reforma: Východ a Západ (1989) obsahuje eseje o společenské ekonomice, kde prokazuje, že krize 
Západu i reformy Východu mají mnoho společného. Jediným dlouhodobým řešením zde je přechod ke 
kooperativní tržní ekonomice se samosprávným institucionálním uspořádáním,         s cestou k plné demokracii 
politické i ekonomické. Nemůže však jít o kapitalistický hybrid s demokracií v politice, ale autokracií 
v ekonomice. Kritiku Vanek soustřeďuje na ziskový motiv (vytěžování lidských aktivit pro zisk) nevedoucí 
k maximalizaci blahobytu [43], [47]. 

Vanek proslul alternativní teorií destruktivního zahraničního obchodu (1998, 1999), která bohaté činí 
bohatšími a chudé chudšími. Toky kapitálu a technologií do rozvojových zemí a zpětný tok levně 
produkovaného zboží vytvářejí zisky, které plynou hlavně nadnárodním společnostem. Ztrácejí přitom nejen 
chudé země, ale i bohaté, kde mizí tradiční zaměstnání (především ve zpracovatelském sektoru) s přesuny do 
sféry služeb. „Mainstreamový“ přístup se opírá o Heckscher-Ohlinův model (s vysvětlením obchodu různou 
vybaveností faktory, 1933), resp. teorii komparativních výhod (1817) [16], [43]. I nejnovější standardní či 
liberální studie ústí v závěr, že redukce bariér (liberalizace mezinárodního obchodu) vedou k růstu životní 
úrovně [42]. S globalizací je spojena redukce bariér umělých (liberalizace v rámci multilaterálních ujednání či 
integračních seskupení) i přirozených (technologickým vývojem snižujícím náklady transakcí, přesunů, 
komunikace) [42], [45]. Koncepce komparativních výhod a tzv. HOS model (včetně interpretace P. A. 
Samuelsona) implikují, že z liberalizace obchodu budou nejvíce profitovat malé a slabé ekonomiky [16]. Kritiky 
namítají, že reálné „rozevírání nůžek“ mezi bohatými a chudými uvedené nepotvrzuje ani jako tendenci, nehledě 
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na empirické testy nepotvrzující neoklasické postuláty (např. predikci vyrovnávání cen identických výrobních 
faktorů). 

Neoklasické teorie mezinárodního obchodu Vanek zpočátku propracovává, včetně zobecnění Heckscher-
Ohlinova modelu a řešení tzv. Leontiefova paradoxu (W. W. Leontief testuje model input-output analýzou a 
konstatuje opačné výsledky než jsou předpovědi, 1953 [43]). Vanek přechází ke kritice klasických i 
neoklasických koncepcí a vlastnímu modelu, kde podnikatelé také usilují o maximalizaci zisku. U destruktivního 
obchodu (motivovaného rozdíly ve mzdách či různým přístupem k ochraně životního prostředí a nikoli 
přírodními podmínkami či rostoucími výnosy z rozsahu) nemusí již být směnné arbitráže paretooptimální. 
Komparativní výhody považuje za platné pouze ve speciálním případě obchodu mezi přibližně stejně 
ekonomicky vyspělými zeměmi. Při obchodování mezi zeměmi vyspělými a nerozvinutými však přinášejí 
negativní důsledky, které navrhuje omezit pomocí celních bariér. Stálou přitažlivost politiky (či ideologie) 
volného obchodu shrnuje čtyřmi argumenty (1998). Intuitivní spojuje s tím, že všichni jsou v podstatě stoupenci 
svobody a odpůrci kontroly, regulace a represí. Argument extenzí (či analogií) spojuje s vnímáním výhod dělby 
práce, podmíněné tržní směnou v rámci určité komunity a hledáním analogie i u směny mezinárodní. Historický 
důvod dokreslují fakta o hospodářském rozmachu USA založeném na velkém jednotném trhu, ekonomické 
úpadky zemí, které se politicky oddělily od toků obchodu či negativa recipročních obchodních bariér a politik 
typu „ožebrač svého souseda“. Teoretickým argumentem je závěr komparativních výhod, že na mezinárodní 
směně nemůže žádná země prodělat (včetně kompenzačních plateb skupinám či subjektům, které mohou být 
poškozeny). Model destruktivního obchodu je spojen s kritikou volného obchodu, kapitalismu i některých 
východisek liberalismu [36], [42] aj. 

   Stoupencem vnitropodnikové i národohospodářské demokracie, tzv. znalostní ekonomiky a eticky 
funkčních svobodných trhů je profesor v USA, Číně a ČR Milan Zelený (1942٭), odborník v oblasti 
multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídících systémů. Jde však o ekonoma spíše pravicové 
orientace, zastánce národního kapitalismu, skeptického ohledně socialistického, státního i veřejného vlastnictví 
výrobních prostředků. Českého původu jsou  další známější ekonomové: Kanaďan Jan Adam (1920٭) nebo 
Američan Josef C. Brada (1942٭) komparují ekonomické systémy, americký ekonom Boris Peter Pesek (1928٭) 
analyzuje makrooblasti a problematiku peněz; mediálně je známý Američan Jan Švejnar (1952٭), zaměřený na 
problematiku transformace ekonomik aj. [43], [47].   
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K socialistickým přístupům v ekonomických teoriích 
 
Pavel Janíčko 
 
Současnost je mj. poznamenána tendencí, kterou bychom mohli označit jako návrat k realitě, resp. proces 

postupného přechodu od účelových obsahově prázdných „postmoderních“ pojmů ke skutečně 
vyargumentovaným, vědecky zanalyzovaným a praxí prověřeným koncepcím. Jedním z „hitů“ popřevratových 
teoretiků a politiků v Čechách a na Moravě bylo tvrzení o zániku dělení na levici a pravici jako důsledku změny 
povahy systému, kdy už neexistuje rozpor mezi „tradičním“ kapitalismem a stejně tak „tradičním“ socialismem, 
kdy neexistují třídy s jejich zájmy, ale žijeme v jakémsi systému bezrozměrném sociálně ekologicko 
globalizovaně tržním systému plnícím všechny tužby bezkonfliktní demokraticky zorganizované občanské 
společnosti. Ti odvážnější postmodernisté šli ještě dále a říkali, že nikdy v dějinách vlastně takový rozpor 
neexistoval, a že šlo vždy jen o zástěrku boje mezi totalitou a demokracií. Prostě lidstvo na konci 20. století 
triumfálně vstoupilo do finální fáze svých dějin. 

Ještě že máme své domácí teoretiky (V. Klaus) a zejména praktiky (M. Topolánek), kteří nás nenechávají na 
pochybách, čí zájmy a jakými prostředky obhajují. Není lepší učební pomůcky na téma „třídní podstata 
ekonomické a sociální politiky buržoazního státu“ než nedávno schválená tzv. reforma veřejných financí. 

V této souvislosti je stále aktuálnější si znovu připomenout hlavní postavy i myšlenky socialistického proudu  
historii i současnosti ekonomických teorií. V příspěvku P. Sirůčka čtenář nalezne rozsáhlý nástin galerie 
levicových teoretiků, jejich názorů včetně odkazů na dobový kontext. Myslím si, že každý, kdo chce hlouběji 
pochopit současnost a zejména budoucnost ekonomického myšlení, nalezne v této stati dostatečné poučení a 
inspiraci. 

 
 
 

Vůdce – role manažera pro třetí tisíciletí 
 
Patrik Kajzar, Martina Kozubková 
 
Abstrakt 
Tržní organizace procházejí změnami, zaměřené na prudké zvýšení efektivity výkonu: snižování úrovní řízení 

a počtu zaměstnanců, snižuje se počet vedoucích pracovníků v řídících funkcích a ti, kteří zůstávají mají větší 
odpovědnost zvyšuje se orientace na zákazníka zavádí se flexibilnější pracovní režimy a způsoby zaměstnávání 
lidí zaměřují své úsilí na to, aby vedoucí pracovník byl nejen odpovědný za svou práci, ale aby neustále zvyšoval 
efektivitu. 

Dnešní úspěšní manažeři si uvědomují, že kritérium jejich úspěšnosti je vůdcovství. Pracují na svém rozvoji, 
zdokonalují své silné stránky, snaží se eliminovat ty slabé. Sdílejí své znalosti a dovednosti v rámci organizace a 
vyhledávají experty, kteří jim mohou pomoci s důležitými věcmi. Učí se vidět problematiku očima zaměstnanců, 
zákazníků, konkurence a jako výsledek dělají ta nejlepší rozhodnutí.  

 
Klí čová slova: vůdce, osobní předpoklady, strategické zásady, výzvy pro manažery 
 
1. Úvod 
Vůdcovství jako pojem je v manažerské literatuře pojmem relativně mladým — vnášíme jím do 

managementu „lidský rozměr“, který má překonat jeho technologickou a funkcionální povahu. 
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Vůdce je hlavně lidskou bytostí, kterou je sice možné vnímat jako silnou a schopnou osobnost, ale na druhé 
straně je však dobré si uvědomit, že se často jedná o člověka, který nemluví o svých problémech, strachu ani 
selháních. 

Vůdci znají hodnotu a schopnosti zaměstnanců a namísto toho, aby jejich energii odčerpávali, snaží se plně 
využít jejich potenciálu. Odstraňují bariéry kladené kreativitě, umožňují zaměstnancům vyniknout, uplatnit svou 
iniciativu, dosáhnout úspěchu, zvýšit si sebevědomí. Vytvářejí vizi, o kterou zaměstnanci mohou usilovat a 
kterou mohou sami dotvářet, vizi, která není nedosažitelná, avšak vyžaduje napnout všechny síly. 

Vůdcem se v organizaci může stát jakákoli osoba, bez ohledu na svou pozici, která je silou své osobnosti 
schopna získávat a povzbuzovat ostatní k tomu, aby sledovali její cíle. 

  
2. Osobní předpoklady vůdců 
Plnění vůdcovských funkcí je zpravidla spojováno s určitými osobnostními předpoklady. Vůdcovská role je 

nesporně spjata s určitými osobními vlastnostmi a schopnostmi, které přes proměny organizací a jejích prostředí 
zůstávají po léta prakticky neměnné. 

Empirické studie ukazují, že k nejdůležitějším vlastnostem, které mají úspěšní vůdci společné, patří 
optimizmus a sebedůvěra: Vůdci se neobávají budoucnosti, jsou si jisti sami sebou i svými schopnostmi, 
především pak schopnostmi usměrnit ostatní a ovlivnit budoucnost. K důležitým osobním vlastnostem vůdců 
náleží rovněž rozhodnost a morální integrita. 

• Optimizmus – pro manažery mající kvalitu vůdců je budoucnost vždy plná příslibů, i když na cestě za 
vytýčeným cílem se setkávají s řadou problémů a překážek. Lidé chtějí mít při pohledu do budoucna pocit jistoty 
a chtějí spolupracovat s těmi, kteří vyhrávají. Zaměstnanci jsou proto přirozeně přitahováni osobami, které jsou 
ve vtahu k budoucnosti spíše optimistické než pesimistické. 

• Sebedůvěra – efektivní vůdce nemá vůbec pochyby o tom, že je schopen uskutečnit jakýkoliv úkol, 
který si vytyčil. Manažeři se sebedůvěrou utvářejí zaměstnance, kteří si věří. Zaměstnanci často napodobují 
chování svých vůdců: vykazují – li vůdci sebedůvěru, budou je zaměstnanci následovat. 

• Morální integrita  – k osobnostním charakteristikám, které odlišují jednotlivé vůdce patří i etické 
chování, respektování morálních hodnot a smysl pro fair-play. Manažeři s vlastnostmi lídrů věří, že dodržování 
morálního kodexu je v každém podnikání jedním z dlouhodobých faktorů úspěchů. Udržují proto rovnováhu 
mezi snahou dosahovat co nejlepších výsledků a tím, jak jsou tyto výsledky dosahovány. 

• Rozhodnost – Vůdci rozhodnutí provádějí. Na získávání informací a názorů, které jsou k provedení 
kvalifikovaného rozhodnutí zapotřebí a jejichž získání je v rozumném časovém období možné, si berou nezbytný 
čas. Provedení rozhodnutí, i když může být špatné, je mnohdy lepší než nepřijmout žádná rozhodnutí. 

K důležitým schopnostem vůdců patří také sociální schopnosti - schopnosti povzbuzovat, podporovat a 
pomáhat, učit novým věcem a inspirovat, přenášet pravomoci a dávat zaměstnancům prostor vyniknout, řešit 
konflikty, tvořit úspěšné týmy a překonávat odpor ke změnám. 

I když předpoklady do vedení vážou na osobnost, možnost osvojit si vůdcovské schopnosti a naučit se je 
používat je většině manažerů otevřená. Předpokladem k tomu je věnovat pozornost, jak úspěšní vůdci výzvu své 
role zvládají. 

  
3. Strategické zásady úspěšného managera - vůdce 
Na otázku, jak vůdci při motivaci, rozvoji a zvyšování výkonu svých zaměstnanců postupují, odpovídají 

hlavní vzájemně spjaté principy úspěšného vedení. Na rozdíl od tradičních pohledů na vedení a jeho 
předpoklady, zaměřených především na osobní kvality vůdců a na to, jaké úkoly vůdci v organizaci vykonávají 
(tj. co vůdci dělají), se principy úspěšného vedení zaměstnanců, uváděné dále, zabývají tím, jak těchto úkolů 
dosahují, tj. jaké konkrétní a praktické postupy a zvyklosti při vedení svých zaměstnanců používají. 

 
Hlavní principy úspěšného vedení: 
• Manager začíná od cíle. Znamená to mít schopnost formulovat jasnou vizi, která je smysluplná a 

významem důležitá. Ta by pak měla přispět k vytvoření silné kultury podporující důvěryhodnost a spolehlivost. 
• Dobrý manažer pomáhá jiným dosahovat splnění jejich přání. Mají – li podřízení pomáhat manažerovi 

při splnění jeho úkolů, musí on obdobně pomáhat jim. Pomáhat jiným je stěžejní zásadou současného 
managementu. 

• Zaujme a motivujte další. Naplnit tento úkol vyžaduje od vůdčí osobnosti nefalšované zanícení až 
vášeň pro věc, která ovšem, jak už bylo řečeno, musí být smysluplná, a to i pro ostatní spolupracovníky. 
Vyžaduje to schopnost nepřetržitě komunikovat s lidmi.  

• Dobří manažeři vedou i svým příkladem. Nelze požadovat od jiných, co manažer sám nedodržuje. 
• Vytváří trvalou důvěru . Je bohužel časté, že i když vedoucí pracovníci podporují otevřenost 

komunikace, lidé se jim bojí něco říci. I k modlám se těžko hovoří. Chce to, aby se vytvořila kultura otevřenosti, 
vznikla atmosféra důvěry a transparentnosti, naslouchat "hlasu" organizace i "hlasu" jednotlivce. 
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• Manažeři by měli podporovat a rozvíjet tvůrčí schopnosti svých podřízených. 
• Vychovává vůdce. Znamená to nejen věnovat se vlastnímu rozvoji, ale také koučovat a dělat mentora 

dalším, aby společnost nemusela v případě potřeby náhrady sahat vně své organizace nebo povolávat narychlo 
osvědčené důchodce. 

• Dosahuje výsledků. Vyžaduje to být zaujatým činností a být schopen přijímat přiměřené riziko. Bez 
tohoto bodu nemají předchozí žádný smysl. 

• Dobří manažeři udržují úzké vztahy se zaměstnanci. Tomuto úkolu se nesmějí vyhýbat. Je nesprávné 
přijmout nového zaměstnance a pak ho ponechat jeho osudu v naději, že se sám s úkoly vypořádá. Úzké vztahy 
jsou klíčem k úspěšnému vedení lidí a k dobré vzájemné komunikaci, což jsou opět předpoklady vyšší 
výkonnosti. 

