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Zpráva o průběhu 23. ročníku konference 

 

Lidský kapitál a investice do vzdělání 

se zaměřením na problematiku 

Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 

pořádané VŠFS online pátek 20. listopadu 2020 

 

Na konferenci bylo předneseno všech 15 příspěvků avizovaných v programu. K většině 

proběhla obsažná diskuse, Konferenci sledovalo průběžně 2528 účastníků, celkový počet se 

přiblížil k 50. V závěrečné rozpravě byla akce hodnocena jako zdařilá. 

Zaujalo již úvodní vystoupení doyena konference doc. Vladislava Pavláta. Rovněž tak jeho 

vystoupení při závěrečném hodnocení bylo velmi přínosné. 

Příspěvky se vesměs vhodně doplňovaly. Mezi vystupujícím byli i studenti a absolventi VŠFS. 

Přínosný byl mj. přímý kontakt účastníků, kteří se zabývají problematikou inovační inkubátory 

– startuj – tvůrčí mezigenerační týmy, a to i z hlediska možnosti mnohem bezprostřednějšího a 

ofenzivnějšího spojení teorie s praxí. 

Pokud jde o problémy v oblasti hodnocení výzkumné činnosti, panovala shoda názorů, ovšem 

s upozorněním na to, že dosáhnout nápravy nebude jednoduché. A to i s přihlédnutím k tomu, 

že snahu v tomto směru lze pozorovat i u kompetentních orgánů. 

Úroveň již dodaných materiálů a přednesených příspěvků umožňuje zahájit práce na monografii 

věnované možnostem zlepšení kritérií výzkumné činnosti a zvýšení autority vědy v současné 

době, která interdisciplinární a kvalifikovaný přístup v reakci na různé projevy iracionality ve 

veřejném prostoru vyžaduje. 

Příspěvky jsme jen techniky upravili, z hlediska typu písma apod., jinak je uveřejňujeme 

v původní úpravě. Mají status „paperu“ (některé z nich jsou pracovní verzí článků 

připravovaných k publikování v recenzovaných časopisech). Dva příspěvky jsme zařadili do 

přílohy (jeden je odkaz na prezentaci, druhý, obsáhlý je užitečný a dobře využitelný kompilát 

sestavený z různých podkladů, které se týkají hodnocení vědy, pro orientaci v daném tématu 

velmi vhodný). 
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Otázky, na které by v kontextu bádání bylo dobré odpovědět  

(a doplnit konkrétními příklady) 
 

1. Jakou podobu může mít posun v rozvoji teorie? 

- Pokusme se o výčet forem rozvoje teorie i s příklady. 

- Která z forem posunu teorie je nejdůležitější z hlediska rozvoje ekonomické vědy samotné? 

 

2. Jak odlišit posun v rozvoji teorie od aplikace teorie? 

- Může být aplikace teorie také formou jejího rozvoje? 

(zvláštní otázka, asi spíše vyřadit, je celkem jasné co je teorie a co je aplikace, respektive 

konkrétní politika) 

 

3. Která z vyžadovaných kritérií požadovaných od článku, který má být uveřejněn v některé 

z uznávaných databází, signalizují to, že článek obsahuje posun v rozvoji teorie? 

- Které z těchto kritérií je ve výše uvedeném smyslu nejdůležitější? 

- Která kritéria lze splnit i bez posunu teorie? 

- Která kritéria chybí a stálo by za to je doplnit?  

 

4. Jak se pozná, že se rodí nová teorie? 

- Jaké jsou hlavní příznaky zrodu nové teorie? 

- Jsou tyto příznaky dostatečně sladěny s kritérii hodnocení tvůrčí činnosti? 

- Jak by z tohoto hlediska bylo možné kritéria tvůrčí činnosti doplnit? 

- Rodí se v současné době nějaké teorie (jako např. Manažerská politologie, Ekonomie 

produktivní spotřeby), může uvést další příklady? 

 

5. Jakou podobu má přesah stávajícího poznání při rozvoji teorie? 

- Lze identifikovat dílčí prvky i kroky přesahu stávajícího poznání? 

- Jaká kritéria by bylo možné zavést pro podporu rozvoje teorie formou přesahu stávajícího 

poznání? 

 

6. Jaké hlavní deficity vidíte v teoretickém zázemí oblasti, jíž se odborně věnujete?   

- Co doporučujete k jejich překonání? 

 

7. Čím by bylo vhodné výše uvedené otázky doplnit? 
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Příspěvky přednesené na konferenci 
 

Esej o interdisciplinárním přístupu ke zkoumání lidského kapitálu  

 

Vladislav Pavlát 
 

Abstrakt  

Stať - napsaná ve stylu eseje – se zabývá úvahami o využívání interdisciplinárního přístupu ve 

vědeckém bádání společenských věd. Zvláštní pozornost je věnována Ekonomii produktivní 

spotřeby (EPS).  

První část článku stručně rekapituluje vybrané poznatky o interdisciplinárním výzkumu včetně 

specifické terminologie a uvádí důvody, proč jeho využívání je účelné a užitečné.  

Druhá část článku (Diskuse) obsahuje úvahy o vybraných problémech, které si podle autorova 

názoru dnes zasluhují zvýšenou pozornost. Jednou z nich je otázka obsahu pojmu „přesah“ v 

souvislosti s dosavadními výsledky bádání v oblasti EPS. Další diskusní úvahy se týkají změny 

paradigmatu v ekonomii. Dále následuje 6 dalších témat:  

1. diskuse k vybraným metodologickým otázkám;  

2. úvaha o souvislostech mezi teorií a praxí, zejména možnosti aplikace nových teorií v praxi;  

3. vědecká teorie a význam odborné terminologie, používané v dané teorii (včetně specifické 

terminologie, používané v EPS.)  

4. úvahy o kredibilitě ekonomických teorií.  

5. diskuse o vztahu ekonomických teorií (včetně EPS) k relevantnímu okolí, zejména k jiným 

disciplínám.  

6. pojednání o možnosti předvídání rozvoje dané disciplíny. Autor zde uvádí některé vlastní 

náměty týkající se mj. struktury teorie EPS, zpřesnění používané terminologie, praktické 

aplikace EPS a orientace směru jejího dalšího rozvoje.  

 

Klíčová slova 

investice do lidského kapitálu, interdisciplinární přístup k výzkumu, ekonomie produktivní 

spotřeby, vědecká terminologie, klasifikace společenských věd, predikce vědeckého výzkumu  

 

JEL, B13, B41, J24, K29, 015  

 

Úvod 

Letos zaznamenáváme 23 let - tedy téměř čtvrt století - úspěšného trvání konferencí o lidském 

kapitálu. Zároveň lze konstatovat, že stále je na co se tázat a co řešit. Ukazuje se však, že - 

alespoň čas od času - je prospěšné vracet se zpět k počátkům vzniku teorie lidského kapitálu 

(LK), přesahující stav mainstreamu po tehdejší finanční a ekonomické krizi.  

Z dějin lidstva jsou dnes dobře známy průkazné poznatky o dávno zaniklých civilizacích a o 

překvapivých výsledcích jejich vědění. Spolu s nimi kolují různé sci-fi teorie o 

mimozemšťanech, kteří prý po celé zeměkouli na mnoha místech různých kontinentů kdysi 
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vybudovali své opěrné body (v podobě pyramid a chrámových staveb) pro jejich příští návštěvy. 

O úspěšnosti šíření těchto pseudoinformací zejména mezi laickým českým publikem svědčí 

např. údaje o sledovanosti pořadu televizního kanálu Mystery. Co když se již dnes 

mimozemšťané, kteří jsou schopni se převtělovat v lidské bytosti, volně pohybují mezi námi? 

Dávný konflikt mezi „věděním“ a „věřením“ zde názorně ožívá. Od zjištění, že „něco existuje“ 

má myslící bytost (člověk, lidstvo) patrně naprogramováno ptát se “proč?“. Co bylo dřív – 

slepice nebo vejce? (Zkus to vyřešit: Hic Rhodos, hic salta!)  

Podobné otázky jsou kladeny např. při filosofických úvahách o vztahu mezi „existencí a 

podstatou“ (l'existence précède l'essence – existence předchází podstatu). Mají svou obdobu 

také v literární vědě nebo v muzikologii, kdy někteří vykladači literárních děl nebo hudebních 

skladeb suverénním způsobem tvrdí, proč daný autor napsal to či ono dílo a nepřipouštějí jiný 

názor. Některé způsoby výkladu přitom mohou působit jako zdařilé či méně zdařilé parodie 

Např. symfonická báseň Vltava ze Smetanova cyklu „Má vlast“) někdy je vysvětlována přímo 

s geografickou přesností. Vlévání každého přítoku do proudu řeky je „dokazováno“ jeho 

ztotožněním se zvuky určitého hudebního nástroje.  

Maně mi v mysli tane slavná episoda z rozmluv Spejbla s Hurvínkem. V ní Spejbl odchází od 

Hurvínka – zřejmě vyčerpán jeho neustálými otázkami „a proč?“. Hurvínek sedící v mraveništi 

za ním volá „Tatíí, proč mne štípou mravenečkové?“.  

O filosofickém obsahu této epizody spekulovalo již více znalců české literatury. Skeptici mezi 

nimi se netají myšlenkou připomínající dávné rčení „ vanitas vanitatis“, tj. o „marnosti nad 

marnost“ nejen v náboženském smyslu, ale vztahují je i na vědecké bádání, jehož prokazatelné 

výsledky leckdy silně relativizují.  

Žádná teorie nevzniká z ničeho (ex nihilo); každá užitečná teorie dosud těžila především z 

pozorování skutečného, reálného světa s cílem praktického využití. Dnešní stav vědeckého 

poznání k tomu připojil i dříve nepředstavitelnou dimenzi lidským okem neviditelných, ale 

prokazatelných skutečností (nano-svět!). Tak vznikla situace, která komplikuje možnost odlišit 

skutečné od vymyšleného, reálného od nereálného, správného od chybného. Jestliže lidová 

moudrost posílala „nevěřící Tomáše“ (nebo věčné „rejpaly“) někam běžet – „Kdo nevěří, ať 

tam běží“ – dnešní situace je odlišná. Prozatím se totiž nepodařilo objevit schůdnou 

bezrizikovou „cestu do cloudu“, kde by se dnešní skeptici nebo lovci senzačních příběhu 

(včetně sběratelů nebo tvůrců tzv. kompromatů) mohli „rukolapně“ přesvědčit např. o existenci 

tam údajně existujících virtuálních peněz, a tím méně o jejich legálním původu.  

 

1. Miscellania o pojetí užitečného bádání o rozvoji lidského kapitálu 

Bývá dobrým zvykem, před vlastním výkladem stručně zrekapitulovat a zhodnotit literaturu k 

probíranému tématu. S ohledem na předpokládaný únosný rozsah příspěvku na konferenci se 

zde omezím jen na stručné, zkratkovité shrnutí vybraných užitečných výsledků minulých 

konferenci, vztahujících se k rodící se nové teorii lidského kapitálu. ((Pro podrobnosti odkazuji 

na výsledky předchozích 22 konferencí VŠFS o lidském kapitálu, uveřejňované na webových 

stránkách naší university (Portál VŠFS.cz, Konference a semináře)  

Zastánci neoklasického (a dosud mainstreamovému) pojetí teorie LK dostatečně nereagovali na 

rychlý vývoj přeměn, spojených s přechodem od 3. průmyslové revoluce (jako etapy vývoje, 

která se rychle stává minulostí, i když ještě nikoli v globálním, celosvětovém měřítku).  