 
4. Výzvy pro vůdce a vrcholové managery 
Tvář ekonomiky razantně a podstatně mění informatizace. Zběsilé tempo vývoje inovací spěje od konkurence 

výrobků a služeb k soutěži o ovládnutí e-businessu. Nové prostředky informačních technologií – multimédia, 
systémy podporované počítači, supernotebooky se stávají běžnou součástí výbavy a zařízení každého moderního 
podniku. 

Firmám se otevírá nový podnikatelský prostor, v němž se soutěží o budoucí konkurenční výhodu. Nová 
ekonomika je globální, síťovou ekonomikou, vytvářející nový konkurenční prostor. Proto jsou pro vůdce a 
vrcholové managery podstatné v současnosti následující výzvy a trendy: 

• Větší důraz klást na inovace. V současném konkurenčním boji, kdy jedinou konstantou je změna, jde 
zvlášť o zvyšování flexibility myšlení, tvorbu invencí, inkrementálních i zásadních inovací. 

• Konec éry dominantního postavení Západu i v oblasti znalostí. Úroveň znalostí se stává ve světě 
čím dál více rovnocennější. Kvalifikační profil a znalostní potenciál práceschopného obyvatelstva se stále 
zlepšuje i v zemích V4 a v ostatních postkomunistických státech . 

• O ziskání konkurenční výhody stále více rozhodují i tzv. měkké faktory řízení. Je třeba zařadit do 
inovovaného systému metod a nástrojů managementu tzv. měkké či jemné faktory zdokonalování řízení a 
vůdcovství znamená mnohem více budovat zejména image, goodwill, dosahovat vysokou manažerskou a 
podnikatelskou kulturu, etiku, etiketu, důvěryhodnost a spolehlivost vztahů. 

• Podniky stále více využívají outsourcingu, kdy využívají subdodávky přesně na míru. Dále pomocí 
informačních technologií bude umožněno rozvinout individualizovanou péči o zákazníka prostřednictvím 
zákaznických databází, obousměrnou komunikaci se zákazníkem využitím vysoké interaktivity technologií a 
přizpůsobení se individuálním potřebám i při hromadné produkci. Cenové tlaky směrem dolů způsobují 
propojování nízko nákladových inovačních strategií, což má vliv na odstupňovanou tvorbu cen i na vyšší 
koncentraci na segment nejnáročnějších zákazníků v globálním záběru.  

• Neméně důležitou výzvou pro manažery a lídry bude rychlost, flexibilita, kreativita ostatních 
zaměstnanců, agilita – schopnost pohybovat se v prostředí, ochota převzít riziko a nejistota. Dnes jsem 
tady a co bude zítra, to vůbec nevím. To je něco nového a musíme se naučit pozitivně s tím žít. To vše má vliv 
na dynamiku inovačních procesu a konkurenceschopnost podniků. 

• Demografický vývoj směřuje ke stárnutí populace, vymírání některých národů, ke změně 
chování zákazníků. Konzumně se začínají chovat už i generace seniorů, což vyžaduje uskutečňovat přísný 
cílový marketing i pro starší generace. Roste individualizace jejich požadavků na výrobky a služby. S tím je 
spojeno i riziko snižování počtu potenciálních mladých zaměstnanců, resp. jejich dlouhodobého udržení ve 
firmě. To způsobuje, že jsou kladeny vyšší požadavky na tvorbu cílových a motivačně stimulačních programů 
delšího udržení zaměstnanců ve firmě, resp. přijímání starších věkových kategorií. V některých oborech je zase 
evidentní propouštění zaměstnanců.  

• Nejdůležitějším kapitálem jsou znalosti, know-how, vědomosti v hlavách manažerů a zaměstnanců. 
Znalosti se stále více vážou na podnikovou praxi, školy se více vážou na podniky, firmy se stávají "fabrikami" na 
inovace, čím dál více "srůstají" se svým regionem, ale současně se snaží lépe se prosadit i globálně. Zaměstnanci 
představují spolupodnikatele, rozvíjí se vnitropodnikatelství. Prvořadou úlohu v managementu má správná, 
globálně nastavená generální strategie, mise, vize učící se organizace, resp. státu. Její organickou součástí má být 
i nová kvalita vytváření inovovaných vzdělávacích programů. 

 
 
5. Závěr  
Řízení podniků třetího tisíciletí předpokládá předvídání příležitosti. To vyžaduje především umět inspirovat a 

vést druhé, aby se zaměřili na příležitosti budoucnosti a nejen na současné problémy. Jde o to, přeměňovat nové 
myšlenky na produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. 
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Úspěšný manažer vždy ví, jak druhé podpořit, dodat jim novou sílu. Ví, že je to velmi těžké. Sdílí informace, 
zodpovědnost, plány i cíle. Láká a udržuje nejlepší zaměstnance vytvářením pracovního prostředí, které 
podporuje spolupráci, týmového ducha, zdravou míru riskování a, což je nejdůležitější, budováním vzájemné 
důvěry a respektu. Je přístupný a oblíbený pro laskavost, otevřenost a obousměrnou komunikaci.  

Také si uvědomuje, že úspěšné společnosti musí vzdělávat a starat se o své zaměstnance. Vytváří možnosti 
pro neustálý průběžný profesní rozvoj, sdílení idejí, poradenství a vzájemný training. Protože od svých 
zaměstnanců očekává jen to nejlepší, poskytuje jim pozitivní očekávání a upřímné prostředí, kde na chybu je 
nahlíženo jako na zkušenost vedoucí k dalšímu zlepšení.  

Má – li manažer třetího tisíciletí úspěšně se vypořádat s výzvami a trendy 21. st., musí disponovat vhodnou 
kombinací vrozeného talentu, vůdčích i profesních schopností. Jen tak bude moci vytvořit firemní kulturu, která 
napomůže k obstání podniku v konkurenčním boji. 
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K diskusi o krizi komunismu (a kapitalismu) 
 
Tibor Vaško 
 
« La vérité appartient a ceux qui la cherchent et non point a ceux qui prétendent la détenir. » 
„Pravda patří těm kteří jí hledají a vůbec ne těm, kteří se domnívají, že jí vlastní” 
Marquis de Condorcet (1743-1794), popraven na gilotině 
 
Markýz zřejmě nemluvil slovensky, jinak by znal přísloví:“Povedz pravdu, rozbijú ti hlavu“. Doufám, že se 

přísloví nepotvrdí na hlavě mé. 
Britské listy jsou zřejmě na úrovni a „in“, protože podobné diskuse, obecně řečeno o pravici a levici, jsem 

zaregistroval na více než deseti internetových stránkách v cizině. Dokonce na stránkách Shandongské university 
v Číně se píše:“Strašidlo, strašidlo nového socialismu se potuluje po Internetu“. Dál jsem se nedočetl, protože 
text byl v čínských znacích, počítač to přečetl, já ne. Rozhodl jsem se poohlédnout po tom strašidlu a Googlem 
jsem chvíli surfoval a shromáždil přes padesát soudobých prací o socialismu 21. století ze zemí jako jsou 
Japonsko, Indie, Čína, až po Venezuelu a Argentinu.  

 
Sémantické poznámky 
Když složitost systému roste, naše schopnost pronášet přesné a také současně významné(relevantní) soudy o 

jeho chování klesá, až můžeme dospět k prahu, za kterým se přesnost a relevance téměř vylučují.  
Lofti A. Zadeh, autor “fuzzy sets“ a principu inkompatibility 
 
Všichni znalí dané problematiky se patrně shodnou na tom, že na této zeměkouli komunismus nikdy nebyl, 

není a v dohledné době nebude. Jeden Rus mi řekl, že co bylo v SSSR, byla „kombinace mongolské brutality a 
pruské administrativy“. Jsou sice milióny, které s tím nesouhlasí. Přesto některé texty do údajného komunismu 
buší hlava nehlava. Spíše jde asi o to, že autoři si vytvoří jistou konstrukci (proxy) reality a proti této konstrukci 
pak útočí. Tato konstrukce zahrnuje v dané souvislosti v různé proporci všechno Pařížskou komunou počínaje, 
režimem Pol Pota konče. 

Zrcadlově stejný obraz je na druhé straně. Kapitalismus je systém, kde svoboda kapitálu inovovat a 
investovat není omezována státem, regiony a komunitou, říká Edmund Phelps a takový kapitalismus již 
neexistuje. Phelps dostal vloni Nobelovu cenu. Co podle něho existuje, je „korporatismus“, podniky s mnoha 
majiteli(akcionáři). Vtipnou paralelu nabídl před léty brilantní, dnes již osmaosmdesátiletý Russell Ackoff. Když 
Ježíš vstoupil na nebesa, zanechal na zemi apoštoly, kteří zajišťují spojení mezi ním a věřícími. Podobně, když 
koncem 19. století klasický majitel „vstoupil na nebesa“ zavedením akciové společnosti (a stal se akcionářem), 
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zanechal na zemi managery, kteří zajišťují spojení mezi ním a zaměstnanci. Vznikl tak známý problém 
„principál-agent“. 

Velká část arzenálu levice však obsahuje munici, která vznikla v režii společenských věd v polovině 
devatenáctého století, jež se soustředila na interakci konkrétního zaměstnavatele a konkrétního zaměstnance. Ta 
dnes probíhá také, ale v porovnání s rozhodujícími dominantními procesy v míře téměř zanedbatelné. Finanční a 
politická elita ovládá přímo celonárodní a globální ekonomický metabolismus a jednotlivý malý zaměstnavatel 
se přizpůsobí, nebo zanikne. Má ale plnou svobodu rozhodování. 

Marx a Engels v Manifestu konstatovali před 159 roky, že kapitalismus vytvořil nejvyšší produktivitu v 
historii a nutno říci, že se to od té doby nezměnilo. Snad tento rezultát začíná poněkud (ne zcela) zpochybňovat 
Čína. Timothy Garton Ash, v Guardianu 22. února letos popsal, jak se kapitalismus dál rozšiřuje v Indii a Číně a 
v Izraeli dokonce nejstarší Kibutz nedávno odhlasoval, že ruší rovnostářské odměňování a bude odměňovat dle 
výkonu. Současně Ash však varoval, že na tuto ctnost kapitalismu začíná padat stín globálních ekologických 
mezí, nepřekonatelných hradeb, ke kterým se blížíme. Wallestein mluví o přibližování se asymptotám. Vyšší 
produktivita zajistí, že do těch hradeb narazíme dříve a větší sílou. Když jsem Wallersteina četl, napadlo mne 
suché konstatování Dr. Edwardse Deminga, který naučil Japonce řídit kvalitu výroby, „Survival is Optional“ , 
což se sémanticky přesně těžko překládá, ale znamení to asi tolik, že „p řežití je nezávazné, volitelné, 
nezaručené“. Deming měl na mysli podnik, ale platí to i o státu, nebo civilizaci. Dokonce oxfordský historik 
Arnold J. Toynbee odhadl, co může nastat:“Civilizace zanikají sebevraždou, ne vraždou“. O tom snad 
podrobněji jinde. 

 
Pár systémových meditací 
 „Kdo ovládá dodávky potravin, ovládá lidi, kdo ovládá energii, může ovládat celé kontinenty a kdo ovládá 

peníze, může ovládat svět.“  
Henry Kissinger 
 
Ukazuje se, H. Kissinger má pravdu. Finanční elita dokáže kolísáním přísunu peněz "rozhoupat" globální 

ekonomiku a v těchto vlnách malí hráči mohou vypadnout z člunu, velcí však zůstanou. Při těchto jevech 
hodnoty "prosáknou" z malých podniků do velkých a od zaměstnanců k zaměstnavatelům. Jde přitom o zcela 
jiné procesy než ty, které přes jedno století zaměstnávají levici. Neznám nikoho, kdo by to lépe popsal, než dva 
vynikající Izraelci – Jonatan Nitzan a Shimshon Bichler. Všechny jejich práce, včetně jejich disertací, lze najít na 
www.bnarchives.net .  

Je ironií, že toto odhalil již Thomas Jefferson v roce 1809, když řekl:"Když americký lid někdy dovolí aby 
soukromé banky řídily emisi měny, nejprve inflací, pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou 
zbaví lidi veškerého majetku až jejich děti se vzbudí bez domova v zemi, kterou jejich otcové dobyli". Několik 
atentátů na něj selhalo. Lincoln a John F. Kennedy, kteří měli podobné názory, takové štěstí neměli.  

Abychom se vrátili k tématu: když kritika obou stran míří na "proxy" cíle a ne na reálné, dochází ke střetu 
spíše doktrin než idejí. A střet doktrín, ještě méně civilizací, není vhodným nástrojem k řešení problémů. Asi 
podobně uvažovala publikace rakouské sociální demokracie (2003), v níž ministerský rada, Dr. Andreas Hoeferl, 
píše:“Neoliberalismus je politickou ideologií.“ Dále pak:“Tento tržní fundamentalismus se stal svého druhu 
světovým náboženstvím-které se však nehlásá v kostelích, ale na univerzitách a vysokých školách. Je obhajován 
s horlivostí náboženství. Milující Bůh však byl vyměněn za Boha trhu a ten neodpouští svým dlužníkům“.  

 
Nevím, zda se nelze poučit z dějin. Napadá mne třicetiletá válka, která se snažila řešit střet náboženských 

doktrín a po vyvraždění třetiny obyvatelstva skončila v téže konstalaci, jíž začala. Nakonec se dne 24. října 1648 
smířila s Westfálskou mírovou dohodou, vypracovanou v městech Münster a Osnabrück. 

Kdyby studená válka a vývoj po ní někomu cosi připomínaly, je to podobnost "čistě" náhodná. 
 
 
Hledání řešení 
Zdokonalení prostředků, zmatení cílů. 
Albert Einstein v odpovědi na otázku co bude  
problémem lidstva na přelomu tisíciletí. 
 
Marnost výše uvedených pravo-levých diskusí je v tom, že stěží najdou řešení aktuálních problémů, protože 

k nim de facto ani nedospějí. Pro mnoho lidi svět nemá žádné problémy a pokud někdo problémy má, tak si za 
ně může sám. Pro ty kdož snad problémy cítí, stojí zato jednu informaci uvést. Velmi zajímavou inventuru 
dnešních problémů (někdo by raději slyšel "faktů") publikoval ve své knize:Gerechtigkeit. Eine kritik des Homo 
oeconomicus, Freiburg 2006 Norbert Blüm, který byl po 16 let německým ministrem práce a sociálních věcí. Je 
těžké v publikaci uvedené problémy seřadit, ale snad takto to bude srozumitelné: 
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Spravedlnost a rovnost 
Dle časopisu FORBES za loňský rok přibylo 102 miliardářů a jejich počet dosáhl 793. M. Kinsley z 

amerického FORBESu říká, že miliardáři jsou spokojeni s neviditelnou rukou Adama Smithe v nejprimitivnější 
formě. Před dvaceti roky miliardářů bylo jen 140. Na druhé straně počet lidí, žijících za méně než 2 dolary 
denně, dosáhl 3 miliardy, z toho 1,3 miliardy žije za méně než jeden dolar na den. 38 nejbohatších zemí s 1,2 
miliardami obyvatel má HDP 26,7 bilionu dolarů. Chudé země s 5,476 mld. obyvatel má HDP 4,8 bil. dolarů. 
Poměr důchodů rozvinutých a chudých zemí na obyvatele byl 3:1 v roce 1820, 35:1 v 1950 a 72:1 v 1992. 

 
Současná situace 
Jedna miliarda obyvatel zeměkoule nemá přístup k pitné vodě. 600 milionů je tam, kde být nechtějí, jsou 

vyhnáni nebo uprchlí.  
250 milionů dětí je nuceno pracovat v zemích, kde je 900 milionů dospělých bez práce. Blüm řiká, že jedni se 

vyhladoví a druzí ztloustnou. Svět je schizofrenní. Američané dají 8 mld. USD., Evropané 11 mld. Euro za 
zmrzlinu a kosmetiku. Tyto prostředky by stačily na zabezpečení vzdělání a pitné vody pro 2 mld. potřebných. 
Blüm si klade řečnickou otázku, co jsou platné sondy, vysílané na Mars, když na Sahaře vyschnou studny. Že by 
přece jen ten Einstein měl pravdu pokud se týká oněch zmíněných cílů? 

Bylo by možno dál uvádět fakta, ale snad je vhodné připomenout pojem "jednorukého ekonoma". Tento 
pojem se datuje od doby vlády presidenta USA, H. Trumana. Ten, když potřeboval řešit ekonomické problémy, 
pozval si na radu ekonomy. Ti mu však ze široka objasňovali situaci a říkávali "na jedné straně vaše rozhodnutí 
vyvolá... (angl. se používá výrazu "on the one hand" tj. "po jedné ruce") a na druhé straně (angl. on the other 
hand) atd., což ponechalo vlastní rozhodnutí na Trumanovi. Povídá se, že řekl proto svému pobočníkovi - 
najděte mi jednorukého ekonoma. Samuelson na oslavách 80 narozenin prof. Heilbronera před pár léty doporučil 
nebýt "jednorukým" (jednostranným). Dále říká:" v našem cechu jednorucí ekonomové třídí ekonomy, kteří mají 
jen pravou(liberální) nebo levou(levicovou) ruku a chytrý princ potřebuje eklektického dvourukého ekonoma, 
aby je rozsoudil". Není to onen Samuelsonův dvouruký ekonom, jehož potřebujeme? 

Současnou naší situaci asi nejlépe popsal moudrý Eric Hobsbawm v knize Věk extrémů, měl na mysli 20 
století:“Naděje a obavy však nesmíme považovat za předpovědi. Víme, že za neprůhledným mrakem naší 
nevědomosti a nejistoty dále působí historické síly, které formovaly století“. 

 
 

3. Z diplomových prací 
 
Styl myšlení a učení v Mikroekonomii (metodické aplikace) 
 
3. část 
 
(Zpracováno na Vysoké škole finanční a správní v roce 2006) 
 
Ivana Straková 
 
Vybrané problematiky z tvorby F. Koukolíka, významné z hlediska ekonomického 

stylu myšlení a učení  
 (Pokračování) 
 
Vhodné podmínky pro šíření některých memů v sociálním prostředí vytváří dlouhodobý stres ve společnosti, 

například při společenských zvratech či apokalyptických očekáváních, které jsou doprovázeny vysokou 
sugestibilitou velkých skupin lidí. F. Koukolík se domnívá, že právě toto je klíčový důvod pro současnou 
epidemii komplexních memů iracionality, jakými jsou postmodernismus, New Age, „alternativní“ medicína, 
nová evangelizace Evropy a náboženské sekty. Skupiny, které přemýšlí iracionálně a chytí se na onen háček a 
návnadu, naplní „Oidipovo pravidlo“, jež nám říká, že se události odehrály jen proto, že byly předpovězeny. 

Šíření memů uvnitř nějaké společnosti závisí na jejích informačních systémech. Pomocí systémů s velkou 
kapacitou, s vysokým poměrem signálu vůči šumu a snadným užíváním se memy šíří rychleji. Vysoký význam 
má míra srozumitelnosti memu. 

Z těchto informací nám musí nutně vyplývat, že memy mají snadnou cestu do společností, kde každá rodina 
má televizor, radiový přijímač atd.  

Vlastnostmi paměti systému jsou její kapacita, dlouhodobost, míra náročnosti, s jakou se informace do 
paměti ukládají a s jakou se z ní vyvolávají. Důležité jsou i rozhodovací struktury systému. Ty určují, které 
memy vstoupí a jak s nimi bude zacházeno. U lidských jedinců jsou to některé funkční systémy mozku. U 
menších společností jsou to hlavy rodin, rady starších, ředitelství a další. Rozhodovací struktury samozřejmě 
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určí, zda se bude mem po vstoupení vítat, ignorovat či bude potlačen. Potlačování memu je praktikováno 
rozšířením konkurenčního memu, snížením poměru signálu k šumu v informační síti (například mlžení dat, 
namnožení irelevantních informací atd.), trestáním lidí přenašečů memu nebo kombinací všech těchto postupů.  

Ale přežití memů má daleko rafinovanější strategii. „Pokud memy podporovaly šíření genů, a ukázaly se tedy 
užitečné z darwinovského hlediska, pak přirozený výběr stranil genům pro zpracování memů: genům 
podporujícím vynalézání, pozorování, napodobování, komunikaci, učení, krátce řečeno genům pro kulturu.“5 

Problémy memetiky, které nejsou doposud vyřešeny, spočívají v tom, že je analogií a metaforou, i když má 
vysokou vysvětlovací schopnost. Nerespektuje ovšem důležitý požadavek a tou je svobodná vůle jedince. 

 
* Sociální mozek 
Začínají se rozvíjet behaviorální ekonomie neboli ekonomie chování a neuroekonomie, což jsou nové obory, 

zkoumající některé druhy lidského sociálního chování. Nedávno také vznikla tzv. neuroetika, jež zkoumá činnost 
lidského mozku při morálním rozhodování. 

Behaviorální ekonomie i neuroekonomie zkoumají pochopitelně stavbu a činnost lidského funkčního systému 
- „sociálního mozku“. Ale zkoumá tento funkční systém i u dalších primátů a jiných druhů sociálně žijících 
živočichů se složitou strukturou mozku a řeší i sociální problémy, jako člověk. Píši zde i sociální problémy, 
protože součásti systému „sociálního mozku“ řeší i další záležitosti. 

Zkoumány jsou sociální signály, tvorba sociální paměti, motivace pro rodičovské chování i vazba páru 
samička - sameček a neuronální důsledky sociální zkušenosti. Pro reprodukci jsou přece nezbytné informace o 
pohlaví, příbuzných i umístění v sociálním žebříčku.  

Ale i sociálně žijící živé tvory můžeme rozdělit například podle „tvrdosti“ či pevnosti sociálního chování, jež 
ho charakterizuje. Z tohoto hlediska patří do druhu s pevným sociálním chováním například sociálně žijící hmyz, 
jako jsou včely, u savců je to výjimečné. Mezi druhy s „pružným“ a složitým sociálním chováním patří 
především primáti. 

Sociální mozek nám usnadňuje přežití ve složitém sociálním prostředí, které se v čase a prostoru mění, stejně 
jako fyzikální prostředí. Toto prostředí je například oproti fyzikálnímu prostředí daleko složitější, méně 
predikovatelné a neuvěřitelně citlivé na chování organismu. A proto je mnoho vědců přesvědčeno o tom, že 
právě tato skutečnosti vedla k vývoji našich poznávacích schopností.  

Pokud chceme správně pochopit vývoj sociálního chování, vždy musíme vzít v úvahu kooperativitu 
(schopnost spolupracovat), altruismus („něco ti dám, i když mě to něco stojí“) a reciprocitu („za mou pomoc 
tobě očekává i tvou pomoc mně“), které udržovaly skupinu stabilní i v situacích, které nevyhovovaly jedinci, 
protože pro něj nebyly prospěšné a účelné. Spíše se dá říci, že ho mohly i poškozovat, protože zájem skupiny je 
nadřazován zájmu individuálnímu. V úvahu musíme brát i genetickou výbavu jedince, protože geny ovlivňují jak 
výši inteligenčního kvocientu, tak určité osobnostní vlastnosti. Svou roli ovšem hraje i prostředí, ve které jedinec 
žije, vyrůstá, na sociokulturních souvislostech té dané společnosti. Důležitým faktorem je i vztah dítěte s 
matkou, což se díky experimentům se zvířaty dokázalo. Mateřské chování totiž ovlivňuje sociální chování až do 
dospělosti jedince, takže na něm velkou měrou závisí i vývoj „sociálního mozku“ a jeho funkcí.  

Většina savců vnímá sociální signály prostřednictvím čichu a někteří prostřednictvím sluchu. Primáti, a tedy i 
lidé, vnímají tyto signály převážně zrakem. V rýze mezi horním a středním spánkovým závitem byly u lidí 
nalezeny oblasti odpovídající na biologicky a sociálně významné, například ohrožující, pohyby. Kromě zraku 
jako přenašeče sociálních signálů, existují i další jejich přenášející systémy, například homeostatický systém.6 I 
pachové stopy jsou u savců velmi významné, ale u lidí spíše jen v kulturním kontextu, jak vidíme na prosperitě 
kosmetického průmyslu. Zvláštním případem jsou signály prostřednictvím feromonů, které nevstupují do mozku 
čidlem čichu, ale vomeronazálním orgánem. Ten se nachází v horních částech dužiny nosní, odkud po nervových 
vláknech přímo ovlivňuje činnost hypothalamu.  

Významné je u člověka vnímání a poznávání sluchové, kdy jde především o řeč a hudbu. Citová stránka řeči 
(prozódie) objasňuje víceznačná sdělení, a to často s mimickým výrazem. Hudební signály u lidí mají takovou 
sociální funkci, jež v tomto rozsahu a hloubce u zvířat rozhodně nenajdeme. Široce mění aktivitu velkého počtu 
mozkových oblastí, zejména amygdaly, inzulární kůry a spodní prefrontální kůry.  

 
V současném zkoumání amygdaly má asi největší význam její aktivita při sledování emočně významných 

změn ve zrakově sledované tváři. Její činnost se zvýší například, když se díváme na tváře plné strachu. 
Amygdala ale reaguje i na emočně významný zrakový podnět, který si my sami nemusíme vůbec uvědomovat. 
Na její činnosti se projevuje i naše vlastní zvládání emocí, nebo úlohy nadměrně zatěžující pozornost. To 
znamená, že není jen „těžištěm strachu“, ale podílí se i na řadě dalších funkcí. Často si nestačíme nic uvědomit a 
ona už hbitě vyhodnotí emoční význam podnětu, a to i ve vztahu k okolnostem, za kterých se objevil a ve vztahu 
k cíli, kterého chceme dosáhnout. Kromě toho všeho se amygdala podílí na řešení složitějších sociálních 

                                                 
5 Wright, R. Víc než nic. Logika lidského osudu.  1. vydání. Praha, Lidové noviny, 2002. 299 s. ISBN 80-7106-433-5 
6 Homeostáze je systém, který se snaží udržet chod organismu v rovnováze s prostředím. 
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problémů. Jedním z možných skutečností, nikoli ale jistých, je, že její aktivace a aktivace dalších částí mozku 
odpovídá stereotypům, s nimiž rozlišujeme příslušníky jiné rasy, než je ta naše.  

Příkladem důsledku oboustranného poškození amygdaly v důsledky vážné nemoci je to, že tento pacient 
nebyl schopen z pozorování tváře druhé osoby schopen rozhodnout se, zda této osobě může či nemůže 
důvěřovat. Vzhledem k tomu, že amygdalu aktivují podněty úzkost a strach, mohou tyto varovné sociální signály 
zůstat nezpracované. „Jakmile se zdraví lidé dívali na nedůvěryhodně vyhlížející tváře, vzrostla činnost 
amygdaly, kůry inzuly, spodní prefrontální kůry, jakož i kůry v rýze mezi horním a středním spánkovým 
závitem. Tyto korové oblasti jsou tedy uzly neuronální sítě, jež řeší vnímání sociálních signálů, jejich sociální 
význam a pocitovou odpověď.“7 Příjemnou hezkou tvář jde mimochodem vyrobit jednoduše elektronickou 
manipulací s obrazovým záznamem a následně ji dát například do reklamy na „úžasně účinný“ pleťový krém s 
tím, že takto vypadá aktérka reklamy po týdnu jeho používání… F. Koukolík zde mimo jiné upozorňuje v 
souvislosti s tvářemi na zajímavý fakt. Ženy prý přitahují jemnější, pohlednější a „spolehliví“ muži, co nejvíce se 
svou tváří blížící dítěti, čím jsou ženy blíže dni možného oplodnění. A čím jsou od tohoto období dále, tím více 
je přitahují spíše drsnější typy mužů. V tomto případě tedy závisí obliba určitých tváří na menstruačním cyklu 
ženy, což je zajímavá informace.  

Přitažlivost tváří se řídí jak estetickým úsudkem, tak motivací. Takže u mužů se aktivují shodná oblast v 
mozku - nucleus accumbens spolu s prefrontální kůrou (viz příloha č.4) - při dání přednosti pohledné ženě a 
pokud se rozhodují mezi sportovním automobilem malým a limuzínou. Koneckonců reklamy na automobily, 
spojené s přitažlivými ženami, existují již pěknou řádku let, aniž by marketingoví pracovníci tušili o tomto vlivu 
na určité oblasti našeho mozku. „Spodní prefrontální kůra a nucleus accumbens jsou propojené s amygdalou. 
Tyto tři „uzly“ tedy propojují smyslovou prezentaci podnětů se sociálním úsudkem, který o nich děláme na 
základě motivace.“ (Koukolík, 2005, 182 s.).  

  
Evoluční psychologie tvrdí, že protože jsme sociální primáti, je pro nás vyloučení ze skupiny bolestivé, ale 

stejně je to i s odloučením například matek a dětí. Toto odloučení může dítěti způsobit i psychické problémy. 
Jenomže takto to nefunguje jen u nás, ale i u ostatních živých tvorů. Vždyť i v říši zvířat matky trpí, pokud 
přijdou o svá mláďata a samci vyhnaní od svého stáda, jsou také teskliví až vzteklí. A především ve volné 
přírodě ztráta matky může znamenat i jistou smrt. Co se nám odehrává vlastně v našem mozku, mučí-li nás 
psychologická bolest ze sociální ztráty, jsme-li vyloučeni ze skupiny nebo nechce-li si s námi v jakémkoli 
smyslu „nikdo hrát“? Pokusem s počítačovou simulací sportovní hry a skupinou jedinců, soupeřících a také 
spolupracujících s virtuálními hráči, se zjistilo následující. A to, že psychologická bolest, stres ze sociálního 
vyloučení, aktivuje několik stejných oblastí mozku a stejné aktivuje i bolest tělesná. Touto oblastí je 
„k řižovatka“, kde se potkávají emoce s poznáváním - v přední části gyrus cinguli. 

 
Významným objevem nejdříve u opic a následně i u člověka jsou tzv. zrcadlové nervové buňky. Zrcadlové 

proto, že jsou aktivovány jak vlastní činností svého „majitele“, tak pohledem na nějakou aktivitu jiného jedince, 
jako by přihlížející jedinec aktivitu vykonával sám. To dosvědčuje, že lidé se opravdu učí napodobováním. 
Sledují činnost jiného člověka a s postupně rostoucí obratností při každém jejím dalším opakování ji napodobí. 
Ale nejen, že ji napodobí, člověk je dokonce tuto činnost schopen i chápat, protože zrcadlové buňky nám 
umožňují oba tyto procesy. Toto napodobování zároveň spojené s chápáním toho, co druzí dělají, je považováno 
za základ lidské kultury. A také právě tato dovednost nás „polidšťuje“.  