Nové pojetí teorie lidského kapitálu naopak vychází z dynamického rozvoje 4. průmyslové 

revoluce ve vyspělých zemích, které v mnohém směru zásadně mění dosavadní představy: 

vědecko-technický rozvoj, který se během posledních 3–4 desetiletí výrazně urychlil (a 
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pravděpodobně i dále urychluje), se promítá do nového pohledu na chápání produktivní a 

neproduktivní práce. Mění se např. zaměstnanecká struktura obyvatelstva, v důsledku procesu 

digitalizace vznikají zcela nové druhy práce a celá nová odvětví, vznikají nové vědní obory 

(informatika aj.) a tyto změny se nutně promítají do života společnosti.  

Absorpce těchto změn není jednoduchá, rychlost technických změn vyvolává změny v chování 

lidí a jejich životního stylu (speed up!) a naráží na odpor setrvačných sil. (Sborník 20. 

konference o LK; Pavlát, 2016.).  

Předmětem zkoumání mého příspěvku pro 22. konferenci je jedna z významných dílčích změn, 

prosazující se s přechodem od 3. do 4. fáze průmyslového revoluce do oblasti vědeckého bádání 

- interdisciplinární přístup, a to zejména průběh jeho etablování při zkoumání lidského 

kapitálu.  

Důležitou se jeví otázka, proč je aplikace interdisciplinárního přístupu užitečná a účelná? Při 

předběžném „mapování terénu“ (data mining) nelze zanedbat potřebu získat obecný přehled o 

předmětu zkoumání. V této souvislosti se badatel nutně seznamuje se základními pojmy  

a rozhoduje se o tom, zda a jak jich při bádání bude užívat. Ušetří si tím zbytečné problémy a 

diskuse typu „já o voze, ty o koze“, tak obvyklé v českém prostředí.  

Vzhledem k tomu autor považuje za nezbytné, držet se zaměření konference, tj. zabývat se 

svým tématem (zkoumáním interdisciplinarity) v optice užitečného bádání o rozvoji lidského 

kapitálu. (O tom podrobněji v diskusi.)  

 

Pojmy a prameny/zdroje  

Užitečné bádání o rozvoji lidského kapitálu předpokládá, že si badatel předem vyjasní 

relevantní pojmy a pak jich důsledně používá, aby zabránil neurčitosti a nepřesnosti pochopení 

jeho výkladu čtenářem. (Viz též Úvod).  

V diskusích na předchozích konferencích o lidském kapitálu, pořádaných na naší universitě, 

různí autoři často uváděli četné pojmy, vztahující se k agendě bádání o lidském kapitálu, v 

různém smyslu a v různých slovních spojeních a jejich souvislostech. Pokud nemá být 

formování nové teorie od počátku zatíženo dětskými nemocemi, je účelné vracet se ke 

spolehlivým pramenům, z jejichž analýzy a vzájemného porovnávání badatel získává aktuální 

přehled o stavu relevantní teorie, tj. pro možnost hledání směru bádání, vedoucího k novým 

poznatkům. Jedním z takových pramenů bývají encyklopedické slovníky, popřípadě speciální 

slovníky jednotlivých vědních oborů. Měly by být studovány s vědomím, že ne vždy presentují 

nejnovější a nejaktuálnější poznatky, nýbrž - ve snaze po očekávané a kýžené objektivitě – se 

snaží čtenářům přiblížit hlavní proud myšlení, přijímaný většinou badatelů v dané problematice 

(tzv. mainstream).  

Spolehlivějším pramenem informací o aktuálním stavu v oblasti relevantních pojmů bývají 

odborné časopisy, avšak ani tyto prameny vždy ještě nemusí badateli umožnit spolehlivěji 

rozpoznat, co je skutečně „nového,“ a co je pouhým opakováním již známých a uznávaných 

poznatků jinými (atraktivnějšími) slovy. Možnosti rozpoznávání nejsou neomezené, ale existují 

(moderní analytické metody, kritické diskuse, vedené slušnou formou). Na štěstí již nejsou v 

příliš velké oblibě ani vulgární blogy, ani dřívější tzv. rugatělnaja ekonomija („nadávací 

ekonomie“).  
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Tab. 1: Příklady aktuálních slov a slovních spojení, která by měla být vysvětlena  

Posun 

Posun teorie 

Forma posunu teorie 

Aplikace teorie 

Teorie 

Znaky nové teorie 

Zrod nové teorie 

Příznaky zrodu nové teorie 

Přesah  

Podoba přesahu nové teorie  

Dílčí kroky přesahu nové teorie 

Kroky přesahu nové teorie  

Zdroj: vlastní výběr příspěvků z uveřejněných publikací o EPS  

 

I zkušenější badatelé občas podlehnou klamu, že si obsah důležitých pojmů dobře pamatují, a 

v zápalu bádání mohou zapomínat na známé rčení, že „pojmy a dojmy nejsou totéž.“ Intuitivní 

„definice“ pak mohou být – zdvořile řečeno - i zavádějící. Rozhodně jsou pro argumentaci 

nevyhovující.  

Ve výše uvedené tabulce je jako první slovo v každém sloupci uveden relevantní obecný pojem, 

po němž následují vybraná slovní spojení, která by měla být vyjasněna. Autor tohoto příspěvku 

zde volil postup, kdy v minulých konferenčních sbornících vyhledal vhodné příklady 

nejednotného výkladu relevantních pojmů. Začněme slovem „posun.“ (Rozsáhlejší výklad 

autor připravuje pro monografii.) České podstatné jméno „posun“ je ve slovníku Google 

přeloženo do EN jako „shift“; v EN to však může znamenat i tato slova: „přesun, změna, směna, 

zlom, výměna.“ (Staženo 3. 11. 2020.)  

Není nutno zdůrazňovat, k jakým problémům může vést nevhodný překlad z ČJ do EN a 

naopak. Toto jazykové úskalí je nemalé a nemá být podceňováno. Slovní spojení „posun teorie“ 

specifikuje objekt, jehož se „posun“ týká – nic víc.  

Pro výklad slovního spojení „forma posunu teorie“ ovšem je předem nutno zjistit, co se rozumí 

slovem „teorie“ a slovem „forma; nejinak je to u slovního spojení „aplikace teorie“, kde je 

nutno ověřit význam obou slov a dohodnout se o jejich použití v diskusi, má-li být diskuse o 

významu posunu plodná. 

V Exkursu 2 pro usnadnění diskuse autor uvádí autentické citace R. Valenčíka, důležité pro 

diskusi v části 2. této konference (o rozvoji teorie EPS).  

 

Exkurs 1 

Hlavní témata diskutovaná na konferencích VŠFS i lidském kapitálu a vybrané citace  

z uveřejněných publikací  

„V první ze série monografií nazvané „Perspektivy a financování odvětví produktivních 

služeb“ (Valenčík a kol. 2014) jsme se zabývali převážně dlouhodobou perspektivou zrodu 

odvětví produktivních služeb, a to zejména z hlediska změny charakteru ekonomického růstu 

a možností trvale udržitelného rozvoje. Ukázali jsme, že při změně charakteru ekonomického 

růstu lze kvalitativně neomezený a výrazně dynamický růst zajistit, současně jsme popsali 

změny v oblasti financování těchto odvětví a naznačili, jaké reformy k těmto změnám vedou.“ 

„Ve druhé ze série monografií nazvané „Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika 

produktivních služeb“ (Valenčík a kol. 2015) jsme se věnovali problematice vztahu tzv. Čtvrté 

průmyslové revoluce, resp. Průmyslu 4.0 a nezbytným změnám v odvětvích produktivních 

služeb, které Průmysl 4.0 předpokládá a současně umožňuje. V návaznosti na to jsme ukázali 
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i některé konkrétní možnosti využití poznatků v praxi. Současně jsme upozornili na některá 

úskalí spojení teorie s praxí.“  

„Třetí ze série monografií nazvanou „Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a 

zahájení komplexních reforem“ (Valenčík a kol. 2017) jsme zaměřili tak, aby bylo možno 

porovnávat možnosti, které nabízí teorie, s praxí politického dění v podobě rozpracování a 

prezentace programů politických subjektů v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny. 

Záměrně jsme proto do ní zařadili i obecný koncept programu, kterým by byly tématizovány 

komplexní reformy podmiňující nastartování vzestupu odvětví produktivních služeb. Z 

hlediska reflexe problematiky vztahu teorie a praxe jsme šli dokonce až tak daleko, že jsme 

ukázali, jak začít reformy realizovat, tj. konkrétně formou zavedení tzv. plně zásluhové a plně 

uzavřené postgraduální nadstavby současného penzijního systému. Tyto návrhy jsme 

prezentovali i v rámci Odborné komise pro důchodovou reformu… Při interakci s 

potenciálními realizátory jsme získali řadu důležitých poznatků o možnostech a úskalích 

spojení teorie s praxí, kterým se chceme systematicky a v návaznosti na zrod odvětví 

produktivních služeb věnovat v této monografii.  

Zdroj: z úvodního slova R. Valenčíka ve Sborníku z 20. konference o LK (upravil autor)  

 

Výše uvedená zjištění mohou být užitečná pro naše zkoumání (charakterizované rámcově jako 

agenda „Lidský kapitál a investice do vzdělání“) při bližší specifikaci předmětu zkoumání a 

jeho cíle, vymezeného jako vytvoření nové teorie lidského kapitálu a investic do vzdělání a 

prokázání užitečnosti jejího „přesahu.“ Tento cíl pochopitelně v sobě zahrnuje i odpověď na 

otázku „podoby přesahu“ (tj. jeho formy), a „dílčích kroků“ přesahu. Předběžně lze jako 

„podobu přesahu“ chápat např. změny v metodologii bádání, odlišný způsob vedení důkazů, 

charakteristiku postupných kroků vývoje (odlišnou od dosavadních teorií), změna ve vymezení 

postavení nové teorie v systému věd, dílčí změny v odborné terminologii vyplývající ze změn 

v teorii, změny v aplikaci rodící se nové teorie apod. (Tato část výkladu bude pro monografii 

rozšířena.)  

 

Proč „rozvoj lidského kapitálu“ zkoumat interdisciplinárně?  

Domnívám se, že existují dva typy těchto důvodů:  

(a) důvody teoretické,  

(b) důvody praktické.  

Odpovědět na tuto otázku je na první pohled snadné: kdo se věnuje bádání o kterémkoliv z 

problémů z oblasti společenských věd (jimiž se autor tohoto příspěvku zde prioritně zabývá), 

nemůže pochybovat o tom, že v této oblasti dochází k procesu, označovanému jako „rozvoj“. 

Při hlubším zamyšlení však lze dospět ke zjištění, že sama původní otázka generuje jinou: co 

je „rozvoj?“.  