 
V určité míře jsme schopni odhadnout, co se děje lidem kolem nás „v hlavách“ a podle toho můžeme 

přizpůsobovat své jednání a chování. Není to však samozřejmostí, protože jde o soubor schopností a dovedností, 
jež se objevuje u dětí mezi tři a půl až čtyřmi roky života. Nejspíše se vyvine postupně z jednodušších 
schopností. Rozhodně není jisté, jestli ji mají i ostatní primáti. Naše schopnost rozlišit duševní stavy našich 
bližních se nazývá theory of mind - teorie vědomí.8 

 
Překážkou, která může ovlivnit nebo již od začátku nezaložit naše sociální vztahy, je vývojový autismus. 

Vývojový autismus je závažné celoživotní onemocnění. Znamená těžké poruchy sociálních interakcí, které se 
projevují již od raného dětství, spolu s porušenou schopností komunikace a opožděným vývojem mluveného 
jazyka. „Pokud tito lidé dostatečně mluví, s konverzací nezačínají a neudržují ji. Jazyk užívají stereotypně, 
nejsou schopni hrát si „jako“ - například jsem „jako pilot“. Mají tedy poruchu symbolické hry. Jejich zájmy jsou 
zúžené. Stereotypně se pohybují. Trvale je zajímají jen jednotlivé části předmětů. Většina těchto dějí a lidí, 
nikoli všichni, má nízký inteligenční kvocient.“ (Koukolík, 2005, 185 s.).  

Podobné onemocnění, ale začínající později a bez doprovodu poruchy jazyka, je Aspergerův syndrom. 
„Odborníci debatují o vztahu tohoto syndromu a vzácnějších případů autismu s vysokou, obvykle 

                                                 
7 Koukolík, František. Mozek a jeho duše. 3.vydání. Praha: Galén, 2005. 181 s. ISBN 80-7262-314-1 
8 F. Koukolík zde uvádí překlad, který se mu zdá výstižnější, a to teorie duševních stavů 
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specializovanou inteligencí a tvořivostí.“9 Názorný příklad takového spojených poruch byla hlavní postava filmu 
Rain Man. Existuje pravděpodobnost, že takových lidí je větší počet a někteří z nich mohou být například 
vynikající programátoři. Jiní mohou být neuvěřitelně nadáni umělecky. 

Vývojový autismus bývá doprovázen drobnými i větším odchylkami u stavby i činnosti mozku, jejichž 
příčina není zatím jasná. Porucha komunikace u autistů je vykládána narušením „teorie duševních vztahů“, 
respektive poškozením modulu k odhadování, co se děje v hlavách našich blízkých.  

 
Empatie znamená umění se vcítit do pocitů/jednání druhých lidí a je to děj, nikoli statická skutečnost. Byla 

popsána v těchto stupních: Aktivní proces potřeby znát/pochopit přítomné a měnící se vědomí druhého člověka v 
plném rozsahu, což znamená „překlad“ jeho slov a neslovních chování do subjektivně prožívaných významů, 
které odpovídají přinejmenším těm stránkám jeho vědomí, které jsou pro něj v daném okamžiku nejdůležitější. 
To vše je prožíváním vědomí, které je „za“ zevní komunikací druhého člověka při trvalém chápání skutečnosti, 
že toto vědomí má zdroj a odvíjí se v druhém člověku (jinak řečeno nejde o ztotožnění!). 

Empatie je procesem obousměrným a probíhá ve fázích - úvod, porovnání, účast a případná pomoc. V úvodní 
části pozorovatel sleduje nějakou emočně významnou událost a zde záleží na jeho zkušenosti, citlivosti a 
souvislosti (resp. kontextu) této události. Protože na základě těchto záleží míra, do jaké rozliší a pochopí tuto 
událost. Díky zaujetí se dostává do fáze druhé - porovnání. Zde je uplatněna spíše pozorovatelova fantazie a 
hypotetické uvažování. A pokud tato fáze nekončí jeho zmatením či obranou reakcí, ale končí přáním pomoci, je 
ve třetí fázi - účasti a případné pomoci. I zde nemusí udělat nic nebo může poskytnout podporu, nebo dokonce 
přijít s řešením problému a porozumět druhému člověku. Jak jsem se zmínila již výše, záleží to na kontextu 
situace a na „osobním vybavení“ pozorovatele. 

Empatie je jedna z nejvýznamnějších lidských dovedností a schopností, ale někteří jsou jí schopni méně a 
někteří jedinci více. Malá míra empatie či její absence je považována za poruchu osobnosti (a v tom nejhorším 
případě antisociální/psychopatickou poruchu). MUDr. Koukolík zde upozorňuje na skutečnost, že je třeba včas a 
správně odhadnout antisociální osobnost, protože osoba s vysokou mírou empatie, která vysoce inteligentní 
antisociální osobnost neodhadne, se stává její snadnou obětí v jakémkoli druhu vztahů, do nichž s ní vstoupí. 

A jak empatie souvisí s učením napodobováním, resp. s činností systému zrcadlových neuronů? Protože 
činnost stejného systému zvyšuje jak napodobování (imitaci) akce druhé osoby, tak i pozorování emocí druhého 
člověka. „Naše základní lidská schopnost napodobovat akce druhých lidí závisí na činnosti dolní čelní a horní 
spánkové kůry. Tyto korové oblasti jsou propojeny s limbickým systémem prostřednictvím inzuly. Kůra inzuly 
(ostrova) je tedy kritický uzel, přepojovací stanice mezi reprezentací emocí a nějakou akcí. V této křižovatce se 
sbíhají informace homeostatického systému, který informuje mozek o proměnách každých 15 kubických 
mikrometrů těla. Přicházejí sem informace z čelní a spánkové kůry, tedy informace o tom, co se děje v našem 
okolí a o tom, jak s těmito informacemi naložíme, jak se rozhodneme. 

 
Kdo z nás pozná, co je dobré a co špatné? Někteří lidé věří, stejně jako Platon nebo Immanuel Kant, tomu, že 

existuje etické univerzum a etické principy jsou tedy věčné, na nás nezávislé a je na nás, abychom je teprve 
objevili. Jiní jedinci vyvozují etiku z evoluce, takže vyvinutí každého druhu chování má nějaký význam. Třetí 
názorová skupina považuje to, co je etické, za výtvor kulturního vývoje, protože s lidmi se vyvinula i schopnost 
tvořit a sdílet hodnoty. Můžeme tvrdit, že máme jakýsi „morální mozek“?  

Mezi sociální emoce patří pýcha, hrdost, rozpaky, vina, zahanbení, zamilovanost, mateřská a sexuální láska, 
žárlivost a obdiv.  

Morální emoce jsou považovány za součást sociálních emocí. Z hlediska jednoho se dají rozdělit na 1. emoce 
odsuzující druhé lidi (pohrdání, hněv a znechucení), 2. emoce druhé lidi chválící (vděčnost, rozjařenost, úcta, 
pohnutí), 3. emoce spoluprožívající trápení (sympatie, empatie a soucit) a 4. emoce související se 
sebeuvědomováním (pocit viny, studu, rozpaky).  

„Evolučně lze zrod lidské morálky vidět v množině emocí, které jedince nutí, aby se staral o blaho druhých 
jedinců ve vlastní skupině: sem náleží altruismus ve vztahu k příbuzným a také emoce ve vztahu ke spolupráci, 
podvádění a dodržování norem i reciproční altruismus, včetně pocitů hanby, vděčnosti a pomsty.“ (Koukolík, 
2005, 188 s.). 

Současné výzkumy vztahu mozku a morálního rozhodování mohou být přesně vyjádřeny sto let starým 
výrokem Williama Jamese: „Naprostá většina lidí si myslí, že myslí, zatímco pouze přeskupuje své předsudky.“ 

Sociálně-psychologický výzkum totiž dokazuje, že: 
- k hodnocení druhých lidí používají jedinci naprosto automaticky morálně nabité stereotypy, to znamená bez 

přemýšlení 
- lidské usuzování zkresluje lidská snaha o uchování vztahu a obrana proti myšlenkám, které jedinec chápe 

jako ohrožující, a tímto je chybně motivováno následné uvažování 
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- lidé velmi snadno post-hoc vymýšlení důvody, které je vedly k určitým jejich činům a které si tímto 
ospravedlňují a tím i způsob svého myšlení. 

 
Experimenty i klinické studie tedy dokládají, že podkladem jak morálního ale i non-morálního rozhodování 

jsou somatické markery. 
Morální dilemata se dají rozdělit na osobní a neosobní. Osobní morální dilemata jsou taková, do kterých 

jsme nějakým způsobem zainteresováni, do kterých jsme vtaženi a neosobní a non-morální taková, u kterých se 
jen rozhodujeme, zjednodušeně řečeno. V experimentu, který autor uvádí jako příklad morální dilematu je 
dilema drezíny: 

Představme si, že sledujeme drezínu, jež se vymkla z kontroly a řítí se po trati. Může zabít 5 dělníků, ale 
pokud užijeme výhybku, zabije na druhé trati jen jednoho dělníka. 

Ve druhé verzi je na trati opět pět dělníků, ale my můžeme drezínu zastavit tím, když jednoho dělníka, který 
je mimo trať, do ní shodíme a jeho smrtí tak zachráníme opět těch pět dělníků. Většina lidí zapojených do tohoto 
experimentu se u první verze rozhodne tak, že výhybku přehodí. U druhé se však většina rozhodne pro neshození 
jednoho dělníka a tím tedy nezachrání pět jiných dělníků. A přitom se dá tvrdit, že v principu jde o stejnou 
situaci.  

Rozdíl v činnostech mozku je následující: „Vyšetřování činnosti mozku řešícího osobní morální dilemata v 
porovnání s aktivitou při řešení neosobních morálních dilemat nebo dilemat non-morálních (mám jet autobusem 
nebo vlakem?) prokázalo, že se při řešení osobních morálních dilemat zvyšuje činnost těch mozkových oblastí, 
které zpracovávají sociální informace a emoce: střední čelní závit, zadní část gyrus cinguli a angulární závit. 
Neosobní a non-morální dilemata naproti tomu zvyšovala činnost oblastí sloužících pracovní paměti - zevní 
prefrontální a temenní kůru.“ (Koukolík, 2005, 189 s.). 

 
Autor pro nás přehledně shrnul fakta do následující části. Morální mozek je tvořen neuronální sítí, jejímiž 

klíčovými uzly jsou: 
- zadní část cingulárního závitu, vnitřní plocha přední části týlního laloku. Poškození této oblasti znamená 

poškozenou paměť pro tváře. Je zřejmý podíl těchto korových oblastí na integraci emocí, představivosti a 
paměti; 

- střední čelní závit (Brodmanovat oblast 9, 10). Jeho činnost se zvyšuje při řešení osobních morálních soudů. 
V porovnání s non-morálními soudy se zvyšuje i při morálních soudech neosobních. Činnost zvýší i jednoduché 
morální soudy, prohlížení obrázků s morálním obsahem. Rozhodnutí, že odpustíme, zvyšuje činnost této oblasti 
také, spolu s ní se zvyšuje i činnost zevních částí polární čelní kůry. Poškození této oblasti poškozuje praktické 
usuzování, zvyšuje reaktivní agresivitu. Jestliže je oblast poškozena v dětství, pak je snížena empatie a 
pochopení sociálních vztahů. Střední čelní závit se podílí na integraci emocí do rozhodování a plánování v 
průběhu vědomých procesů a na „teorii duševních stavů“; 

- dolní část temenního laloku aktivují osobní i jednoduché morální soudy, sledování obrázků s morálním 
obsahem. Je zřejmý podíl na reprezentaci sociálně významných pohybů; 

spodní a vnitřní prefrontální kůra se aktivuje při jednoduchých morálních soudech a prohlížení obrázků s 
morálním obsahem. Poškození těchto oblastí naruší praktické usuzování, zvyšuje míru reaktivní agresivity; 
jestliže dojde k poškození v dětství, je důsledkem snížená empatie, poškozené sociální usuzování. U zdraných 
lidí tato korová oblast reprezentuje hodnotu odměny a trestu a kontroluje případné nevýhodně nebo nepřiměřené 
chování. Její funkce je součástí „teorie vědomí“, neboli „teorie duševních stavů“.  

 
* Citový mozek 
Při porušení spodní a vnitřní prefrontální kůry dochází tedy k poruše rozhodování. Jedinci si více nebo méně 

uvědomují, že dělají něco, co by dělat neměli, ale nejsou schopni své chování, které má pro ně často velmi 
nepříznivé důsledky, ovlivnit. Že by „nevědomý“ užitek? 

Proč, to pochopíme z následujícího Iowského herního testu, vynalezeného vědci neurologické kliniky 
univerzity amerického státu Iowa, kde pracuje skupina veden A. R. Damasiem: (Koukolík, 2005, 159-160 s.) 

Zdraví lidé a lidé s poškozením spodní a vnitřní prefrontální kůry nebo jiných mozkových oblastí dostali čtyři 
balíčky karet označené A, B, C a D. Vyšetřovaní byli instruováni, že cílem hry je získat co nejvíce peněz. 
Princip hry je prostý. Lidé mohou volit kartu z kteréhokoli balíčku. Důsledkem volby je odměna nebo trest. 
Vyšetřovaní však pravidlo odměňování a trestání neznají. Hra má 100 kol. Volba karty z balíčků A, B znamená 
odměnu 100 dolarů za každou kartu, volba karty z balíčků C, D znamená odměna 50 dolarů za každou kartu. V 
každém balíčku jsou však skryty karty ohlašující nepředvídatelnou pokutu, tedy trest. Tresty jsou vyšší v 
balíčcích A, B a nižší v balíčcích C, D. Celková výše pokut skrytých v balíčcích A, B je 1250 dolarů na každých 
10 karet, v balíčcích C, D 250 dolarů na každých 10 karet. V dostatečně dlouhé hře je tedy celkový výsledek 
balíčků A, B ztrátový, balíčků C, D ziskový.  

Pacienti s poškozením zevní prefrontální kůry nebo s poškozením mozku mimo spodní a vnitřní prefrontální 
kůru se chovali stejně a docílili stejné výsledky jako zdraví lidé. V průběhu volby postupně přecházeli k volbě 
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karet výlučně z „hodných“ balíčků C, D. Naproti tomu pacienti s oboustranným poškozením spodní a vnitřní 
prefrontální kůry hráli „hlava nehlava“ a přes zkušenosti nadále volili karty ve „zlých“, trestajících balíčků A, B. 
Chovali se podobně, jako se chovají v běžném životě. Toto chování bylo nazváno krátkozrakostí ve vztahu k 
budoucnosti.  

U zdravých lidí, na rozdíl od lidí s poškozenou spodní a vnitřní prefrontální kůrou, se v průběhu hry úměrně 
rostoucí zkušenosti (neboli učení) objevuje anticipační odpověď. Pacientovo „nevědomí“ předpokládá, že se 
bude dít něco nepříznivého. Odpověď je před volbou karty ze „zlého“ balíčku větší. Tento typ anticipační 
odpovědi se u pacientů s poškozenou spodní a vnitřní prefrontální kůrou neprojevuje.  

Proč se tedy tito jedinci s poškozenou spodní a vnitřní prefrontální kůrou tak nevýhodně rozhodují? Na tuto 
otázku si můžeme odpovědět pomocí hypotézy somatických10 markerů. Tyto somatické signály vznikají i aktivací 
jejich neuronálních map v mozku, takže nemusí být jen výsledkem proměn stavu vnitřního prostředí organismu 
mimo mozek.  

Hypotéza somatických markerů předpokládá, že porucha rozhodování těchto jedinců spočívá v poškození 
neuronálního systému, jehož součástmi jsou právě spodní a vnitřní prefrontální kůra (dohromady „spodní 
prefrontálníobvod), amygdala, somatosenzorické korové oblasti (Brodmannova oblast 3, 2, 1), včetně kůry 
inzulární, dále některé oblasti mezimozku, mozkového kmene, ale i periferní nervový systém.  