Teprve podle chápání rozvoje jako dynamického procesu lze na původní otázku - bez 

pochybností - odpovědět kladně. „Rozvoj“ nemusí být nevratný: z dějin je známo, že lidské 

civilizace vznikaly, rozvíjely se, degenerovaly a zanikaly. V běžné mluvě je opakem slova 

„rozvoj“ slovo „úpadek.“ Antická poučka, že „vše souvisí se vším“ od 30. a znovu od 60. let 

minulého století nabyla nové, moderní podoby v poznatcích z celostního a systémového 

přístupu k vědeckému bádání.  

V posledních desetiletích se systémovost a komplexnost uplatňuje v některých vědních oborech 

i v České republice takřka intuitivně a nebývá vždy výslovně zdůrazňována. Jako příklad lze 
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mj. uvést lékařské vědy. Jsou-li tato konstatování správná, není důvodu pochybovat o tom, že 

systémovost, interdisciplinarita a komplexnost jsou dnes užitečnými a potřebnými přístupy k 

užitečnému bádání o rozvoji lidského kapitálu. Vznikající česká teorie – známá pod názvem 

„Ekonomie produktivní spotřeby“ (EPS) - je toho dokladem.  

 

Exkurs 2  

Úskalí aplikace teorií Praktické důvody pro uplatňování kterékoliv z takřka nekonečného počtu 

ekonomických teorií (a pravděpodobně i pseudoteorií). V současné české veřejné diskusi kolem 

ekonomických dopadů pandemie koronoviru se úvahy diskutujících pohybují (v závislosti na 

vzdělání, věku, odbornosti a politické orientaci) mezi aplikací některých běžných 

ekonomických teorií, pragmatickým uvažováním („selským rozumem“) a nesmyslností. 

Bohužel některé z těchto názorů překračují i hranice etiky.(Např. dilema: Jak rozhodne 

ošetřující lékař, má-li zachovat život mladého vraha nebo život staršího renomovaného vědce? 

Převáží jeho lékařské vědomosti nad striktními a rigidními ekonomickými hledisky?) Zde se 

oprávněně vynořuje otázka, zda etika jako vědní obor má v dnešní hospodářské praxi (a v 

návaznosti na 90tá léta) vůbec nějaký praktický význam (raison d´etre), nebo pouze funkci 

jakéhosi „La Science pour la science“ (jakožto parafráze známého „l´art pour l´art¨).  

V české ekonomické literatuře o etice v ekonomii zajímavě pojednal např. Petr Wawrosz ve 

sborníku z 20. konference VŠFS o Lidském kapitálu (Wawrosz, 2017.) Praktický důvod, proč 

interdisciplinární přístup k bádání o ekonomických stránkách rozvoje lidského kapitálu lze 

považovat za užitečný, je podmíněn reálnými, prokazatelnými pozitivními ekonomickými 

výsledky – např. dosaženými úsporami nákladů apod. Problémem ovšem je to, zda tyto 

výsledky lze prokázat a jak. Je otázkou, zda by mezi pozitivní výsledky a dopady daných teorií 

nebylo vhodné, zahrnout i výsledky nehmotné. V tom se různé ekonomické názory navzájem 

liší. Zde již jde o další otázky, které by bylo užitečné podrobněji rozebrat, avšak mimo rámec 

tohoto příspěvku.  

Mezi tyto otázky náleží např. metody hodnocení, druhy důkazů apod. (Viz též dále Diskusi.)  

 

2. Diskuse 

V této části příspěvku je pojednáno o několika vybraných tématech, která souvisí jednak s 

celkovou agendou bádání o lidském kapitálu, jednak s vývojem teorie Ekonomie produktivní 

spotřeby (EPS). Úvodním tématem je zamyšlení nad paradigmatem v ekonomii. Dále následuje 

6 dalších témat:  

1. diskuse k vybraným metodologickým otázkám;  

2. úvaha o souvislostech mezi teorií a praxí, zejména možnosti aplikace nových teorií v praxi; 

3. vědecká teorie a význam odborné terminologie, používané v dané teorii (včetně specifické 

terminologie, používané v EPS.)  

4. úvahy o kredibilitě ekonomických teorií.  

5. diskuse o vztahu ekonomických teorií (včetně EPS) k relevantnímu okolí, zejména k jiným 

disciplínám.  

6. pojednání o možnosti předvídání rozvoje dané disciplíny.  

Výklad je koncipován tak, že předpokládá určité znalosti z oblasti ekonomických teorií a z 

jejích dějin, aby ve zvolené formě eseje nemusel být přetěžován opakováním základních 

poznatků tam, kde to autor nepovažoval za nutné. Výběr témat byl podřízen obvyklým 
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zvyklostem odborných konferenci, zejména konferencí VŠFS, kterých naše universita od r. 

2003 uspořádala již 23 (včetně současné konference).  

Autor využívá možnosti uvádět vhodné citace z příspěvků přednesených na jednotlivých 

konferencích a z 3 odborných monografií uveřejněných na základě uspořádaných konferencí a 

výsledku projektu specifického výzkumu VŠFS pro účely diskuse (Viz seznam vybrané 

literatury a přehled konferencí o lidském kapitálu na adrese www.vsfs.cz/lidskykapital na webu 

VSFS.)  

 

Paradigma v ekonomických vědách – výchozí bod diskuse?  

Tuto otázku autor zařadil jako první diskusní téma předně proto, že stále je aktuální (mj. je 

východiskem pro hodnocení postavení a úlohy ekonomických věd ve vědeckém bádání), dále 

proto, že úzce souvisí se vztahy mezi teorií a možnostmi její praktické aplikace, a konečně 

proto, že má značný význam pro akademickou výuku nových generací mladých ekonomů. 

Během posledních 2 - 3 desetiletí, hlavně v souvislosti s přechodem do nového tisíciletí, bylo 

o paradigmatech publikováno mnoho zajímavých článků v odborných ekonomických 

časopisech a informativních novinářských kompilačních článků na různých severech. V 

zahraničí vyšly i některé knižní publikace, v nichž se – v různých souvislostech - pojednávalo 

o nutnosti vzniku nového paradigmatu v ekonomii.  

V české ekonomické literatuře se k této otázce v r. 2009 vyslovil mj. i známý český ekonom 

Milan Sojka, který tehdy v reprezentativním českém periodiku „Politická ekonomie“ - v článku 

nazvaném „Stane se institucionální ekonomie paradigmatem 21. století?“ - napsal: „Nové 

paradigma může být pravděpodobně výsledkem syntézy evolučního institucionalismu a 

postkeynesovské ekonomie, případně některých dalších teoretických koncepcí.“ (Sojka, 2009). 

Ve výše uvedené citaci je zajímavé, povšimnout si tří momentů.  

- Za prvé, přestože M. Sojka sám zastával názor, že institucionální ekonomie byla při 

vysvětlováním přechodu od socialismu ke kapitalismu během konce 20. století z řady důvodů 

úspěšnější než uznávaná post-keynesovská ekonomie, upozornil na možnost syntézy obou výše 

uvedených teorií.  

- Za druhé, M. Sojka nevyloučil možnost, že by se novým paradigmatem mohly stát i některé 

jiné teoretické koncepce (v syntéze s přechozími). Nevyslovil však tehdy v této otázce žádný 

kategorický úsudek, ale pouze svou naději, že by rozhodující úlohu mohla sehrát právě 

institucionální teorie (viz dále). Na tomto místě nelze podrobněji rozebírat důvody, proč 

uvedený autor v uvedené stati považoval za nepravděpodobné, že by evoluční 

institucionalismus mohl zaujmout postavení paradigmatu samostatně, bez jakékoli syntézy 

(založené na absorbování poznatků jiných teorií), jedno však lze pokládat za jisté, že nejen 

nezbytnost vzniku nového paradigmatu nepopíral, ale že se pokusil odůvodnit tento vznik za 

nutný: „Prožíváme krizi neoklasického paradigmatu v ekonomii a částečně se již rýsují hlavní 

charakteristiky jeho nástupce. Doufejme, že již začala „einsteinovská revoluce“ v ekonomii a 

že v ní sehrají zásadní úlohu ty vědecko-výzkumné programy ve smyslu Imre Lakatoše, jejichž 

východiska budou postavena na principu reprodukovatelnosti, na pojetí člověka jako 

společenské bytosti, na koncepci kvality života (zvýrazněno R. V.), na uznání významu vývoje 

v historickém čase a úlohy institucí v utváření sociálně ekonomických procesů. Dalším rysem 

nesporně musí být princip trvale udržitelného rozvoje respektujícího přírodu. V jeho rozvoji by 

měla zásadní úlohu sehrát post-keynesovská ekonomie, některé proudy široce pojaté 

institucionální ekonomie a nové keynesovské ekonomie.“ (Sojka 2009, s. 300.) M. Sojka uzavřel 

svou stať takto: „Mezi současnými institucionálními teoriemi bychom nesporně mohli nalézt 

mnoha dalších slibných koncepcí, které mají značný potenciál přispět k rozvoji nového 

http://www.vsfs.cz/lidskykapital
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paradigmatu v ekonomické teorii. Nové paradigma nebude zřejmě čistě institucionální, bude 

však s velkou pravděpodobností založeno na přesvědčivé institucionální teorii, která dokáže 

vysvětlit evoluci institucí i jejich úlohu v sociálně-ekonomickém vývoji. V tomto směru bude 

postupně třeba vypracovat nové učební texty pro výuku makroekonomie i mikroekonomie.“ 

(Sojka 2009, s. 303)  

- Za třetí, Sojkova stať se zabývá názory akademických autorů v zahraniční literatuře. V 

citované literatuře je uvedeno celkem 23 publikací, které uveřejnilo 7 zahraničních autorů. 

(Sojka, 2009, s. 303304.)  

Bylo by zajímavé, prozkoumat i tehdejší názory českých ekonomů, kteří o paradigmatech v 

ekonomii něco napsali. Odstup pouhých 10 let sice lze považovat za příliš krátký pro dokonalé 

posouzení tehdejších názorů, mohl by však lecčíms osvětlit dnešní názory o poměrech 

vládnoucích ve výuce ekonomie na českých VŠ a v českém akademickém bádání. (Pavlát, 

2016.)  

Otázkou potřeby nového paradigmatu v ekonomii se mj. zabýval R. Valenčík v několika 

článcích uveřejněných ve Sbornících z konferencí VŠFS, v odborných monografiích VŠFS a v 

řadě statí v různých časopisech. (Vybrané stati k paradigmatu v ekonomii jsou uvedeny v 

literatuře k tomuto článku.)  