Od nejútlejšího dětství a celý život se vytvářejí vztahy mezi jednotlivými druhy složitých situací, změnami, 
které je doprovázejí v nitru našeho organismu, a emočními stavy společně se zaznamenáním daných situací v 
dlouhodobé paměti. Reprezentace faktů a emočních stavů zde není ovšem vědomá. Například: maminka nás učí: 
„to se nesmí… to se nedělá …to se dělá takto…“ a my si to zapamatujeme i včetně pocitů, emocí a dokonce i 
včetně dalších tělesných změn, jako je tlukot srdce atd.  

Výsledky učení bývají trestány nebo odměňovány. To znamená, že do emoční paměti tedy uložíme i emoce a 
pocity, které doprovázejí řešení dané složitější situace, včetně pocitu úzkosti, viny atd., aniž bychom si byli plně 
vždy vědomi, kde, kdy a jak k učení došlo. A v případě, že pak nastane daná situace, vybavíme si okamžitě toto 
„naučené“ (včetně zmíněných pocitů, emocí a ostatních doprovodných procesů) - ozvou se somatické markery v 
podobě jakéhosi „tušení“, „pocitu“ či „šestého smyslu“ (intuice atd.), že to či ono máme nebo nemáme dělat…  

To je dáno tím, že prefrontální kůra je schopna odpovídající emoce „probudit“ ovlivněním dané oblasti 
mozku. Tato korová oblast vytváří vazby mezi možnou odpovědí na některý aspekt situace (například ohledně 
výběru mezi možnými řešeními situace s ohledem na dlouhodobé důsledky) a s obsahem emoční paměti ve 
vztahu k této nebo situaci související. To znamená, že tito jedinci mají poškozený systém, který nás chrání před 
mylnými rozhodnutími. Ostatní části jejich mozku to ví, že toto rozhodnutí nebo konání je pro nás nesprávné, ale 
právě spodní a vnitřní prefrontální kůra případnému katastrofálnímu rozhodnutí nezabrání.  

 
Emoční a sociální inteligence je soubor emočních a sociálních schopností a dovedností, jež člověku umožňují 

vyrovnávat se s každodenní zátěží a být výkonnější v osobním a sociálním životě.  
Emoční inteligence závisí na neporušené funkci systému vnitřní a spodní prefrontální kůry, amygdaly a 

somatosenzorické, zejména inzulární kůry. A právě proto se lidé s poškozením tohoto systému nevýhodně 
rozhodují v osobním životě i v interakcích s druhými lidmi. 

„Aktivaci somatických stavů, to znamená vliv somatických markerů na rozhodování, znemožňuje zejména 
poškození pravostranné amygdaly a inzulární kůry.“ (Koukolík, 2005, 161 s.). Tito lidé se chovají nevýhodně a 
někdy až destruktivně, i když mají obvyklou výši inteligenčního kvocientu a nevykazují žádné 
psychopatologické změny.  

Z toho vyplývá, že emoční a sociální inteligence se liší od kognitivní, analytické inteligence. Příkladem, 
který MUDr. Koukolík uvádí je výrok příbuzných či lékaře ke stavu nemocného, že nechápou, jak se tak 
inteligentní člověk může chovat tak ničivým způsobem.  

Další pokus ještě prokázal skutečnost, že ti lidé rizikově hrají, kteří mají poškozené oba systémy - spodní a 
zevní obvod prefrontální.  

 
Systém odměny je homeostatický systém - systém rovnováhy. Přirozenými potřebami jsou pro živočichy 

vzduch, voda, potrava, sexuální partner, bezpečí a u sociálně žijících živočichů i místo na skupinovém žebříčku. 
Jakmile hladový jedinec získá potravu, žíznivý tekutinu atd., je funkcí tohoto systému „odměněn“ a objeví se u 
něho přechodný pocit blaha.  

I když se chemicky závislými stane jen zlomek populace vystavené tomuto riziku, před prvním požití drog 
žádný z nich dopředu neví, zda „další dávce“ odolá nebo ne. U chemické závislosti je systém odměny narušen, 
protože psychoaktivní látky změní jeho funkci. Existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit přechod od 
příležitostného užití k chemické závislosti (již soubor molekulárních, buněčných a systémových změn): 

                                                 
10 somatický ve smyslu tělesný, odpovídá stavu vnitřního prostředí organismu, signálům z vnitřních orgánů, ale i svalů, kostí, 
kloubů a šlach 
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1. Lidé užijí drogu, protože to dává slast a pokud toto užití opakují, důsledkem je, že se systém odměny 
přizpůsobí. Jenomže ke stejnému stupni slasti je časem potřeba větší a větší množství drogy. A jakmile mu droga 
systému chybí, dá to najevo nesnesitelnými bolestmi. Tím nastává další stupeň, kdy drogu jedinec bere už jen z 
toho důvodu, aby zamezil abstinenčním příznakům. 

2. Závislost se vyvíjí jako patologický druh učení podobný vývoji nevědomé procedurální paměti. Ale tato 
teorie nevysvětluje nutkavou povahu užívání závislých jedinců. 

3. Užívání drogy zcitlivuje systém odměny, takže důsledkem je patologická touha po droze, jež může 
probudit i jen malá dávka drogy, která může být u zdravých lidí bez efektu. 

4. Vývoj závislosti se podobá obsedantně-nutkavému chování, protože droga po uplynutí nějakého času 
přestává uživateli poskytovat slast. A i když si to uživatel uvědomuje, nutkavě si drogu opatřuje dál. Potřeba 
drogy naprosto přehluší racionální rozhodování a chování jedince. Důsledkem užívání drog je poškozená 
prefrontální kůra mozku. 

Otázkou zde zůstává, jaký to vlastně přináší užitek, když u užitku samotného se předpokládá určitá doba 
trvání. A zde tato doba trvá v podstatě jen do „přizpůsobení se“ systému odměny, kdy jedinec drogu vyhledává 
už jen pro zamezení nepříjemnému stavu. 

Biologický altruismus a kooperace 
Altruismus je chápán jako nesobecký způsob myšlení a cítění nebo nezištné jednání ve prospěch druhých 

jako mravní princip, a zároveň opak egoismu.11  
To znamená, že pokud se altruisticky chová organismus, něco ho to stojí a zároveň prospívá jiným 

organismům. Ale také tím snižuje možný počet vlastních potomků a zvyšuje možný počet potomků ostatních 
organismů. Náklady a prospěch (cost/benefit) tohoto druhu chování jsou totiž měřeny jako reprodukční zdatnost, 
což vyjadřuje počet očekávaných potomků.  

Základem biologického altruismu ale není vědomé rozhodnutí někomu pomoci, protože se vyskytuje mezi 
takovými druhy, resp. jejich příslušníky, u kterých se existence vědomí nepředpokládá. Altruisticky se však 
mohou chovat pravděpodobně všechny formy života (Fehr, 2005).  

 
Jako příklad zde F. Koukolík uvádí vampýry, kteří pravidelně regurgitují12 krev při lovu neúspěšným 

jedincům své vlastní kolonie. Nebo kočkodani, kteří vydávají určité signály, aby varovali ostatní i za cenu risku 
ztráty vlastního života či sterilní dělnice sociálně žijícího hmyzu s nulovou reproduktivní zdatností.  

Když si položíme otázku, jak vlastně získali převahu v suchozemském prostředí mravenci a další sociální 
hmyz, odpověď nám vyplyne právě z jejich sociální povahy. V množství je síla a navíc vzájemně spolupracují. 
Sociální organizace je totiž jednou z nejúspěšnějších strategií v celé historii vývoje, vezměme si například 
korálové útesy.13 

Výkladem biologického altruismu se začaly zabývat dvě klasické teorie, a to Hamiltonova (1964) teorie 
příbuzenského výběru (kin selection) - respektive teorie inkluzivní zdatnosti (inclusive fitness) a druhou byla 
Triversova (1971) a Maynardova-Smithova (1974) teorie recipročního altruismu (reciprocal altruism). Tyto dvě 
nové teorie začaly potlačovat teorie starší, založené například na skupinové selekci. Ovšem dodnes jsou mezi 
vědci spory, protože někteří považují teorii příbuzenského výběru a evoluční teorii her (evolutionary game 
theory) za speciální případy skupinové selekce (Sober a Wilson, 1998; oproti tomu viz Maynard-Smith, 1998). 
Hlavním problémem této teorie skupinové selekce jsou parasité (neboli jacísi černí pasažéři - free riders), kteří z 
altruistického chování druhých těží, aniž by pro skupinu čímkoli přispívali. Může totiž nastat i situace, kdy se 
parasité v čistě altruisticky tvořené skupině budou množit tak rychle, že ji nakonec zničí. 

Všichni živočichové i rostliny podléhají zákonům vývoje a jejich základem je zplodit co nejvíce 
životaschopných potomků. Předáním svých genů potomkům zajišťují svému druhu pokračování a tím i jakýsi 
druh nesmrtelnosti. Snahou o maximální rozmnožování zvyšují pravděpodobnost příznivých mutací a vzniku 
nového a možná dokonalejšího druhu. Je zde uplatňován princip „prozíravého egoismu“ a „recipročního 
altruismu“. Egoistou je jedinec z hlediska toho, že pečuje i o své vlastní přežití a zdokonalení pokračováním a 
tedy o svůj dlouhodobý prospěch. Je ale také altruistou, protože se stará o přežití druhu, se kterým má společné 
geny (pokud jde o je jeho přímé potomky, je to altruismus nesobecký; ve vztahu k příbuzným by šlo o altruismus 
reciproční). O čím vzdálenějšího příbuzného jde, tím větší míra reciprocity. (Krajina, 1999) V určitém smyslu a s 
dávkou jisté nadsázky bychom snad mohli důsledek „prozíravého egoismu“ nazvat „budoucím užitkem“. 

 
Z teorie příbuzenského výběru tedy vyplývá, že nositel genu je právě tímto genem „směrován“ chovat se k 

určitým druhým jedincům altruisticky (například sdílet s nimi potravu). Takže organismy, postrádající tento gen, 
se chovají sobecky (a potravu si tedy nechají sami pro sebe). Z těchto poznatků nám tedy logicky vyplývá závěr, 

                                                 
11 Jiří Kraus a kol. Nový akademický slovník cizích slov. 1.vydání. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1415-2 
12 znamená zpětný tok šťáv nebo obsahu zažívacího traktu; zpětné proudění krve 
13 Holldobler, B., Wilson, E.O. Cesta k mravencům. 1.vydání. Praha: Academia, 1997. 17s. ISBN 80-200-0612-5 
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že altruisté jsou vlastně v nevýhodě, protože altruistický gen snižuje svému nositeli biologickou zdatnost a 
zvyšuje u jeho příbuzných.  

„Hamilton (1964) dokázal, že přirozený výběr bude „volit“ altruistický gen při naplnění podmínky 
pojmenované Hamiltonovo pravidlo  

b > c/r  
kdy b je zisk (benefit), c jsou náklady (cost) a r je koeficient vztahu mezi poskytovatelem (dárcem) 

altruistického chování a jeho příjemcem vyjadřující míru pravděpodobnosti s níž dárce a příjemce sdílejí geny v 
nějakém příbuzensky identickém locusu.“ Dva geny jsou příbuzensky identické, jestliže jsou kopiemi jednoho 
genu společného předka. U druhů, které se reprodukují sexuálně, je r biologických sourozenců 0,5, rodiče a 
dítěte rovněž 0,5, prarodiče a vnoučata 0,25, bratrance a sestřenice 0,125, atd. Čím je hodnota r vyšší, tím je 
vyšší pravděpodobnost, že příjemce altruistického chování bude sdílet „gen altruismu“. (Koukolík, 2006, 23 s.). 

Altruistické chování sice snižuje osobní biologickou zdatnost jedince, ale zvyšuje jeho inkluzivní zdatnost. Ta 
je definována jako osobní zdatnost plus suma vyvážených vlivů na zdatnost každého dalšího organismu 
populace. Je si třeba uvědomit, že být nositelem „genu pro altruismus“ v tomto smyslu znamená pouze vyšší 
pravděpodobnost altruistického chování. Samozřejmě, že se některé druhy chování nepřenášejí jen geneticky, ale 
například i napodobováním či sociálním učením. 

Ani v přírodě se altruismus netýká jen příbuzných a to dokazuje reciproční altruismus. Chování vůči 
jedincům, kteří nejsou příbuzní a ani nemusí být stejného druhu, může být prospěšné, jestliže lze v budoucnu 
očekávat nějaký způsob oplacení, asi bych to opět nazvala budoucím užitkem. Zde náklady na altruistické 
chování odpovídají míře pravděpodobnosti návratnosti investice, kterou jsme vložili. Jedinou podmínkou na tyto 
„nerodinné“ jedince je více než jedna interakce. Je však třeba, aby v budoucnosti poskytovatel altruistické péče 
dostatečně poznal jedince, se kterým je ve vztahu a rozlišil tak případné parasity. 

„Zklamání důvěry v oplátku pomoci vede k vypovězení altruismu, případně k přechodu v agresivitu, která 
však obvykle ani u nejvzdálenějších příslušníků druhu nevede k fyzické likvidaci. Jedině dodržování těchto 
principů vysvětluje trvání jednotlivých živočišných druhů, případně vede k jejich evolučnímu zdokonalování.“14 

 
V čem tkví rozdíl mezi lidmi a zvířaty? Kontrastem mezi technickou dokonalostí a morálně společenskou 

zaostalostí lidstva je skutečnost, že člověk díky evoluci získal pozitivní vztah k realitě, spojený s informací o 
nevyhnutelnosti smrti a byl postižen mentálním stresem, proti kterému se bránil zrale či nezrale. Zralá obrana, 
která je shodná se zachováváním genetických imperativů, byla podporou technické dokonalosti a všeho 
kladného, co člověk dokázal. Důsledkem nezralé obrany je vznik politické, společenské a morální krize i se 
vším, co na tyto jevy a procesy navazuje a zamezuje pokroku v této oblasti. Dalším rozdílem je přístup k 
zachování vlastního druhu, protože zvířata na rozdíl od lidí dodržují genetické imperativy, což znamená 
nezabíjet příslušníky vlastního druhu a neničit si nenávratně svůj životní prostor. Lidé tím nedodržují ani 
prozíravý egoismus ani reciproční altruismus a navíc ohrožují nejen sebe, ale i celou přírodu, a to bezprostřední 
záhubou. Takže pokud se ptáme, zda jsou lidé „lepší“ než ostatní živočichové (vyjma vědecké a technické 
dokonalosti lidstva) ve vlastnostech či schopnostech a dovednostech, jako je například tolerance, vyrovnané 
vztahy v rámci druhů15, dodržování morálních pravidel, řádná péče o potomky a udržování vlastního druhu, 
dosahování pocitu štěstí a zásluhy na trvání života na planetě. Jednoznačně vítězí zvířata vzhledem k rozdílu 
mezi motivací lidského a zvířecího chování. Jen v ojedinělých případech se lidé mohou úrovni zvířat blížit, ale v 
globálním měřítku jí však zdaleka nedosahují. Možná je ještě nějaká naděje, ale ta spočívá pouze v jejich 
maximálním úsilí. (Krajina, 1999, 148 s.). 

Takže lidské společnosti se od společností jiných živočichů liší i v dalších ohledech. Pro nás důležitým 
hlediskem - mimořádným stupněm kooperace mezi geneticky nepříbuznými jedinci a to ve velkých skupinách na 
rozdíl od zvířat, kde je altruismus vázán na geneticky příbuzné jedince ve skupině, včetně altruistického chování 
ve velkých skupinách, jako jsou například včely či mravenci.  