Na závěr úvah o paradigmatech ocitujme Valenčíkovu stručnou, ale výstižnou charakteristiku 

podmínek, příčin a průběhu střídání paradigmat: „ K překonání starého paradigma dochází 

vždy, když k tomu nazrají společenské podmínky, když se začne různými formami projevovat to, 

že existuje společenská poptávka po teorii vycházející z nového paradigma, když je tato 

poptávka postupně rozpoznávána, přičemž současně z pozic nově se rodícího paradigma jsou 

rozpoznávány omezení teorie vycházejícího ze starého paradigma a je nacházena interpretace 

přesahu umožňujícího jejich překonání.“ (Valenčík, Sborník LK 2018)  

V r. 2016 se Vladislav Pavlát ve stati uveřejněné ve Sborníku konference VŠFS o lidském 

kapitálu o používání výrazu „paradigma“ vyjádřil značně skepticky: „Obávám se, že hromadný 

výskyt tohoto výrazu je spojen spíše s rozmělňováním a degenerací jeho původního obsahu 

(smyslu) než s jeho naplňováním novým obsahem. Podobný osud potkává i mnoho jiných 

užitečných termínů, jako např. pojem „regulace“ nebo „infrastruktura“: např. v architektuře 

lze za „infrastrukturu budovy“ považovat i její kanalizaci.“ 

Tento názor bohužel u některých ekonomů přetrvává i dnes. (Pavlát, Sborník LK 2016.)  

 

a) Metodologie  

Jeden z nejznámějších a nejspolehlivějších slovníků na světě – Oxford Dictionary – pojem 

„metodologie“ chápe jako „systém metod používaných v určité oblasti zkoumání nebo 

činnosti“. Metodologie slouží „ke zkoumání pojmu fokálních bodů“ (tj. klíčových pojmů).x 

Fr. OCHRANA ve své publikaci „Metodologie vědy“ z r. 2010 obecnou definici pojmu 

„metodologie“ neuvádí. Zabývá se pojmem „metodologie vědy“, kterou definuje takto: 

„Metodologie vědy je naukou o metodách. Je teorií k výběru výzkumných metod a návodem, 

jak vybrané metody (metodu) používat ve vědeckém zkoumání.“ (Ochrana, 2009, s. 12.)  

Ve výkladu obecného pojmu „metodologie“ tradičně panuje značná různorodost a nejednotnost. 

Tato  skutečnost  se  negativně  promítá  do  vědeckého  bádání.  Tzv.  universální  definice 

 

x „Methodology: a system of methods used in a particular area of study or aktivity“…„a methodology for 

investigating the concept of focal points“ (Oxford Dictionary)  
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metodologie v naučných slovnících často dlouho zůstávají beze změny, ačkoliv je známo, že za 

správné je lze pokládat pouze v kontextu s dobou jejich vzniku.  

Jedním z nejkomplikovanějších pojmů je samotné slovo „věda“. Spor o to, zda společenské 

vědy lze považovat za vědecké obory nebo nikoliv, kterým dodnes je poznamenána tvrzením, 

že skutečnými vědami jsou jen přírodní a technické vědy. Společenské vědy ještě i dnes leckde 

bývají (hanlivě) puncovány za méněcenného bratra „pravých“ věd. Tuto situaci nedáno trefně 

komentoval R. Valenčík, který nově navázal na autory, v minulých letech obhajujících 

vědeckou povahu jednotlivých disciplín společenských věd: „Mám dojem, ale dojem 

vycházející z dlouhodobého působení v oblasti, která se nazývá vědou, že současná kritéria 

hodnocení rozvoje vědy (dnes už se to raději obchází a slovo věda se nepoužívá) nejen 

neprospívají, ale spíše brání rozvoji stávajících teoretických disciplín, jejich propojování 

dalšímu rozvoji, zrodu nových teorií. Možná, že se mýlím, či přeháním. Ale problém tu je a 

považuji za vhodné jej jako problém s použitím postupů teorii vlastních.“ (Valenčík, informace 

o konferenci pro pozvané členy semináře o LK, říjen 2020).  

Volba vhodné metodologie je jednou z klíčových otázek pro vhodné zaměření bádání a je 

jedinou možnou cestou k dosažení jeho užitečných výsledků. V moderních dějinách si různé 

vznikající vědní obory (a to nejen v přírodních nebo technických, ale i v oborech společenských 

věd) musely nalézat metody, odpovídající povaze zkoumaných jevů a procesů, aby jejich bádání 

nezabloudilo na nikam nevedoucí cesty. Ke vzniku obecné metodologie věd v rámci filosofie 

mohlo dojít až po akumulaci dílčích poznatků, jejichž existence umožnila jejich zobecnění. 

Obdobným vývoje prošly i jiné vědní disciplíny.  

 

b) Úvaha o možnostech aplikace ekonomické teorie v hospodářské praxi  

Žádná z ekonomických teorií, o nichž jde řeč v této stati, by nemohla dojít veřejného uznání 

ani využívání, kdyby se po svém zrodu – dříve nebo později – neosvědčila v praxi. Naopak zrod 

mnoha teorií byl inspirován praxí a možná by ani jinak vůbec nevznikly.  

Z historie je známo, že jedním z významných motivů vzniku různých teorií byly naléhavé 

sociální problémy, které rozdělovaly společnost a potenciálně ohrožovaly její stabilitu. Mezi 

takové problémy nesporně patří také otázka rozdělování bohatství v společnosti, kterou se 

snažila vyřešit celá plejáda představitelů klasické školy. Lze říci, že jedním ze středobodů 

pozdějších významných teoretických škol, zůstala právě teorie rozdělování, která se zabývá 

problémy bohatství a chudoby, zaměstnanosti a nezaměstnanosti a různými slastmi a strastmi 

lidí alias otázkou lidského kapitálu. Těmito otázkami se nutně musí zabývat i nově vznikající 

dílčí ekonomické teorie i na jejich základě vznikající teoretické systémy. Je tomu tak proto, 

že žádná (byť nejskvělejší) teorie, dosud často nemohla být plně aplikována v praxi, a to 

obvykle pro nepochopení a odpor reálně vládnoucí vrstvy ve společnosti.  

Je paradoxem, že významným ekonomickým teoretikům byla udělována i nejvyšší 

vyznamenání za jejich vědecké výsledky, a přitom se v dané společnosti v dané době příliš 

nedařilo řešit naléhavé sociální problémy. I když se ve světě – posuzováno z dlouhodobé 

perspektivy – postavení pracujících ve srovnání s minulými epochami zlepšilo, v globálním 

měřítku (jak o tom svědčí existence skupiny tzv. méně vyvinutých zemí) problém odstranění 

chudoby a propasti mezi pohádkovým bohatstvím dnešních multimiliardářů a chuďasů žijících 

v podmínkách bez lidské důstojnosti se jen posunul na vyšší úroveň – ale nevyřešil.  

Jedna z nadějných nových teorií - Ekonomie produktivní spotřeby (EPS) – se k otázce 

rozdělování bohatství – ať již přímo nebo nepřímo – také musí zabývat.  
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Od r. 2003 byla tato otázka na programu téměř všech konferencí o Lidském kapitálu na VŠFS, 

a to v teoretické i praktické poloze. Z konference vzešla řada podnětů k důchodové politice v 

ČR, které vycházely z myšlenek EPS. Nalezly své uplatnění v diskusích v celostátním měřítku 

a odrazily se částečně i v strategii důchodové politiky. (Viz např. odbornou monografii 

Valenčík a kol. „Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních 

reforem“ z r. 2017 a řadu dalších statí k sociální problematice.) 

Sociální problematika včetně otázek „lidského kapitálu“ je předmětem výzkumu také v mnoha 

vědních oborech, zejména ve filosofii, sociologii, psychologii, historii, pedagogice a v řadě 

dalších. Pokud se podaří aplikovat interdisciplinární výzkum ve všech relevantních oborech, 

podstatně by to velmi pravděpodobně zvýšilo společný potenciál využití všech uvedených 

oborů včetně ekonomie v praxi.  

 

c) Teorie a odborná terminologie  

Čtenář nechť laskavě promine, že se zde autor vrací ke svému výkladu v části 1, kde upozorňuje 

na obtíže spjaté se slovníkovými definicemi různých pojmů. Zde je výklad doplněn příkladem 

Wikipedie a různých odrůd tohoto slovníku. Ačkoliv je Wikipedie nevítaným a takřka 

zapovězeným pramenem neboli zdrojem v závěrečných bakalářských a magisterských pracích 

a její citace v akademické literatuře bývá provázena i různými posuňky a úšklebky, autor se 

domnívá, že esejistická forma jeho příspěvku předmět nevylučuje pro diskusní účely citovat i 

tento pramen.  

Česká Wikipedie o pojmu „teorie“ praví, že „Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, 

která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a 

výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní. Opakem teorie je praxe, empirie. Pojem se 

používá jak v protikladu k pouhé zkušenosti, tak k hypotéze.“ No comment, i když by bylo co 

kritizovat.  

Na téže stránce čtenář nalezne dvě upozornění: „Tento článek je o filosofickém pojmu. O pojmu 

matematické logiky pojednává článek formální teorie.“ A dále: „Tento článek není dostatečně 

ozdrojován (Jak krásná překladová čeština! V. P.), může tedy obsahovat informace, které je 

třeba ověřit. Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení 

doplněním referencí na věrohodné zdroje.“ (Wikipedie.cz – heslo „teorie“.) Kritikou tohoto 

jednostranného a neúplného vysvětlení pojmu „teorie“ zde není nutno se zabývat. Zřejmě má 

být výkladem typu „basic“, zatímco ve verzi Wiki/slovníkx, popřípadě Wiki/sofia jde o 

sofistikovanější vysvětlení pro vyspělejší čtenáře.  

V diskusi nám jde hlavně o vysvětlení, co lze pokládat za ekonomickou teorii. Např. ve 

Wiki/slovníku se lze dočíst, že „Ekonomická teorie či analýza má za úkol vytvářet koncepty, 

vyhledávat determinanty, účinky jevů, ozřejmit obecné a stálé vztahy, které se mezi s sebou 

ustavují, z reality abstrahovat zjednodušené vysvětlení fungování ekonomiky.“  

Podobných příkladů charakteristiky pojmu „teorie“ lze nalézt v ekonomické literatuře takřka 

nekonečný počet, protože každý autor chápe a vykládá tento pojem tím způsobem, že se buď 

přidrží názoru některého z renomovaných ekonomů (bez jakýchkoliv vlastních změn), nebo 

nějaký názor doplní vlastními modifikacemi. Oba postupy jsou spojeny rizikem, že díky přijetí 

sanktifikovaného názoru bude přiřazen k zastáncům určitého teoretického směru, (což případně 

ani on sám nechtěl) nebo bude kritizován za neotřelý, modifikovaný názor (zřídkakdy však 

bývá pochválen!).  

 

X Stránka byla naposledy editována 8. 6. 2020 v 12:06.  
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Východisko z tohoto dilematu není jednoduché, není-li schopen přesvědčivě obhájit svůj 

„zvláštní názor.“ Nelítostní a drsní vulgární kritici ho mohou nařknout z nečestných úmyslů, že 

se chce „zviditelnit“, a mohou ho osočit - po vzoru českého bulváru – že jeho řešením je cesta, 

zvaná „jak z toho ven“).  

Tento způsob chování kritiků není v české kotlině nikterak ojedinělý, protože kdo nikdy 

na nic nového nepřijde, může někomu jinému závidět, že na něco nového přišel. Bohužel 

reálná skutečnost je taková, že mnoho skepticky naladěných badatelů zná antické rčení „nihil 

novi sub sole,“ což fakticky v praxi může vyústit ve vysokou pravděpodobnost soustavného 

zavrhování jakýchkoli „novot“. (Viz též dále o motivaci k přijetí nějaké teorie.)  

Naopak pozitivně myslící odolné a houževnaté jedince může kritika posílit k lepšímu 

odůvodnění jejich vědeckých názorů (s výhradou diskreditačních mediálních kampaní, jejichž 

účelem je vytěsnit daného badatele z prostoru daného bádání). Lidově řečeno – jako v dětské 

hře, kterou dnes s oblibou provozují i některé dospělé osoby – „Na koho to slovo padne, ten 

musí jít z kola ven!“ Ani zde však vlastně nejde o nic jiného než o verzi ostrakismu, známého 

již ve starověkém Řecku.  

Nyní zpět k problému vymezení pojmu teorie: univerzální definici tohoto pojmu zřejmě nelze 

nalézt, neboť´ její platnost je omezena průběhem času, který je spojen se změnami existujících 

podmínek jejího vzniku. Zároveň však je její formulování podmíněno předmětem zkoumání v 

rámci určitého oboru, v našem případě v ekonomii.  

Určitou cestu lze spatřovat ve zkoumání vlastností, které by „teorie“ měla splňovat. Nejde-li 

přímo definovat některý pojem, lze si zpočátku vypomáhat jeho (předběžnou, pracovní) 

charakteristikou, která zachytí okruh skutečností, podmiňujících (v širokém smyslu) existenci 

zrodu „teorie“ a její potřebnost. Je zřejmě racionální (účelné), stanovit předmět a cíl bádání, 

jeho rozsah, vhodnou metodu zkoumání, postup zkoumání (harmonogram), počet badatelů, 

potřebný ke splnění vytyčeného cíle, odhadnout finanční náklady, posoudit možné překážky 

(úzká místa, bariery), komplexně posoudit potenciální přínosy výsledků závislé na využití dané 

teorie a její odhadnout její budoucí vývoj. Spolu s tím racionálně posoudit pravděpodobné 

vztahy s vnějším okolím, včetně potenciálních dopadů aplikace daných poznatků, a tomu 

přizpůsobit danou strategii atd. atd.  

Při vědeckém výzkumu mj. je vždy vhodné vymezit vztahy s jinými vědními obory a způsob 

využití jejich poznatků. Výše uvedené příklady slouží k tomu, aby byla zdůrazněna složitost 

spojená se zrodem nové teorie a její potenciální přesah, a také nutnost 

interdisciplinárního a systémového přístupu, ať je o kterýkoliv vědní obor.  

Nelze zapomínat na to, že „bádání“ je procesem (činností člověka), jehož zobecněným 

výsledkem (produktem) je „teorie“. Nelze zapomínat ani na to, že i v rodině tzv. 

společenských věd (social science) každý obor (vědní disciplína) měla v tradičním pojetí 

(které se projevuje i v klasifikaci vědních oborů) svůj svébytný „rajon“; překročení jeho 

hranic nebývalo vždy běžné. Teprve postupující globalizace je spojena s internacionalizací 

vědeckého bádání, s jeho globalizací a (téměř totální) komercializací, bohužel včetně mnoha 

negativních dopadů.  

Nehledě na tento vývoj však je nezbytné, aby si každá (uznávaná nebo vznikající) disciplína 

vytvořila, zachovávala a rozvíjela vlastní terminologii, aby se nevytvářel stav chaosu, podobný 

pověstnému případu „babylonské věže“. Nekritické přejímání terminologie („jazyka“) určité 

disciplíny (byť i příbuzné) nemusí být vhodné. Analogicky by asi bylo vhodnější, aby si každá 

ekonomická teorie zachovávala svůj specifický slovník, který ji odlišuje od jiných 

ekonomických teorií.  
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Dnešní situace je komplikována mj. nestejným tempem rozvoje různých ekonomických teorií 

(„ekonomických škol“); často důsledku toho dochází i ke změně v „oblíbenosti“, což ve svých 

důsledcích vede k rozdílné významnosti té či oné teorie. V posledních letech – hlavně v 

důsledku komercializace bádání a rostoucí konkurence mezi badatelskými subjekty 

(institucemi) – vystupuje více do popředí i popularizace některých výsledků bádání, využívání 

reklamy, soupeření o počty studentů nebo badatelů apod. v mediích.  

Nedůslednost týkající se terminologie se obvykle nevyplácí. Je-li uznáván princip 

interdisciplinárního přístupu, stěží je vhodné mluvit na příklad o částech teorie: správnější by 

asi bylo označovat je raději jako „součásti teorie.“ Představy o tom, jak by měla vypadat věcná 

struktura ekonomické teorie, která by měla šanci vystřídat dosavadní uznávané paradigma 

ekonomické teorie ekonomické novým paradigmatem, lépe odpovídajícím potřebám 

současnosti, se u různých soudobých autorů liší. Ať již vzniknou syntézou několika 

dosavadních teorií (viz výše - výklad o paradigmatech) nebo zda budou brány v úvahu i jiné 

vznikající teorie, měly by mít nárok na úspěšnost pouze při splnění určitých věcných 

požadavků, o nichž je v této stati pojednáno v dalším výkladu.  

 

d) Kredibilita ekonomických teorií  

Jsou dnešní ekonomické teorie, o kterých se naši občané dozvídají prostřednictví našich medií, 

všechny považovat za kredibilní? Současný stav naší společnosti svědčí o tom, že tato otázka 

ani zdaleka není zbytečnou. Není pochyby o tom, že ta část obyvatelstva, která se aktivně (z 

velmi rozdílných důvodů) aktivně angažuje ve veřejném životě, nepředstavuje majoritu.  

Většina obyvatelstva má tolik životních starostí a strastí, že jí mnohdy nezbývají síly, odvaha, 

nálada nebo jiné okolnosti, aby se běžně – kromě sledování televize, četby novin neb různých 

zábavných magazínů – starali o věci veřejné. Jiná situace naopak běžně nastává, když se občanu 

přihodí nějaká nepříjemnost, která mu naruší jeho klid, ohrozí jeho zájmy, poškodí rodinu, 

ohrozí jeho materiální existenci, nebo když se stane přímou obětí nějakého kriminálního činu. 

Pak se velká část postižených občanů začne aktivně domáhat svých skutečně dotčených 

občanských práv. Je však k podivu, že v některých případech nejde ani tolik o práva, jako o 

protest proti nespravedlivým rozhodnutím úřadů, soudů a jiných institucí. 

Postihne-li společnost (ať již z jakýchkoliv důvodů) celková „blbá nálada,“ tzv. masy se někdy 

dávají do pohybu (oprávněně nebo i z jiných důvodů). Příčiny hromadné nespokojenosti a 

její projevy mohou vznikat i z neočekávaných společenských událostí (zfalšované volební 

výsledky, nesouhlas s politickými, ekonomickými a jinými rozhodnutími), nebo v 

důsledku přírodních katastrof (povodně, sucha apod.) a různých epidemií.  

Výsledkem všech těchto okolností je to, že se lidé (s výjimkou odborníků, rodičů studentů a 

studentů samých) nezajímají o ekonomické teorie, ale spíše o jejich praktické důsledky pro 

život lidí, což je jejich sebezáchovnou reakcí. Většině občanů je jedno, o důsledky kterých 

ekonomických teorií jde – prostě je to nezajímá. Výjimkou jsou mediálně zpolitizované 

případy, kdy je to či ono rozhodnutí přičteno k tíži politika, který „má jít z kola ven“ (i když – 

objektivně vzato - třeba i neprávem).  

V zemích s uvolněnou liberální demokracií, která každému občanu přiznává právo na vlastní 

názor, tato přílišná volnost umožňuje komukoliv, aby de facto hlásal cokoliv, s výjimkou kdy 

si veřejné mínění vynutí zákrok proti příliš neobvyklým názorům (např. jde o rasistické názory, 

o drogy, kriminální činy, pornografii – nebo ohrožení zájmů státu). Rozšíření využití internetu 

- vedle pozitivních dopadů – mělo o nás tolik negativních účinků, že se muselo přikročit k 

uplatnění některých omezení (např. mazání vulgárních výrazů, sankcím proti vyhrožování 
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apod.). Je však stále mnoho případů, kdy jsou po internetu nabízeny i pochybné služby, a to 

zejména v oblasti zprostředkování.  

V této diskusi je používáno slova „kredibilita“ které bývá v češtině častěji překládáno jako 

„důvěryhodnost,“ popřípadě „věrohodnost“. Důvěra se může vztahovat k určité věci, činnosti, 

službě, lékům nebo léčebným postupům, tj. jde o produkty nebo služby. Zde je podmíněna 

pozitivními zkušenostmi spotřebitelů. Důvěra se může vztahovat i k různým institucím, 

podnikům, bankám, školám apod. Důvěra se objektivně může vztahovat také k osobám (např. 

přátelství spočívá na důvěře osob).  

Výraz kredibilita ve smyslu „věrohodnost“ může být vztahován k výsledkům výzkumů 

nebo k vědeckým teoriím. Zde však nemusí být výklad chápán jednoznačně. Lze tomu 

rozumět tak, že expert - odborník v nějakém oboru (tj. nikoli laik) zastává určitou teorii proto, 

že se na základě prezentovaných důkazů přesvědčil o správnosti dané teorie. (Otázka, co lze 

považovat za důkaz, se zde neřeší.) Pro laika je „důvěryhodnost ekonomické teorie“ podmíněna 

nikoliv tím, že by si sám byl schopen ověřit důkazy o její správnosti, ale hlavně tím, že zda si 

je schopen ověřit původ existující informace o dané teorii.  

Mnozí laici, kteří se stanou zastánci určité teorie, tuto teorii považují za správnou, i když si 

žádné prameny neověřili: oni té teorii prostě „věří“. (Zde nejde o náboženskou víru, ale o 

výsledek nějaké racionální úvahy, nebo prostě pomatenost.) Jinou otázkou je subjektivní 

motivace kredibility. (Bude doplněno.) Očekávání, že všichni občané našeho státu budou 

schopni chápat úlohu teorie a význam teorie pro společnost, je – bohužel – pouhou iluzí. V 

našem životě se lze téměř na každém kroku o tom přesvědčit na příklad porovnáním programů 

politických stran se skutečným stavem v oblasti věd a výzkumu, prozkoumáním vědomostí a 

názorů různých skupin občanů (tak, jak se projevují v mediích nebo různých anketách), 

posouzením úrovně některých diskusních vystoupení našich poslanců nebo běžných názorů 

„člověka z ulice“ (man in the street). V blízké době není šance, výrazněji změnit současný stav 

k lepšímu.  

 

e) Podoba ekonomické teorie a její vztah k relevantnímu okolí  

Představy o tom, jak by měla vypadat věcná struktura ekonomické teorie, která by mohla mít 

šanci vystřídat dosavadní uznávané paradigma ekonomické teorie ekonomické novým 

paradigmatem, lépe odpovídajícím potřebám současnosti, se u různých soudobých autorů liší. 