Ráda bych se ještě pozastavila na příkladu sociální pospolitosti mravenců. „Velikou výhodou mravenců je, že 
i když mají malý mozek, jsou schopni vytvářet pevné vazby a složité sociální uspořádání. Dosáhli toho tak, že 
reagují na omezený rozsah velmi specifických podnětů…Organizační superstruktura, již vybudovaly kolonie 
mravenců, budí velký dojem, ale základ její síly - řetěz jednoduchých podnětů - je také zdrojem velké slabosti. 
Mravence lze snadno obelstít. Ostatní organismy mohou rozluštit jejich kód a využívat sociální vazbu pouhým 
kopírováním jednoho čin několika klíčových signálů. Sociální parazité, jež tak činí, se podobají lupičům, kteří 
potichu vstoupí do domu poté, co použili čtyři nebo pět správných čísel, jimiž vypnuli poplachový systém. 
Člověka je při setkání tváří v tvář velmi těžké podvést. Přítele či člena rodiny poznáváme podle velkého počtu 
takových znaků, jako je výška, držení těla, obličejové rysy, poloha hlasu či případná zmínka o vzájemné 
známosti. Mravenec však poznává člena rodiny - druha z hnízda - pouze podle jeho pachu, jenž může sestávat z 

                                                 
14 Krajina, Ladislav. Jsme lepší než zvířata? Přirozenost člověka a jeho naděje na přežití. Olomouc: Votobia, 1999. 11 s. 
ISBN 80-7198-369-1 
15 u lidí tím autor nejspíš myslel vyrovnané vztahy v rámci ras a národností 
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pouhé směsi několika málo uhlovodíků na povrchu těla. Mnozí brouci i další hmyz parazitující na sociálním 
hmyzu, kteří se většinou liší tvarem i velikostí, si osvojili umění, jak pach kolonie či atraktivní vůni mravenčí 
larvy získat.“ (Holldobler, Wilson, 1997, 99 s.). Pominu již fakta, že o tohoto „černého obyvatele“ se mravenci 
díky jeho podlému triku starají a starají a starají jako o vlastní. A není jim vůbec divné, že toho spotřebuje 
daleko více a dokonce se jim rozmnožuje, a tak se dále starají i o jeho potomky a jejich potomky. 

 
Člověk se chová altruisticky, pokud na toto chování vynakládá materiální náklady (či snižuje svou zdatnost) 

a tato akce přináší materiální výhodu (nebo zvyšuje zdatnost) druhému jedinci. „Altruismus akce není určen 
motivy ani tím, co subjektivně užitečného altruistovi přinesou jeho důsledky jeho altruistického činu (subjective 
utility consequences) - jinak řečeno o altruismus se jedná tehdy, není-li astrutistická akce motivována 
psychologický ziskem.“ (Koukolík, 2006, 24 s.). Pokud tedy investujeme jménem hmotného prospěchu našeho 
dítěte, chováme se s bilogickým altruismem. Biologický altruismus je tedy měřitelný, ale psychologický 
altruismus opravdu jen problematicky. Psychologický zisk jde totiž přičíst každému činu. E. Fehr (2005) uvádí, 
že skutečný altruismus je jen takový, který nezamýšlí na konci procesu nějakou výhodu.  

Lidský altruismus je založen na silné reciprocitě, což je kombinace altruistického odměňování (odměna za 
kooperaci a dodržování norem) a altruistického trestání (za porušení norem, i za cenu vlastní oběti). Tato 
reciprocita je hnací silou kooperace u neopakujících se interakcí a za chybějících zisků podmíněné reputací, 
protože jedinci se silnou reciprocitou odměňují kooperující a trestají ty, kteří podráží (defect). Takže pokud 
chceme dobře pochopit kooperaci mezi lidmi, musíme pochopit nejdříve recipročními altruisty a „sobci“. Nově 
byl Bowlesem a Gintisem v roce 2004 sestaven model silné reciprocity, na jehož základě členové skupiny mají 
zisky z toho, že dodržují normy a trestají ty, kteří je nedodržují. A to bez ohledu na skutečnost, že jejich zisky 
jsou v důsledku tohoto chování nižší než zisk například sobeckých jedinců, kteří i po překročení norem nejsou 
trestáni, nebo menší než zisk kooperujících jedinců, dodržujících normy, ale šetřících své zdroje tím, že netrestají 
jedince, kteří normy porušili. Tento model nevyžaduje ani příbuzenské vztahy mezi členy skupiny ani její zánik. 

Povahu altruistického trestání dokládá pokusná ekonomická hra „Konec smlouvání“ (Ultimatum bargaining, 
Guth et al., 1982), jednoduchá jednokolová hra pro dva hráče: Hráč A rozděluje částku, jejíž celková výše je 
hráči B známa. Hráč A vysloví jediný návrh jak by se částka měla rozdělit. Hráč B buď navrženou částku přijme, 
nebo přijmout odmítne. Hra tím končí.  

Jestliže hráč B navrženou částku přijme, získávají oba hráči takový díl původní částky, o jakém rozhodl hráč 
A. Jestliže hráč B nabízenou částku odmítne, nedostane hráč A ani hráč B nic.  

Testování této hry ve velkém počtu rozmanitých kulturních okruhů ukázalo, jak jsou hráči B i za cenu vysoké 
osobní ztráty trestat nabízející hráče A v případě, že sami pociťují nabídku jako nespravedlivou. Jakmile je totiž 
nabízená částka nižší než 25 % celkové částky, je pravděpodobnost odmítnutí vysoká.  

To odporuje klasické ekonomické racionalitě. Sobecký hráč by totiž přijal jakoukoli částku. Nízké nabídky 
však hráči B prožívají jako nespravedlivé (nefér) nabídky. Odmítnutí nízké nabídky spjaté s potrestáním hráče A 
se v této hře chápe jako altruistický čin. Většina lidí totiž pociťuje, že se částka má rozdělit rovným dílem, což se 
považuje za sociální normu. Odmítnutí nízké nabídky je přitom nákladné pro oba hráče. Hráč A je trestán za 
porušení sociální normy. Hráči A si toho jsou obvykle vědomi.“ (Koukolík, 2006, 26-27 s.) Jestliže totiž hráči A 
ví, že nemohou být potrestáni tímto způsobem. Na rozdíl od hry Diktátor, kde hráč A rozdělí přidělenou sumu i 
hráči B, aniž by ji ten mohl odmítnout a nabídky hráčů A klesají. A opačně, to znamená, že jakmile se hra Konec 
smlouvání opakuje větším počtem kol, hráči A, jež byli odmítnuti, zvyšují v následujícím kole nabízený podíl až 
na 70 %. 

Sociální normy jsou ve společnosti ovšem prosazovány ne trestáním za to, co provedl provinilec16 
trestajícímu jedinci, ale co provedl celé skupině - společnosti. Je to možné na základě skutečnosti, že trestat tyto 
provinilce mohou i jedinci, které jeho narušení norem vlastně ekonomicky nepostihlo.  

Jako názorný příklad uvádí MUDr. Koukolík klasickou cílenou ekonomickou hru autorů Fehra a 
Fischbachera o třech účastnících - alokátor (ten přiděluje prostředky), příjemce a třetí strana. Alokátor vlastní 
100 MU (zde jako měnové jednotky), příjemce je na začátku hry bez jakýchkoliv financí (MU) a třetí strana má 
50 MU. Alokátor sám libovolně rozhoduje o velikosti sumy, kterou dá příjemci. Když se třetí strana dozví o výši 
této částky, je na jejím úsudku, zda byl alokátor sobecký či nebyl a podle toho ho finančně potrestat. Jenomže 
věc má háček, třetí strana totiž za každou MU strženou alokátorovi sama musí zaplatit 3 MU. Trestání proto 
bude i pro třetí stranu nákladné. Pokud se nad tím zamyslíme v užším slova smyslu, ekonomicky racionální (což 
znamená sobecká) třetí strana by tedy netrestala. Podle výsledků výzkumů však něco přes polovinu třetích stran 
alokátora trestá, jakmile chudému příjemci přidělí méně než polovinu své částky, což je 50 MU. Čím je tedy 
alokovaná částka menší, tím je trest vyšší. Dalším závěrem výzkumů je, že sedmdesát až osmdesát procent 
příjemců očekává od třetí strany, že alokátora potrestá.  

Test stejných autorů byl zaměřen na altruistické trestání u 240 studentů rozdělených do čtyřčlenných skupin. 
Každý člen skupiny dostal k dispozici 240 MU a mohl přispět částkou 0 - 20 MU na skupinový projekt. Zbytek 
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peněz, které nevložil do projektu, si mohl ponechat. Podle pravidel každý, kdo vložil do projektu, za každou 
takovou MU dostal 0,4 jednotky, ale dostali i ti, kteří nevložili nic. Byli tedy parasity. Z toho vyplývá, že 
náklady na vložení jedné MU byly 1 MU a osobní zisk byl 0,4 MU. Přirozeností sobectví všech účastníků bylo 
nechat si všechny peníze pro sebe a nevložit do společného projektu nic, a to bez ohledu na to, kolik investovali 
ostatní členové skupiny. Pokud by si všichni své peníze nechali pro sebe, jejich zisk by byl 20 MU. Pokud by 
však všichni investovali do společné věci, jejich zisk by byl daleko větší - 0,4 x 80 MU, tj. 32 MU. Všechny 
interakce byly anonymní a rozhodnutí o investici byla simultánní. Ve chvíli, kdy se každý ze studentů rozhodl 
pro určitou investici či neinvestici, byli všichni informováni o rozhodnutí všech ostatních členů skupiny. Pokud 
by bylo ve hře přípustné trestat, mohli účastníci sobecké hráče potrestat 0-10 trestnými body a každý trestný bod 
stál je stál 3 MU a trestajícího jedince stál 1 MU. Všechna rozhodnutí o trestu byla také simultánní. Přímé 
reciprocitě se zabránilo tak, že hráči se všech kol se setkali pouze jednou a experiment byl uspořádán tak, aby se 
zamezilo i vlivu hráčovy reputace. Experiment proběhl v deseti kolech a výsledkem bylo časté altruistické 
trestání. Bylo uloženo celkem 1270 trestů. 84,3% hráčů trestalo alespoň jednu a více než pětkrát trestalo 34,3% 
hráčů. 74,2% trestů uložili kooperující jedinci, tedy ti, co přispívali na společný projekt nadprůměrně, takže 
vlastně dotovali „podrazáky“, kteří přispívali podprůměrně. Pokud „podrazák“ investoval o 14 - 20 MU méně 
než činila průměrná investice ostatních členů skupiny, skupina odevzdala na jeho potrestání skoro 10 MU. 
Zajímavým závěrem bylo, že jakmile nebylo trestání možné, kooperace se zhroutila.  

Z průzkumu vyplynulo, že přímým mechanismem, díky kterému byli trestáni „podrazáci“, byly negativní 
emoce. Dokonce stejné emoce vyjádřili jedinci, jimž byl experiment vysvětlen, ale přímo se ho nezúčastnili.  

 
Altruistická odměna je zkoumána v podobných experimentech, například ve známé hře „Vězňovo dilema“ a 

stejně jako altruistické trestání byla dokázána v různých zemích i v populacích s různým demografickým 
charakterem a s částkami, blížícími se dvou až trojnásobku měsíčního příjmu podle přehledu Fehra a 
Fischbachera z roku 2003.  

Ve společnostech lovců a sběračů dochází ke dvoustranným interakcím, ale je zde udržována mnohostranná 
kooperace a silná reciprocita. Prokázal to například experiment typu veřejné vlastnictví (veřejný statek, majetek 
…). Ovšem i ve skupinách, kde převládají nositelé silné reciprocity, stačí menšina sobeckých jedinců, aby 
dovedla spolupráci k zániku. Kooperaci pak lze zachránit v opakovaných interakcích trestáním nekooperujících 
jedinců a to nejlépe trestáním přímým. Odstrašením jsou totiž jedinci se silnou reciprocitou schopni přinutit i 
sobeckou většinu, aby spolupracovala (jak dokázali opět Fehr a Schmidt). To znamená, že možnost trestání a tím 
i skupinové selekce udrží kooperaci i ve větších skupinách, ovšem nesmí zde být opravdu vysoký výskyt 
„podrazáků“. A protože evoluce kooperace je citlivá na míru trestu, vysoká míra trestání přináší vyšší míru 
kooperace, i když samotné trestání zrovna vývoji kooperace nepřispívá.  

Dalším fenoménem této problematiky je reputace. Reputaci F. Koukolík popisuje jako povědomí lidské 
skupiny o chování jejího člena, jeho pověst ve skupině říkající, že se daný jedinec chová altruisticky. Reputace je 
dalším vlivným mechanismem prosazování spolupráce, například v experimentech typu veřejný majetek. 
Skupina si totiž cení svých členů, o kterých je známo, že již v minulosti nějakým způsobem kooperovali, takže 
mají dobrou reputaci. Skupina má o ně zájem a v případě, že již jejími členy jsou, ocení tuto skutečnost a 
zároveň od nich očekává, že budou opět kooperovat. Zvyšují totiž image této skupiny, takže jsou pro ni cennými 
členy. Tato evoluce nepřímé reciprocity na základě míry reputace nazvané „skóre (skupinového) image“ byla 
zkoumána například Nowakem a Sigmundem. K udržení evoluční stability je třeba, aby pravděpodobná výše 
„image“ jedince v povědomí dalších členů skupiny převyšuje poměr nákladů a zisku (cost/benefit ratio) 
altruistického aktu a prospěch důvěryhodného jedince musí být vyšší než náklady, vynaložené na pomoc jedince 
nedůvěryhodného, jak dokázali Mohtashemi a Mui v roce 2003. Reputaci nám může pomoci pochopit jistý 
model sociálního dilematu, nazvaný Hardinem tragédie společné pastviny. Jde o společnou pastvinu, na kterou 
pastýři vyhánějí svůj dobytek. Samozřejmě, že pastvina dokáže uživit jen určité množství dobytka. Takže 
chamtivý pastýř tajně vyžene více dobytka než obvykle (nejspíše dle společné dohody s ostatními) a tím získává 
užitek, zatímco náklady v podstatě rozloží na ostatní pastýře. Vzhledem k tomu, že to ostatní pastýři zjistí, 
napodobí jeho chování a výsledkem je kolaps systému. Toto je příklad situace, jak může vést individuální 
ekonomická racionalita ke skupinové iracionalitě.  

„Velkorysost znamená krátkodobé náklady, které se v dlouhodobé perspektivě vyplatí, neboť vytvoří dobou 
reputaci odměňovanou třetí stranou. Ta si tímto chováním rovněž buduje dobrou reputaci.“17 Problém, do jaké 
míry je motivem altruistického chování potřeba získat dobrou reputaci a do jaké míry se na něm podílí 
altruistické odměňování, řešil další experiment Engelmana a Fischbachera v roce 2002 (Koukolík, 2006, 32 s.). 
A zjistil, že chování dárců určuje jak vyhledávání (a získávání) reputace, tak altruistické odměňování.  