Ať již nové paradigma vznikne syntézou několika dosavadních teorií (viz výše - výklad o 

paradigmatech) nebo budou-li vzaty v úvahu i jiné vznikající teorie, jejich uznání odbornou 

veřejností by mělo být vázáno na splnění určitých věcných i formálních požadavků.  

Další text by neměl být považován za osnovy nějakého výukového předmětu, i když to jeho 

vzhled připomíná. Autorovi jde o to, vymezit nepominutelné dílčí teorie, jejichž celek lze 

považovat za „předobraz“ nově vznikající teorie, tak jak ji dnes lze souborně zaznamenat. 

Jde o specifickou „inventuru“ společných prvků různých ekonomických teorií, které ve světě v 

různých zemích světa postupně historicky vznikaly. Nejde tedy o suplování kursu dějin 

ekonomických učení, který obvykle pod tímto názvem bývá vyučován na universitách, a který 

vychází z výsledků bádání o těchto teoriích.  

Výkladu o dílčích ekonomických teoriích (zejména v odst. 5. 1 lze využít jako kritéria pro 

posuzování zralosti nově se rodících teorií a podmínku pro jejich zařazení do různých 

klasifikačních schémat. V tomto článku je prezentován pouze stručný pokusný výklad šesti 

dílčích součástí, relevantních pro posouzení obrysů vznikajících teorií. (Pro odbornou 

monografii jej bude nutno doplnit a propracovat.)  
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Dílčí součásti nové teorie  

Podle názoru autora tohoto článku by mohlo jít o tyto komplexně zpracované a systémově 

provázané myšlenkové okruhy, z nichž každý by představoval dílčí součást teorie jako 

kompaktního celku:  

1. Jednou z nejdůležitějších dílčích součástí teorie by měl být výklad o žádoucích metodách 

bádání, jejichž aplikace by garantovala další rozvoj teorie. Výklad by měl vycházet z 

odůvodnění struktury souboru doporučených výzkumných metod, specifických odlišnosti 

těchto metod od jejich využití v jiných významných ekonomických teoriích a z posouzení 

souvislostí mezi jednotlivými metodami, včetně úvahy o možnosti zvýšení přidané hodnoty 

teorie jako celku provázaným využíváním doporučených metod.  

2. Významnou dílčí součástí teorie by mělo být posouzení a podrobného odůvodnění 

potenciálního přínosu dané teorie pro praxi. Tato dílčí součást je jednou z podmínek pro 

širší uznání dané teorie; měla by být podložena srovnávací analýzou vztahů mezi teorií a 

praxí v existujících významných teoriích a spojenou s posouzením aplikačního potenciálu 

dané teorie.  

3. Důležité by mělo být také podrobnější rozpracování další dílčí součásti vznikající nové teorie, 

tj. charakteristika historických podmínek a příčin jejího vzniku (zrodu) včetně analýzy 

dosaženého „přesahu“ v relaci k jiným významným ekonomickým teoriím (obvykle 

označovaných jako „směry“ nebo „školy“). Na zpracování této dílčí součásti vznikající (nové 

teorie), usilující o své uznání, se nutně budou muset podílet i odborníci různých jiných 

disciplín, tj. nikoliv pouze badatelé z oboru historie.  

4. Při hodnocení připadá v úvahu také posouzení kredibility nové teorie. Tento požadavek se 

někomu nemusí jevit jako přijatelný, avšak důvody pro jeho zahrnutí mezi dílčí součást nové 

teorie je oprávněna na základě bohatých historických zkušeností. Přesvědčivým důvodem je 

nutnost bránit různým protispolečenským jevům (korupce, drogy, organizovaný zločin, 

pornografie aj.), které ohrožují život společnosti.  

5. Vymezení vztahů vznikající teorie k jiným disciplínám by mělo být považováno za další 

dílčí součást vznikající teorie a zároveň také dalším hlediskem pro posouzení užitečnosti jejího 

zařazení do klasifikačních schémat.  

6. Odhad/předpověď budoucího rozvoje vznikající teorie patří rovněž mezi žádoucí dílčí 

součásti nové teorie a mělo by sloužit jako jedno z kritérií pro její hodnocení. Tento požadavek 

je mj. úzce spjat s přípravou strategie bádání (výzkumu) zahrnující také otázku financování 

nákladu na výzkum v relaci k dosaženým výsledkům (tj. užitečnosti nové teorie, nikoliv 

pouze rentabilitou).  

 

Stručný komentář:  

K výše uvedeným námětům autor výslovně podotýká, že jde o myšlenkový konstrukt 

zpracovaný v optice regulace vědeckého bádání (ať již tuto regulaci uskutečňuje stát (obvykle 

prostřednictvím určitých speciálních institucí), vědecká a zájmová sdružení (různé Asociace 

aj.), soukromopodnikatelské zájmové organizace nebo bibliometrické organizace. Smyslem 

této regulace je vnést do vědeckého bádání určitý řád, tj. systém a pořádek (místo chaosu 

vyvolaného z přemnožení různých poznatků a názorů). Tato snaha však se nesmí zvrhnout 

v byrokratickou záležitost.  

I když v posledních desetiletích došlo v regulaci vědeckého bádání v některých otázkách k 

pozitivnímu posunu, v jiných naopak se houževnatě udržují mnohé nešvary a manýry, 
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znechucující poctivé badatele. Diskuse sice o těchto věcech není předmětem této 23. konference 

o Lidském kapitálu, s určitým uspokojením však lze konstatovat, že při různých příležitostech 

byla řada existujících nedostatků alespoň popsána.  

Neřešenou otázkou je způsob, jakým by bylo možno uvést do praxe výše uvedené náměty, 

pokud by je odborná vědecká veřejnost v budoucnu byla ochotna přijmout. Dosavadní praxe 

při dodržování různých Kodexů, Stanov, Pravidel apod. tomu nikterak nenasvědčuje. V mnoha 

případech, kdy jsou stanoveny sankce, není jednoduché je vymáhat. Přestože např. korupce, 

plagiátorství a jiné zavrženíhodné jevy v oblasti vědeckého bádání podléhají přísným sankcím, 

„kde není žalobce, není soudce.“ Veřejná diskuse o těchto otázkách ani v Česku jistě není a 

nebude na škodu.  

Značné škody však již dnes působí tzv. likvidační diskuse, která by měla být vyloučena.  

Vzhledem k tomu, že jde o odbornou konferenci, může být zajímavé pokusit se zjistit, zda a do 

jaké míry EPS pokročila v naplňování námětů relevantních pro posuzování stupně vývoje 

této teorie. Autor si neklade a ani nemůže klást za úkol samotné hodnocení dosažených 

výsledků (rozpracovanost dílčích součásti EPS), které by muselo být výsledkem kolektivního 

posouzení, ale pokusil se shromáždit určité podklady pro podobné posouzení. Zde je uvedeno 

jen stručně a selektivně, kterých navrhovaných dílčích součásti Ekonomie produktivní spotřeby 

se tyto podklady týkají. Vztahují se k navrženým dílčím součástem č. 1 (vybrané otázky 

metodologie), č. 2 (aplikace EPS v praxi a otázka reforem), č. 3 (úvahy o přesahu EPS ve vztahu 

k jiným ekonomickým teoriím), č. 5 (o potřebě vzniku specifické terminologie při zrodu nových 

disciplín) a č. 6 (úvaha o podmínkách pro další rozvoj vědních disciplín). Tyto podklady by 

bylo možné zahrnout do připravované monografie. 

  

Zrod nových teorií a jejich potenciální přínos  

V článku „Teorie lidského kapitálu“, uveřejněném ve Sborníku z 21. konference VŠFS o 

lidském kapitálu R. Valenčík a P. Wawrosz pojednávají o řadě ekonomických teorií, které je 

nutno v ekonomii na základě analýzy kriticky vyhodnotit, aby mohlo dojít k prosazení nového 

paradigmatu. Výčet těchto teorií, který zde následuje, svědčí o snaze obou autorů, prokázat 

slabá místa těchto teorií, a jejich kritikou podepřít tezi o důvodech potřeby zrodu nové teorie – 

EPS. Do rozboru byly zahrnuty tyto teorie: Schumpeterova teorie inovací; Institucionální 

ekonomie; Teorie her; Keynesiánská makroekonomie, Teorie strany nabídky, Teorie blahobytu, 

Teorie veřejné volby, Behaviorální ekonomie, Neoricardiánství a reprodukční teorie, Teorie 

lidového kapitalismu. Ze slavných jmen mezi representanty klasické ekonomie figurují Smith, 

Ricardo, Marx, Malthus, mezi představiteli neoklasické ekonomie jsou uvedeni Boehm-

Bawerk, Marshall, Chamberlain, Walras, Pareto, Clarke, Fisher. Článek prezentuje stanovisko 

obou českých ekonomů v otázce, v čem je teorie EPS přesahem výše uvedených teorií. 

(Valenčík, R., Wawrosz, P., 2018.)  
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Exkurs 3 

Proč a v čem je teorie produktivní spotřeby přesahem jiných teorií?  

Přesah EPS:  

1. Překonává hlavní paradigma neoklasické ekonomie, podle které spotřebitel maximuje svůj 

užitek v souladu se svými preferencemi  

2. Přebírá některé inspirace a poznatky behaviorální ekonomie  

3. Zásadním způsobem přehodnocuje a přepracovává koncept ekonomie blahobytu  

4. Nabízí rozsáhlé uplatnění pro teorii kooperativních her v oblasti HCC (kontraktů týkajících 

se lidského kapitálu), které jsou nezbytné pro zdokonalování kapitálového trhu  

5. Konkretizuje … představu teorie veřejné volby o hlavních směrech vývoje a 

zdokonalování trhu.  

6. Využívá koncept Schumpeterovy teorie inovací k popisu změny související s 

konstituováním odvětví produktivních služeb jako dominantního ekonomického odvětví, tj. 

změny srovnatelné svým významem, obsahem a převratností s průmyslovou revolucí  

7. V této souvislosti se vrací k reprodukčnímu pojetí ekonomiky, kdy spotřeba (včetně 

spotřeby jednotlivců a domácností investičního charakteru) je chápána jako akumulace a 

uchování lidského kapitálu, který zpětně působí na ekonomiku jako nejvíce dynamický a 

nejvíce dynamizující výrobní faktor.  

8. Překonává některá omezení keynesiánského rozlišení spotřeby domácností a investic 

firem, ukazuje reálné trendy ve vývoji spotřeby a investování domácností jak  

9. Využívá inspirace institucionální ekonomie k identifikování role státu při snižování 

transakčních nákladů na HCC a při omezování vlivu investování do společenské pozice na 

omezování využívání investičních příležitostí.  

Zdroj: VALENČÍK, R., WAWROSZ, P. Teorie lidského kapitálu. (2018). Krácený text – V.P.  