 
Základem kooperace ve společnosti jsou sociální normy. Jsou to standardy chování založené na sdíleném 

přesvědčení o ideálním chování jedince v dané situaci. Mohou mít dopad na rodinu, skupiny vrstevníků, 

                                                 
17 Koukolík, F. Sociální mozek. 1.vydání. Praha: Karolinum, 2006. 32 s. ISBN 80-246-1242-9 
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organizace nebo na celou společnost. Pokud cíle jednotlivých členů této společnosti nejsou v rozporu se 
sociálními normami, mohou se jimi řídit dobrovolně. Pokud se ale jejich cíle liší a udržení normy předpokládá za 
případné narušení trest, mohou být k poslušnosti i donuceni. K tomu, aby neselhávalo prosazování zákonů, je 
třeba podložit sociální normy širokým konsensem o normativní legitimitě pravidel, na jejich základě se tyto 
normy vymezují. Jak tvrdí Fehr a Fischbacher, že normy předcházejí existenci institucí prosazujících zákony, ale 
musí je lidé považovat za správné. Normy jsou totiž třeba vždy, když nějaký druh akce ovlivňuje lidi, což je 
možné dokázat též v experimentech typu veřejné vlastnictví. Fehr a Fischbacher v roce 2004 dokázali, že lidská 
kooperace je především založena na sociální normě - podmíněné kooperace, která nařizuje kooperaci pokud 
kooperují i další členové skupiny. Pokud tito podrážejí, není důvodu dále kooperovat, protože norma je 
porušena. Z toho vyplývá, že tato sociální norma podmíněné spolupráce je bezprostředním podkladem strategie 
veta za vetu. Mnoho experimentů dokazuje, že jedinec spolupracuje podmíněně. To znamená, že riskuje, když 
riskují ostatní a do veřejné záležitosti přispívá, pokud přispívají ostatní. Bohužel velké množství jedinců stejně 
nekooperuje zrovna dokonale, protože stále kooperují o něco méně než ostatní, čímž dochází k porušení normy 
podmíněné spolupráce. Nelze tedy udržet stabilní míru kooperace. V každé skupině existuje menšina těch, kteří 
nikdy nepřispějí a právě jejich chování, jak bylo popsáno již výše, lze ovlivnit pouze pomocí sankcí. Lze ale 
trestat i ty, kteří nekooperují dostatečně.  

Ve skupině se také mohou vyskytnout tzv. „černí pasažéři“ neboli „podrazáci“, ale jde o „podrazáky druhého 
řádu“. Jsou jimi jedinci, kteří sice kooperují, ale netrestají podrazáky, takže náklady na altruistické trestání 
nenesou. Tuto problematiku řešili Panchanathan a Boyd. Podle nich je příčinou lidské kooperace ve velkých 
skupinách nepřímá reciprocita a také kolektivní akce. U nepřímé reciprocity jde o, také již zmíněnou, reputaci, 
kterou si jedinci zvyšují právě tím, že pomáhají druhým. Takže počítají, že tím budou zahrnuti do budoucí 
spolupráce. O příčinu v kolektivních akcích jde o nákladné chování jedinců vůči sobě samým pro užitek či ve 
prospěch celé skupiny. Ovšem důvod tohoto chování je stále nejasný. Podle výše uvedených autorů je důvodem 
vazba nepřímé reciprocity a reputace tohoto jedince. Klíčem je i strategie „zdrženlivého jedince“, kterým je 
jedinec, který vždy pomůže tomu, kdo si to zaslouží.18 Podrazáky trestá tím, že jim prostě nepomůže a tím 
prospívá své skupině a zvyšuje svou reputaci. Ovšem šetří tím také osobní náklady a jedná ve vlastním zájmu. 
Pokud pomáhá těm, kteří si to zaslouží, zvyšuje tím také vlastní reputaci a pravděpodobnost, že s ním též ostatní 
budou kooperovat.  

Strategie „zdrženlivého jedince“ není podporována a vykonávána ve skupinách, kde rozhodnutí pomáhat není 
vázáno na kolektivní akci. Tím ovšem dochází ke stejnému typu stability jako ve skupinách, kde jsou tito 
podrazáci trestáni. Takže bude k řešení tohoto problému vyžadovat další mechanismy, například soutěž mezi 
skupinami, ve kterých platí odlišné sociální normy. Fehr v tomto směru dokazuje jednu skutečnost, a to že 
„skupiny, které úspěšně spojují rozhodnutí někomu pomoci s tím, jak se daný jedinec choval v průběhu 
kolektivní akce, lépe řeší problémy, které jsou s kolektivními akcemi spjaty.“19  

K pochopení altruismu je nutné pochopit sociální učení, což je získávání vědomostí a dovedností od druhých 
jedinců ve skupině či společnosti. „Má dvě stránky: jednak zajišťuje znalosti a dovednosti užitečné pro interakce 
s prostředím, jednak zajišťuje učení cílům, hodnotám a postojům vyjadřovaným v chování a řeči dalších členů 
skupiny.“ (Koukolík, 2006, 37 s.). První část nazývá Herbert Simon, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, 
„dovednosti“ a druhou „správné chování“. Oba druhy učení zvyšují jedincovu zdatnost (čili očekávaný počet 
potomků). 

Učení jedince záleží především na jeho docilitě, čímž je míněna vnímavost, se kterou přijímají informace, 
jimž jsou učeni. Lidé mají různou míru docility, přičemž tato různost je dána částečně geneticky. A jak jsem již 
zmínila v předešlých částech této práce, mají lidé i různou inteligenci a různé motivace, což také ovlivňuje 
proces jejich učení. Určitou míru docility bych nazvala nekritickým myšlením, protože tito jedinci věří 
bezmezně informacím, kterým se učí a nezkoumají, zda přispějí k jejich osobní zdatnosti atd. Dalším takovým 
problémem je omezená racionalita.20 Když se rozhlédneme, tak zjistíme, jak složitý je svět kolem nás a 
pochopíme, proč je lidská racionalita omezená. Lidé jsou schopni věřit neuvěřitelnému množství dat, informací a 
souvislostí, kterým byli naučeni z prostého důvodu, a tím je fakt, že nemají možnost si je nezávisle na jejich 
zdroji ověřit.  

Abychom přijali určité sociální normy, k tomu nás „nutí“ či napomáhá kromě docility také pocit viny a 
hanby, které jsou asi na docilitě nezávislé. Pocit viny má význam především z hlediska, zda bylo odhaleno 
„nitro“ jedince, přítomnost svědomí atd. Pocit viny a hanby totiž bude posilovat chování chápané jako 
altruistické. Takže docilní jedinec ponese náklady altruismu. A Simovům model dokazuje dokonce to, že sobečtí 
jedinci mají méně potomků než docilní jedinci právě díky své docilitě. Společnost, která učí své členy - jedince - 
docilnímu chování, aby prospívali skupině jako celku vždy určitou formou sebeobětování, roste rychleji než ta, 
která je tomu neučí. Docilní jedinec ale nebude vzhledem k omezené racionalitě schopen rozlišovat sociálně 

                                                 
18 to znamená, kdo má dobrou pověst, podílel se na kolektivní akci a nebo pomohl v předchozích situacích někomu, kdo si to 
zasloužil 
19 Koukolík, F. Sociální mozek. 1vydání. Praha: Karolinum, 2006. 36 s. ISBN 80-246-1242-9 
20 Omezenou racionalitou se budu zabývat v části o omezené racionalitě, iracionalitě a stupiditě 



 35

předepsané chování, které přispívá zdatnosti a altruistické chování. „Jestliže nebudou požadavky, které 
společnost ve věci altruismu nakládá na docilní jedince, vyšší než zisk, jenž jim docilita poskytuje v podobě 
znalostí a dovedností, bude zdatnost docilních jedinců převyšovat zdatnost jedinců sobeckých.“ (Koukolík, 2006, 
38 s.). Je ale nutné mít na paměti, že jenom část chování altruisty snižuje jeho zdatnost a ne všechno správné 
chování může znamenat oběť. V tomto pojetí je altruismus vedlejším produktem docility. F. Koukolík zde 
dokonce konstatuje, že kdyby byla docilita vlastností, kterou si jedinec sám svobodně může zvolit, mohl by být 
altruismus jako její dílo nazýván „osvíceným sobectvím“. Ale docilita je lidem dána, protože je přinejmenším 
jako genetická složka. Docilní jedinec nezvládá učení kvůli své omezené racionalitě. Toto učení by zvyšovalo 
jeho osobní zdatnost, aniž by se nenaučil současně altruistickému chování, které mu zdatnost zároveň snižuje.  

Lidská kooperace je individuálním chováním, které zahrnuje náklady při společné činnosti ve skupině, jež 
přináší této skupině a jejím ostatním členům prospěch. Je pravděpodobnější, že se lidé této kooperativě naučili a 
stala se jejich schopností, než že byla výsledkem evoluční náhody. Při lidské sociální kooperaci se uplatňují 
z hlediska neuronálního spíše (než příbuzenský výběr a reciproční altruismus) kognitivní, jazykové a emoční 
proměnné, které umožňují formulaci obecných norem sociálního chování, vývoj sociálních institucí, jenž ho 
regulují a způsob jejich internalizace. Bowles a Gintis také dále přidávají pocit příslušnosti k určité sociální 
skupině založený na nepříbuzenských vztazích jako jsou etnicita a jazykové chování, které umožňuje nákladné 
konflikty mezi jednotlivými skupinami. Z toho všeho nám vyplývá, že příbuzenský výběr, reciproční altruismus 
ani reputace lidskou kooperaci jako komplet nevysvětlují, ale podle Fehra a Rockenbacha ji vysvětluje silná 
reciprocita. Funkčními zobrazovacími metodami jsou přibližovány výsledky testování, které napomohly 
vysvětlení této kooperace. Bývá testována často hrami typu známého „vězňovo dilema“ (popsané již dříve) či 
jeho obměněnými verzemi. Pokud předpokládáme, že oba vězni jsou sobečtí a jejich cílem je minimalizovat 
případně strávenou dobu ve vězení, vycházím nám dvě možnosti. Těmi jsou buď kooperovat a nepřiznat se nebo 
toho druhého jednoduše podrazit a přiznat se. Samozřejmě, že výsledek obou rozhodnutí by záležel na tom, jak 
by se rozhodl spolupachatel, jenomže to není ani jednomu známo. Jenomže i kdyby spolu mohli vězňové mluvit 
a domluvit se, jakou by měli jistotu, že druhé straně (policistům atd.) mohou věřit? Pokud je hra jednokolová a 
hráči se tedy již „nikdy“ neuvidí, vychází jako optimální řešení podrazit toho druhého. V opakované hře, tj. 
vícekolové, Axelroda a Hamiltona, nastává více možných rozsáhlých řešení, resp. strategií chování. 
Nejproslulejší z nich je veta za vetu (hráč udělá první vstřícný krok a pokud bude kooperovat i druhý, kooperuje 
i on; jestliže ho podrazí, podrazí ho také), dalšími „veta za vetu velkorysá“ (protihráč je trestán za podraz jen 
s nějakou procentní pravděpodobností) a strategie s názvem „Pavlov“  (přizpůsobení se minulému výsledku, to 
znamená: „jestli jsi vyhrál, neměň postup a jestli jsi prohrál, změň ho.“) Nowaka a Sigmunda. Experimenty 
ukázaly, že lidé nejvíce užívají poslední dvě strategie. O strategii „veta za vetu“ se zmiňuje i S. Blackmoreová 
v kapitole o imitaci: „A konečně, naši předkové byli schopni reciprokého altruismu, tj. pomáhali jiným, protože 
od nich očekávali pomoc v budoucnu. Nejčastější strategií při reciprokém jednání je kopírovat to, co dělá druhá 
osoba: jestliže s vámi kooperuje, kooperujete s ní, jestliže kooperaci odmítne, odmítnete s ní spolupracovat. Se 
všemi těmito schopnostmi nepředstavovala imitace nijak závratný evoluční skok.“ (Blackmoreová, 2001, 47 s.). 

 Po zkoumání funkčními zobrazovacími metodami při pokusech byl zjištěn závěr, že vzájemné kooperaci 
odpovídala aktivace oblastí mozku, které jsou aktivovány při zpracování odměny. To je nucleus accumbens, 
nucleus caudatus, ventromediální a orbitofrontální kůra a rostrální cingulární kůra.viz příloha č. XXX Systém 
odměny jsem již podle MUDr. Koukolíka popsala již dříve. Soudí se totiž, že aktivací této neuronální sítě 
dochází i k posilování recipročního altruismu, čímž je posilována i motivace nesobeckého chování. Výzkumy 
neuronálních podkladů ekonomického rozhodování ve hře Konec smlouvání jsem také popsala výše. Výsledky 
ukázaly, že příjemci odmítali s vyšší četností nespravedlivou nabídku lidského partnera než nespravedlivou 
nabídku, kterou jim učinil počítačový program. „Nespravedlivé nabídky lidských partnerů v porovnání 
s nabídkami spravedlivými příjemcům aktivovaly přední insulu oboustranně, dorsolaterální prefrontální kůru a 
přední singulární kůru. Míra aktivace při lidské nespravedlivé nabídce byla již vyšší než při stejně nespravedlivé 
nabídce počítačovým programem. Nespravedlivá nabídka tedy zvýšeně aktivuje přední insulární kůru, což je 
oblast, která je součástí homeostatického systému „citového mozku“ a oblast sloužící kognici - dorsolaterální 
prefrontální kůru. Významně zvýšená aktivita přední insulární kůry, která je důsledkem nespravedlivé nabídky, 
svědčí pro význam emocí při rozhodování.“ (Koukolík, 2006, 41-42 s.). Další výzkumy ukázaly například 
následující závěry:  

- jmenované prefrontální oblasti byly aktivnější při hře (s kooperativním jednáním) s jiným člověkem, než 
když měl hráč za protistranu počítačový program (předpokladem je znalost druhu protihráče) a ve skupině 
nekooperujících jedinců tento rozdíl zjištěn nebyl; 

- při výzkumech altruistického trestání (například de Quervain) se zjistilo, že efektivní trestání oproti 
symbolickému trestání aktivovalo dorsální striatum, což je oblast, která se podílí na zpracování odměny, jež je 
důsledkem cílení akce; jedinci s vyšší mírou této aktivace v experimentech udělovali vyšší tresty; z tohoto tedy 
lze usuzovat, že lidští jedinci jsou uspokojeni, když mohou potrestat narušitele sociální normy. Mimochodem 
zvýšená aktivace stejné oblasti - dorzálního striata - byla zjištěna například i při příjmu finanční částky.  
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I výsledky této studie jsou podle MUDr. Koukolíka argumentem proti tradičnímu racionálnímu modelu 
HOMO ECONOMICUS. U tohoto pojetí člověka na chvíli odbočím k názorům jiných autorů. 