 

Interdisciplinární přístup a vztahy nové teorie s jinými disciplínami  

V úvodní pasáži stati „O interdisciplinárním přístupu ve vědě a ve vysokoškolské výuce“ autor 

v r. 2019 charakterizoval své chápání interdisciplinárního přístupu k vědeckému bádání. Píše: 

„Český překlad cizího slova „inter-disciplinární“ (původně z latiny) zní: mezioborový. Co do 

obsahu to znamená … že lidský kapitál je zkoumán z ekonomického hlediska, ale zároveň s 

přihlédnutím k poznatkům jiného blízkého vědního oboru (vědní disciplíny) a jejich využívání k 

obohacení ekonomických poznatků významných pro zkoumání lidského kapitálu. Aplikaci 

interdisciplinárního přístupu lze chápat jako využití poznatků jedné disciplíny nebo i poznatku 

několika vhodných disciplín. Nejde však o mechanické obohacení ekonomického obsahu 

daného výzkumu o určitý počet zjištění, převzatých z jiné disciplíny v podobě jakéhosi 

„součtu“ poznatků obou oborů, při kterém se „sčítají“ poznatky formulované v rozdílném 

„jazyce“ (tj. terminologii) obou oborů, ani o pouhou analogii, resp. jejich příměr. Získané 

ekonomické poznatky by měly být obohaceny o poznatky z jiného oboru (nebo z jiných oborů) 

a vstřebány (absorbovány) do souboru ekonomických poznatků, ať již je zachována původní 

terminologie daných oborů nebo vznikající „nová“ terminologie, lépe odpovídající vstřebaným 

(absorbovaným) a přetvořeným poznatkům…Při vznikání nového podoboru mohou dané 

odborné termíny existovat vedle sebe i po relativně delší dobu. Měl by však být vždy vysvětlován 

rozdíl mezi např. ekonomickým obsahem a obsahem vyjádřeném v jazyce jiné disciplíny. Jinak 

vzniká situace, kdy se vyskytují terminologičtí „kříženci“ typu „kočko-psů“, což nesmírně 
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ztěžuje pochopení toho, co daný autor vlastně měl na mysli při postupném uznávání zrodu 

nového podoboru (nebo specializace).“ (Pavlát, 2019)  

V citovaném článku autor také důrazně upozornil na nutnost srozumitelnosti nově vznikajících 

teorií a na jasnost její terminologie: „Jednou z podmínek je to, aby se dikce nového pojetí 

nestala natolik složitou, že by přestala být srozumitelnou pro okruh badatelů, jimž je nové pojetí 

sympatické. „Neznámé vždy děsí“, a vzbudí-li u čtenářů svou složitostí nebo přílišným 

pojednáváním o detailech nechuť, nahraje to konkurenčním badatelům takzvaně na smeč. 

Velkým nebezpečím pro každé nové tvrzení, vyhlášené předčasně, složitě a málo srozumitelně, 

je to, že může být zpolitizováno a pak následují zbytečné spory.“ (tamtéž)x 

Užitečnost interdisciplinárního přístupu k výzkumu je podmíněna identifikací jeho 

významnosti pro výchozí obor na základě obsahu obou oborů. Relevance tohoto výběru 

nezávisí jen na tom, zda vztah k uvažovanému blízkému oboru závisí na jeho vzdálenosti v síti 

(tzv. přímý vztah), ale zvolen může být i vzdálenější obor (tzv. zprostředkovaný vztah), je-li ke 

zkoumanému oboru bližší i tím, že disponuje metodami a nástroji, které jsou s hlediska 

stanovených výzkumných otázek nezbytně nutné (např. v ekonomii výzkum teoretických 

otázek může vyžadovat aplikaci statistických metod, pokud nejde pouze o kvalitativní výzkum 

omezený na logické postupy a na odhady).  

Otázka, zda je k bádání v určitém oboru skutečně využíváno interdisciplinárního přístupu nebo 

nikoliv, komplikuje skutečnost, že v současné době existují různá pojetí interdisciplinarity. 

Odpověď na výše položenou otázku závisí na tom, z kterého pojetí interdisciplinarity se 

vychází. Některé definice interdisciplinarity mohou vést k tomu, že aplikace 

interdisciplinárního přístupu v některých oborech je popírána. Kromě toho je důležitá také 

analýza toho, do jaké míře je interdisciplinární přístup k bádání v daném oboru uplatňován.  

 

Klasifikace oborů   

S výše uvedenými otázkami dále souvisí klasifikace daného oboru nebo podoboru v některém 

z existujících klasifikačních systémů. Klasifikace vědních oborů a podoborů může vycházet z 

odlišných hledisek, např. z předmětu výzkumu, z využívaných metod, z postavení poznatků v 

rámci daného oboru, apod. Jako příklad klasifikace podle předmětu výzkumu lze uvést běžně 

používané dělení oborů na obory přírodních věd a obory společenských věd. Různé obory 

využívají při bádání různých metod.  

Obory bývají členěny na tzv. teoretické obory, v nichž převládá teoretický výzkum, a na tzv. 

aplikované obory, které aplikují výsledky teoretického bádání v praxi. V otázce klasifikace 

vědeckých oborů trvá mnoho nejasností. Při klasifikaci je důležité stanovit její účel a tomuto 

účelu podřídit výběr správného kritéria. Jednotlivá kritéria však nejsou libovolně zaměnitelná, 

protože jejich záměna může vést k chybnému zaměření výzkumu, k nevhodné volbě 

využívaných metod, k názoru, že interdisciplinární výzkum v tomto oboru není žádoucí nebo 

možný apod. Jako příklad nekonsistentního uvažování je lze uvést charakteristiku vědního 

oboru Ekologie a jejího zařazení v systému klasifikace vědních oboru.  

Na serveru „Fórum ochrany přírody“ se lze mj. dočíst, že „Klasické společenské vědy zahrnují 

sociologii, antropologii, politologii, geografii, ekonomii, historii a psychologii. Aplikované 

společenské vědy zahrnují vzdělávání, komunikační studia, rozvojová studia a právo.“  

X Při získávání sympatií pro nové poznatky nutno počítat s tím, že značný okruh zájemců a sympatizantů nemá 

znalosti potřebné k úplnému pochopení „nového“. Na bleskový telefonicky dotaz (u nejméně 15 známých) na 

český překlad slova „disciplína“ všichni bez váhání vyslovili slovo „kázeň“. (Respondenti měli základní vzdělání 

s nástavbou nebo ukončené středoškolské vzdělání a stáří 50-75 let.) No comment.  
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Tento názor je nedoloženým tvrzením, proti němuž lze postavit jakékoli jiné tvrzení nebo i více 

různých tvrzení. Rozhodně však je nezvyklé, stavět proti sobě „klasické společenské vědy“ a 

„aplikované společenské vědy. V citovaném článku, který se zabývá „rozsahem a smyslem 18 

pod-oborů“ ekologie se dále lze dočíst, že ke klasickým disciplínám patří „environmentální 

antropologie, environmentální ekonomie, geografie lidského životního prostředí, ochrana a 

historie životního prostředí, politologie a správa ochrany životního prostředí, psychologie 

ochrany životního prostředí, environmentální sociologie, environmentální filozofie a etika“, k 

interdisciplinárním disciplínám patří “politická ekologie, věda a technologická studia, životní 

prostředí v humanitních vědách, ekologická ekonomie“ a k aplikovaným patří „ochrana a 

rozvojová studia, ochrana životního prostředí v právu, ochrana životního prostředí ve 

vzdělávání, marketing ochrany životního prostředí, dimenze ochrany v managementu 

přírodních zdrojů, politické vědy) společenských věd zabývajících se ochranou životního 

prostředí a formuluje deset různých přínosů společenských věd pro pochopení a zlepšení jeho 

ochrany.“ (Forum ochrany přírody – web.)  

Ve svém konferenčním příspěvku se autor věnuje úvahám o tom, které vědní obory a podobory 

– podle jeho předběžného názoru - jsou nepostradatelné pro rozvoj EPS. Při odůvodňování 

svého názoru vychází z několika předpokladů:  

1. Pro vznik a rozvoj společenskovědních teorií nemusí být jejich dosavadní klasifikace v 

různých klasifikačních systémech, závaznou.  

2. Nová teorie by měla pečlivě sledovat průběžně výsledky bádání v dostatečně širokém spektru 

vědních disciplín, aby byla schopna určité flexibility, tj. má postupovat dynamicky, kreativním 

způsobem.  

3. Nová teorie by měla ve svém bádání maximálně usilovat o uplatnění systémovosti a 

interdisciplinarity.  

Při úvahách o volbě vhodných disciplín (oborů, podoborů apod.), které by měly napomáhat k 

rozvoji nových disciplín, nutno stanovit cíl rozvoje nové disciplíny (včetně volby určité doby, 

rozdělené na etapy) vytyčit priority, posoudit pravděpodobná omezení zdrojů a rizika, tj. 

postupovat podle manažerských zásad, využívaných při velkých teamových projektech. Při 

těchto úvahách nelze nevzít na vědomí, že některé dnešní klasifikace vědních disciplín 

některým disciplínám přisuzují postavení tzv. multidisciplinárních disciplín, jinými slovy 

řečeno – schopnost při vědeckém bádání současně využívat několika různých disciplín. 

Wikipedie jednoznačně řadí mezi tzv. multidisciplinární vědy „Teritoriální studia; Vzdělání; 

Informační vědu; Gerontologii; Genderová studia; Management; Mediální studia a Veřejné 

zdraví.“ Nehledě na neobvyklou terminologii (zčásti způsobenou nepřesným výkladem) autor 

nepovažuje používání pojmu za vhodný. Fakticky totiž je jen jiným výrazem (jazykovou 

náhražkou) pro interdisciplinární přístup Některé debaty zhruba z poloviny současného 

desetiletí, týkající se interdisciplinarity, vzdáleně připomínají školometské debaty, známé ze 

středověké minulosti (např. známá scholastická otázka, kolik andělů může tančit na špičce 

jehly, apod.)  

Mezi disciplíny, relevantní pro budoucí rozvoj EPS, lze dnes uvést nejméně tyto (bez 

stanovení pevného pořadí, forem vzájemného ovlivňování, rozlišování na teoretické a 

aplikované, přírodní, společenské a technické nebo jiných kritérií): Filosofie; Psychologie; 

Sociologie; Historie; Regulace/Management; Právo; Politologie; Ekologie, Právo; 

Matematika; Statistika, Informatika (a pro VŠ rovněž Pedagogika).  

U každé z uvedených disciplín by bylo nutné specifikovat potenciální preferované „oblasti 

zájmu“ (podobory, specifická témata apod.), kde by existovala možnost vzájemné plodné 

výměny poznatků). Jako příklad „oblastí společného zájmu“ dvou oborů zde lze uvést obor 
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Filosofie a Psychologie. (Při srovnání je použit tentýž informační zdroj, tj. údaje z MUNI.) 

(Příklad bude rozpracován v rozšířené verzi příspěvku.)  