Frank ve své knize „Mikroekonomie a chování“ pokládá otázku, zda by měli mít rodiče radost ze skutečnosti, 
že by si jejich dítě bralo „homo economa“.21 Zároveň upozorňuje na to, že mnozí ekonomové i jiní vědci, kteří se 
zabývají chováním lidí mají převážně pocit, že sobecké chování, kterým je dosaženo výraznějších materiálních 
přínosů, vždy zvítězí nad nesobeckými motivy chování. Právě proto tito jedinci s určitými stereotypy chování, 
shodujícími se s modelem zájmu o sebe samé, jsou nazýváni „homo economicus“22 neboli člověk ekonomický. 
Tento typ jedince prý totiž není schopen pocitů lidí, kteří například vrací cizí ztracenou peněženku majiteli 
s nedotčeným obsahem nebo přispívají na dobročinné akce. Jedinci typu homo economicus jde především o 
osobní prospěch, ať už v jakékoliv podobě a své sliby plní jen, pokud se mu to vyplatí. „Cílem jeho jednání je 
vlastní zájem, jehož jménem dokáže chladně kalkulovat a usilovat o jeho maximální uspokojení, například o 
maximalizaci zisků v podniku nebo v profesní kariéru. V kalkulaci převládají logicko-empirická kritéria, jako je 
zisk, či ztráta“23 Homo economicus má jasně vymezený cíl a hledá všechny prostředky k jeho realizaci a kritéria 
jež uplatňuje, mají, jak jsme již výše zmínili, utilitární povahu. Je vlastně zaměřen na efektivnost, takže nebere 
v úvahu lidskou stránku produkce a směny a pojem sociální spravedlnost pro něj nic neznamená. Morawski ho 
nazval egoistou a Keller o některých z nich hovoří jako o lidech, kteří „se příliš nezdržují tím, aby zakrývali své 
žádosti hávem ušlechtilosti, velkodušnosti či snad dokonce nezištnosti. Jsou oděni jen fíkovými listy svých 
objednávkových a dodacích faktur.“24 Ale i sám Frank uznává, že tomuto krajnímu „karikaturnímu“ modelu 
zájmu sama o sebe se většina z nás nepodobá. Tím ovšem nechce popírat, že sobecké motivy mohou být určitým 
způsobem významné a bezesporu mnohé skutečnosti jsou díky nim vysvětleny. To ale opravdu neznamená, že 
tomuto modelu budeme podřizovat své chování, protože ve skutečnosti je jedinec typu „homo economicus“ 
nedostatečně přizpůsoben požadavkům života společnosti. Přestože kapitál jako vzácný statek, který má 
k dispozici - finanční či lidský (například vzdělání nebo dovednost řemesla), společenský (např. kontaktů, 
důvěry atd.) umí správně využít k dosažení svých cílů. A to například určitým stupněm izolace, která bývá 
psychickou zátěží pro člověka jako sociálního tvora, protože fakticky znamená sociálním vyloučením, nebo 
nemožností spolupracovat s ostatními, což může mnohdy rozložit náklady na nějakou činnost a takto je jedinec 
ponese naprosto sám. Nehledě na to, že další zátěží a překážkou v životě člověka ekonomického může být 
vyjadřovaná nedůvěra okolí vůči jeho osobě. Ovšem vždy musíme mít na paměti, že model zájmu o sebe sama je 
pojímán jen jako model ovlivňující určitou část lidského chování, i když důležitou (Frank, 1995, 20 s.).  

Lidské reakce jsou založeny emocemi daného jedince, který obětuje značné úsilí k potrestání narušitele 
sociální normy (B. Knutson, 2003). Další experimenty ukázaly, že reciprocita, kterou vyjadřuje jeden hráč, 
významně předpovídá budoucí důvěru vyjadřovanou jeho partnerem. I touto reakcí je aktivována oblast 
dorzálního striata, která ovšem koreluje přitom se „záměrem důvěřovat“ v dalším kole hry. 

T. Singerová (2004) zkoumala mozkovou aktivitu skupiny zdravých lidí ve věku 26 let při sledování 
neutrálních tváří, spolupracujících tváří a tváří podrazáků při opakované hře typu vězňovo dilema. Tito lidé 
určovali pohlaví pozorované tváře jedinců, kteří jim byli představeni jako důvěryhodní, resp. kooperující nebo 
jako podrazáci, přičemž tyto druhy chování byly záměrné nebo nezáměrné. Tato studie dokázala hodnotu 
spolupráce pro lidského jedince. Ve srovnání s neutrálními tvářemi zvyšovalo sledování tváří spolupracujících 
lidí u pozorovatelů aktivitu levé amygdaly, oboustranně insuly, gyrus fusiformis, kůry sulcus temporalis 
superior, ale i součásti mozkového systému - nucleus accumbens oboustranně a orgitofrontální laterální kůry 
oboustranně. 

Rychlé učení, které se vztahuje k morálnímu statusu druhých jedinců, se projevuje změnami neuronální 
aktivity uvnitř systému, jehož činnost je podkladem pro sociální kognice.  

V experimentu roku 2004 vyšetřoval rozdíl mezi neuronálními podklady kooperace a kompetice25 Jackson 
Decety. Modelem tohoto experimentu byla počítačová hra s přesně definovanými pravidly a hráči měli možnost, 
jestli budou hrát s ostatními kooperativně či kompetitivně. Odpovědi jejich mozků byly rozlišené podle toho, zda 
hru hráli společně či individuálně. Decety zjistil, že jak kooperace, tak kompetice, aktivovaly ve srovnání 
s individuální hrou společnou frontoparietální síť (řídící - exekutivní funkce) - obou stranně horní čelní závity, 
obou stranně horní temenní kůru, pravostrannou dolní temenní kůru a přední insulární kůru na pravé straně. 
Kooperace samotná aktivovala levostrannou mediální orbitofrontální kůru a kompetice samostatně aktivovala 
dolní parietální a mediální frontální kůru. Jak z tohoto, tak i z ostatních experimentů vyplývá, že kooperace se dá 
chápat jako sociálně odměňující proces, který aktivuje levostrannou mediální orbitofrontální kůru.  

                                                 
21 Frank, R. H. Mikroekonomie a chování, 1.vydání. Praha: Svoboda, 1995. 19 s. ISBN 80-205-0438-9 
22 ve Frankově knize (a v některých dalších zdrojích) je člověk ekonomický nazýván „homo oeconomicus“. Ale myslím, že 
tato nepatrná odchylka nehraje roli ve významu „člověk ekonomický“ jako „homo economicus“ v jiných literárních zdrojích 
23 Morawski, W. Ekonomická sociologie, 1.vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 21 s. ISBN 80-86429-43-1 
24 Keller, J. Dvanáct omylů sociologie, x. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství,1997. 52 s. ISBN 80-85850-09-5 

 
25 myšleno soupeření, rivalita, soutěžení 
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S. M. McClure zkoumal též v roce 2004 neuronální aktivitu při volbě okamžité a odložené finanční odměny. 
Aktivita mozku mezi přijetím okamžité a pozdní odměny byla zaznamenávána funkční magnetickou rezonancí. 
Jak ze zaměření experimentu vyplývá, účastníci si mohli zvolit mezi okamžitou nebo pozdější finanční 
odměnou, přičemž velikost odměny se pohybovala v rozmezí od 5 do 40 dolarů. Pozdější odměna byla vyšší než 
ta okamžitá. Při různých kombinacích dvojic odměn byl využit odlišný časový rozestup, a to od možnosti získat 
okamžitou odměnu na konci vyšetření do možnosti získat pozdní odměnu za 6 týdnů. Výsledkem experimentu 
bylo zjištění, že volba bezprostřední odměny více aktivovala ventrální striatum, mediální orbitofrontální kůru, 
mediální prefrontální kůru, což jsou limbické oblasti a projekční cíle paralimbického systému rozsáhle 
zásobované dopaminergními projekcemi středního mozku. Tyto oblasti jsou totiž aktivovány očekáváním 
odměny i odměna samotná (Motlová, Koukolík, 2005). Ovšem pro rozhodnutí, či přijme jedinec odloženou 
odměnu, je zásadní aktivita parietální kůry oboustranně, pravé dorsolaterální prefrontální kůry, pravé 
ventrolaterální prefrontální kůry a pravé laterální orbitofrontální kůry. Současná aktivita dalších korových oblastí 
- zrakové, premotorické a doplňkové motorické se na procesu rozhodování přímo nepodílí (Koukolík, 2006, s. 
45)        (Pokračování) 

 
 

3. Aktuální poznatky 
 

Aplikace výpočtu Nashovy rovnováhy v redistribučních systémech 
 
Uvedeme jeden ze zajímavých výsledků dosažených v souvislosti s přípravou 10. ročníku konference Liský 

kapitál a investice do vzdělání a pracovními diskusemi vedenými na této konferenci, jehož využitelnost si může 
ověřit každý sám. Připomeňme si nejdříve počítačové zobrazení redistribuční plochy: 
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Různé typy rovnováhy v elementárním redistribučním systému si lze zjednodušeně znázornit takto: 
 
    (1;y;1) = výplata hráče B 

 
(1;1;z) = výplata hráče C     (x;1;1) = výplata hráče A 
 
Kde: 
 
- Trojúhelníkem je vymezena zjednodušená podoby redistribuční plochy, tj. množiny všech možných 

redistribucí. 
 
- Slabými čarami souřadnice, které představují výplaty jednotlivých hráčů. 
 
- je bod odpovídající rozdělení výplat podle výkonnosti hráčů jak v případě diskriminační rovnováhy 

(pokud je na hraniční linii), tak v případě rozdělení podle výkonnosti mezi všemi hráči (pokud je uvnitř 
redistribuční plochy). 

 
-  je bod odpovídající diskriminační rovnováze (pokud je na hraniční linii), nebo Nashovy rovnováhy 

(pokud je uvnitř redistribuční plochy). 
 
- je bod odpovídající rovnostářskému rozdělení výplat jak v případě diskriminační rovnováhy (pokud je 

na hraniční linii), tak v případě rozdělení podle výkonnosti mezi všemi hráči (pokud je uvnitř redistribuční 
plochy). 

 
- Šipkami jsou znázorněny možné posuny diskriminační rovnováhy a Nashovy rovnováhy v případě působení 

různých vnějších vlivů na daný redistribuční systém.26 
Zásady výpočtu Nashovy rovnováhy lze přenést i do situací, které jsou rozšířením elementárního 

redistribučního systému. Pokud bude mít systém více hráčů, bude větší počet bodů diskriminační rovnováhy a 
jedna Nashova rovnováha. Můžeme uvažovat další rozšíření, např.: 

                                                 
26 Využito in: Hamplová: Fenomén „stárnutí“ a řešení některých aktuálních otázek s využitím teorie 
redistribučních systémů, uveřejněno v tomto sborníku. 
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- Existuje konkurenční tlak na systém. 
- Systém se vyvíjí (roste) v čase a dochází k porovnání s jinými systémy. 
- Existuje zpětný vliv příjmů na negociační pozici hráčů (jejich schopnost ovlivnit redistribuci). 
- Existuje možnoist meziorganizační migrace. 
- Mění se výkonnost hráčů v čase (předvídatelně či nepředvídatelně). 
- Apod. Faktorů, které mohou ovlivnit chování redistribučních systémů je mnohem více. K jejich identifikaci 

lze uplanit metodu úplného strukturovaného výčtu. Na druhé straně i tak jednoduché schéma, jaké jsme uvedli, 
jejich identifikování a strukturování napomáhá.  

 
Ve všech těchto případech lze vyjádřit, jaký vliv má příslušné rozšíření předpokladů na negociační pozici 

hráčů a kterým směrem se posunou diskriminační rovnováhy i Nashova rovnováha. Kterým směrem a jak? Proč 
dochází k těmto posunům? Jaká je interpretace těchto posunů a co nám umožňuje pochopit? 

Obecně lze tedy říci, že důkaz existence a demonstrování možnosti výpočtu Nashovy rovnováhy 
v elementárním redistribučním systému je klíčem k identifikaci, popisu a případně i výpočtu (když budeme 
kvantifikovat parametry systému) Nashovy rovnováhy složitějších redistribučních systémech. Lze dát obecnou 
metodiku analýzy vlivů různých faktorů na posun jednotlivých typů rovnováhy. 

 
Ukažme si výše řečené na příkladu analýzy dopadů možnosti meziorganizační migrace. Tu můžeme 

modelovat např. tak, že definujeme nejmenší možnou výplatu, kterou musí dostat nejvýkonnější hráč. (K 
podrobnějšímu zdůvodnění oprávněnosti právě takového zobrazení dopadu meziorganizační migrace se vrátíme 
v příštím čísle.) Pokud by nejvýkonnější hráč musel dostat větší odměnu než 1, např. 2, pak získáváme rovnice 

2 + y + z = 12 - η.R(4; y - 4; z - 2) 
x + 1 + z = 12 - η.R(x - 6; 3; z - 2) 
x + y + 1 = 12 - η.R(x - 6; y - 4; 1) 
 
Pokud vezmeme η = 0,5 a R vyjádříme jako odmocninu čtverců, pak máme rovnice: 
 
2 + y + z = 12 – 0,5.      16 + (y - 4)2 + (z -2 )2 
 
x + 1 + z = 12 – 0,5.     (x - 6)2 + 9 + (z -2 )2 
 
x + y + 1 = 12 – 0,5.     (x - 6)2 + (y - 4)2 + 1 
 
Pokud místo určitého čísla vezme parametr 0 < a < xmax (největší hodnota, kterou může hráč A získat), 

dostaneme: 
a + y + z = 12 - η.R(a; y - 4; z - 2) 
x + 1 + z = 12 - η.R(x - 6; 3; z - 2) 
x + y + 1 = 12 - η.R(x - 6; y - 4; 1) 
 
Pokud vezmeme η = 0,5 a R vyjádříme jako odmocninu čtverců, pak máme rovnice: 
 
a + y + z = 12 – 0,5.      (x - a)2 + (y - 4)2 + (z -2 )2 
 
x + 1 + z = 12 – 0,5.     (x - 6)2 + 9 + (z -2 )2 
 
x + y + 1 = 12 – 0,5.     (x - 6)2 + (y - 4)2 + 1 
 
Intituitivně je zřejmé a výpočet nám potvrdí, že jak diskriminační rovnováhy tvořené koalicemi A s B a A s 

C, tak i Nashova rovnováha se v tomto případě posouvají směremk k hráči A, tj. na našem obrázku vpravo. 
Diskriminační rovnováha tvořená koalicí B s C pak bude na linii posunuté vpravo, a to konkrétně té, která 
prochází body (2;1;zmax) a (2; ymax;1). 

I v ostatních případech rozšíření základního modelu získáváme nesmírně zajímavé výsledky s velmi 
podstatnými praktickými interpretacemi. 
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4. Ohlasy 
 
  
Albín Bráf zakladatel moderního proudu českého sociálního učení  
 
Jaroslav Šetek 
 
 Datovat počátky českého sociálního učení, není zcela jednoduché. Rozdílný je koncept historiků 

z oblastí charitativní činnosti, sociální práce a sociální politiky. Sledujeme-li sociální politiku z historického 
vývoje, tj. z hlediska dějin sociálního učení a dějin ekonomických teorií, nelze opomenout Albína Bráfa. Lze jej 
považovat za prvního českého teoretika, který se věnoval otázkám sociální politiky v ekonomických 
souvislostech. Toto tvrzení lze doložit alespoň těmito 2 významnými jeho přínosy: 

1.  V roce 1883 ve své stati Almužna a mzda obhajuje právo člověka na existenci a zabývá se aktuálními 
problémy chudoby. Problém boje s chudobou není záležitostí industriální společnosti  V této stati se k problému 
 boje s chudobou vrací až do starověku, ve středověku mapuje charitativní činnost katolické církve až po sociální 
učení z období reformace. V této souvislosti poukazuje na zásadní rozdíly mezi sociálními doktrínami katolické 
církve a protestantismu. V této souvislosti lze poukázat na to, že snad ve stejném období jako Max Weber se 
zajímal ekonomickými a sociálními projevy náboženské orientace. Byl snad i prvním českým teoretikem 
v ekonomii náboženství.   

2.  V roce 1884 formuluje principy sociální politiky v Evropě a  vyslovuje se pro dělnické pojištění. 
 
 Vztah k sociální politice není podle A. Bráfa limitován pouze ekonomickou teorií, lze doložit i jeho 

sociologický a etický přístup. Ten spočívá v řešení nejzávažnějších problémů mezi sociální skupinou dělníků a 
podnikatelů po nástupu 2. průmyslové revoluce. Na základě sociální ekonomické analýzy mezi těmito dvěma 
skupinami doporučuje příjmovou redistribuci důchodů. Od této redistribuce lze očekávat redukci chudoby v 
tehdejší společnosti. Tím se přispěje k alespoň částečnému problému odstranění tzv. sociálního vyloučení.       

  
 Závěrem lze konstatovat Albína Bráf byl významným předchůdcem osobností českého ekonomického a 

sociálního myšlení z období 1. republiky, kam se řadí Karel Engliš, Alois Rašín a Josef Macek.     
 
 