 

Tabulka 2 

Příklad členění oboru „Filosofie“  

Teoretická filosofie  

metafyzika a ontologie – o celku bytí, o jeho počátku, povaze a smyslu; 

logika – o správném myšlení, vyvozování a argumentování;  

teorie poznání (epistemologie, gnozeologie) – o možnostech a podmínkách poznávání; 

filosofie vědy – o podmínkách, metodách a cílech vědy;  

filosofie jazyka – o vztahu jazyka k myšlení a skutečnosti, o komunikaci;  

filosofie mysli – o vědomí, vnímání a mozku;  

Praktická filosofie  

etika – o správném jednání a morálce;  

metaetika – o zdůvodnění morálky a etiky;  

estetika – o vnímání, umění, kráse a vnímání krásy;  

axiologie – o hodnotách a hodnocení;  

filosofie práva – o spravedlnosti, o smyslu a cílech práva;  

politická filosofie – o občanovi a svobodě, o vládě a státu;  

sociální filosofie – o povaze, smyslu a funkci společnosti;  

Další disciplíny  

dějiny filosofie – o filosofech, filosofických školách a směrech minulosti;  

filosofická antropologie – o člověku, jeho možnostech a společnosti;  

filosofie dějin – o dějinných procesech a tendencích, o jejich smyslu;  

filosofie náboženství – o Bohu, o náboženství a mravnosti;  

filosofie výchovy – o výchově a vzdělávání, o úloze učitele a školství;  

filosofie matematiky – o předpokladech, základech a důsledcích matematiky;  

Zdroj: MUNI Brno. (Upravil V.P.)  

 

Z Tab. 2 je patrné, že obor „Filosofie“ se stýká – kromě kontaktu s oborem „Psychologie“  

i s mnoha dalšími obory.  

 

f) Odhady a predikce budoucího rozvoje ekonomických teorií  

Autor této stati je přesvědčen o tom, že bez pohledu kupředu se žádná ekonomická teorie 

nemůže obejít, neboť jí hrozí nebezpečí „nulového rozvoje.“ Je paradoxní, že i když se v naší 

zemi v posledním desetiletí ročně vynakládalo rostoucí celkové množství finančních prostředků 

na institucionalizovanou vědu a výzkum (včetně akademických institucí), odborná veřejnost 
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stále není příliš spokojena. Bereme-li v potaz příslušné mezinárodní statistiky, naše postavení 

v kategorii vyspělých zemí (podle OECD) rozhodně není – mírně řečeno – příliš vynikající.  

 

Exkurs 4  

Vybrané slovníkové definice  

Příklad slovníkové definice pojmů předpověď, prognóza, odhad, vize  

(a) předpověď: výpočet nebo odhad budoucích událostí, zejména počasí nebo finančních 

trendů  

(b) prognóza: předpověď pravděpodobného výsledku určité situace  

(c) odhad: přibližný propočet nebo posouzení hodnoty, počtu, množství nebo rozsahu něčeho 

(d) vize: schopnost přemýšlet o budoucnosti nebo ji plánovat s představivostí nebo na základě 

znalostí  

Zdroj: Pavlát, V. Sestaveno podle výkladových slovníků  

 

Na toto téma vedené diskuse se v posledním roce – mj. i pod vlivem koronavirové epidemie - 

rozrostly do netušených rozměrů; bohužel v nich často hrají prim média, která v některých 

případech nemají příliš šťastnou ruku při výběru osob, jimž poskytují prostor.  

Bude lépe, omezit se zde pouze na některé skutečnosti z akademického prostředí a z oblasti 

společenských věd. Mezi významné bariéry, bránící rozvoji vědy a výzkumu na vysokých 

školách, nepatří pouze nedostatečné financování, které vysoké školy stále připomínají. 

Negativní úlohu zde hrají i mnohé jiné faktory, jako např. dvoukolejnost podřízení VŠ dvěma 

různým ministerstvům, nedostatečná koordinace rozhodování o potřebných směrech rozvoje 

vědy a výzkumu, problémy v rozdělování rozpočtových prostředků a silný byrokratismus. 

Připočteme-li k tomu i některé další významné okolnosti, jako je skutečnost, že patříme do 

skupiny malých zemí (nelze rozvíjet všechny obory), nedostatečné jazykové vybavení badatelů, 

učitelů i studentů a jejich tradiční nedisciplinovanost, pak je zřejmé, že existující bariéry nelze 

podceňovat; rozhodně nebude snadné je odstraňovat a tento proces bude dlouhý, bolestivý a 

finančně nákladný.  

V r. 2016 autor ve svém příspěvku ve Sborníku konference VŠFS o lidském kapitálu hodnotil 

bariéry výzkumu takto: „V posledních … letech se setkávám s …vážnými překážkami 

výzkumu… Vlivem pokroku v informatice je nyní k dispozici přebytek informací, z nichž mnoho 

je zcela nekvalitních, často neodborných, zavádějících, nebo přímo tendenčních, pro vědecké 

analýzy nepoužitelných; zároveň se nedostává odborných informací včetně statistik, a mnoho 

potřebných informací přichází s velkým zpožděním, popřípadě vůbec nejsou zcela běžně 

dostupné (příklad: informace IMF o finančních trzích)…. Reálný vývoj na FT a IFT se natolik 

… zrychlil, že je téměř vyloučeno jej v potřebném rozměru sledovat, natož vyhodnocovat. … 

Jedním z důsledku urychlení tempa hospodářského dění je … i to, že je velmi obtížné predikovat 

očekávané změny (statistické údaje ex post to komplikují), tj. hospodářské subjekty čelí 

zvýšeným rizikům v důsledku nejistoty o budoucnosti. Ani složité matematickoekonomické, 

prognostické a jiné modely často neposkytují firmám oporu při rozhodování. Jak tedy dál? Při 

aplikaci … metod, jako je „data mining“, filtrace informací (např. podle klíčových slov nebo 

jiného znaku), „brouzdání“ po internetu totiž někdy dlouho kroužíme kolem hledaných 

informací, aniž bychom se trefili do černého. Leckdy pomáhá intuice, ale ani ta dokonalým 

řešením není.“ (Pavlát, 2016).  
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K tomuto hodnocení by dnes bylo možné dodat, že k výčtu dlouhodobých bariér by bylo možno 

připojit propast mezi slovy a činy, kterou ani sebelepší predikce neodstraní. Optimismus 

(podložený positivními vědeckými výsledky) však je vhodnější než emotivní nebo hysterický 

pesimismus.  

V lidovém rčení je tato situace brilantně vystižena stručnými slovy: Je lépe smát se, než brečet! 

Nedostatky v oblasti vědeckého výzkumu někdy bývají označovány za „choroby vědy“, což se 

obvykle týká různých nedostatků, které výzkum znesnadňují nebo i omezují. Autor používá 

slovo „bariéry“ pro označení velkých, významných překážek ve vědeckém výzkumu a v rozvoji 

vědy (viz výše), zatímco nedostatky menšího rozsahu a dopadu metaforicky označuje za 

„nemoci.“ Tato metafora sice poněkud kulhá (protože i dnes jsou některé nemoci 

nevyléčitelné), ale pro svou názornost bývá zejména pro laické čtenáře přijatelná.  

Po dobu asi 6 měsíců autor v r. 2016 příležitostně vedl rozhovory přibližně s 25 badateli různých 

oborů z řad svých známých, aniž by předem tušil, že bude příležitost se o výsledky podělit s 

účastníky této konference. Nešlo tedy o žádnou připravenou anketu; výsledky diskusí by bylo 

možné považovat jako určitou sondáž o aktuálních otázkách vědeckého bádání. Badatelé, s 

nimiž autor o dále uvedených otázkách diskutoval, pracovali ve výše uvedených oborech na 

různých vysokých školách (3 veřejných v ČR, 1 veřejné v SR a na 4 soukromých v ČR). Vesměs 

šlo o badatele starší 40 let, s většími zkušenostmi z vědecké práce. Výsledky tohoto 

„miniprůzkumu“ autor rozebral ve své stati „Jsou dnešní choroby vědy a badatelů 

nevyléčitelné?“ uveřejněné ve Sborníku z 20. konference VŠFS o lidském kapitálu. (Pavlát, 

2016)  

 

Místo závěru 

Pojítkem mezi různými problémy, o nichž pojednává tato stať, je myšlenka o užitečnosti 

aplikace interdisciplinarity, komplexnosti a systémovosti v ekonomických teoriích.x Autor se 

domnívá, že uplatnění těchto přístupů je důležitým předpokladem dalšího rozvoje nejen 

ekonomie, ale i mnoha jiných disciplín společenských věd (social science).  

Dnešní „agenda“ bádání o lidském kapitálu (ať již jde o teorii nebo o praktické poznatky) je 

natolik rozsáhlá, roztříštěná, různorodá (co do obsahu, forem výkladu aj.), že se fakticky stává 

zcela nepřehlednou a chaotickou nejen pro nezasvěcené zájemce (čtenáře-laiky), ale i pro 

odborníky specializující se na bádání v některé z oblastí této „agendy“. Budoucí bádání 

pravděpodobně budou nadále moci realizovat hlavně takové týmy odborníků (zejména tehdy), 

kdy bude existovat oprávněna naděje, že přinesou něco prokazatelně nového a přínosného pro 

praxi. Toto omezení ale nemusí odradit ani badatele-jednotlivce, pokud budou ochotni 

překonávat samotářské postavení a pokud unesou jeho úskalí a tíhu (třeba jako samoplátci). 

Charakteristickým rysem bádání o lidském kapitálu je rovněž nedostatek shody, existující i 

tehdy, jde-li o otázky, považované a uznávané většinou badatelů za principiální. Liší se také 

představy o podmínkách či uplatňovaných nárocích na přijetí nově vznikajících ekonomických 

teorii zabývajících se problémy „lidského kapitálu“ do této „rodiny“. Autor si je plně vědom 

skutečnosti, že jeho názory a náměty, obsažené v tomto nedokonalém esejistickém výtvoru, 

budou podrobeny (v prvním kole) kritickým připomínkám, které mu pomohou k hlubšímu 

pohledu na zkoumaný předmět – posouzení možností prospěšné aplikace principu 

interdisciplinarity v teorii ekonomie produktivního kapitálu.  

 

X K nim lze na určitém stupni vývoje ekonomické teorie připojit možnost tzv. integrativního přístupu. (Ochrana, 

2010)  
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Autor uvádí jako závěrečnou, ale nikoli nedůležitou (Last, but not least!) poznámku o tom, že 

se jeho článek sice zabývá jen malým zlomkem z bohatých výsledků dosavadního bádání o 

lidském kapitálu, ale domnívá se, že každá – i malá – kapka poznání může přispět ke stavbě 

“chrámu teorie,“ neboť se vtiskuje do každého kamene použitého ke stavbě tohoto chrámu 

(„Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo“).  

V dnešní době ovšem stavebník musí pečovat nejen o samotnou stavbu, ale i o její uvedení v 

širokou známost (media propagace, reklama), která mu může umožnit stavbu financovat. A 

navíc musí počítat s mnoha riziky, spojenými s rychlým vývojem ekonomiky a celého 

společenského vývoje, aby byl schopen jim úspěšně čelit.  
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Rozvoj ľudského kapitálu v školstve v súčasnom období pandémie  

 

Eva Kostrecová 

 

Abstrakt 

Rok 2020 je poznamenaný celosvetovou pandémiou vírusu Covid-19. Aj napriek mnohým 

reštrikčným opatreniam prijatým vládami jednotlivých krajín, každodenný život sa nezastavil 

a vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu musí pokračovať. V tomto príspevku sa pozrieme na 

podmienky výučby na vysokých školách, na výhody a nevýhody distančnej výučby. Súčasťou 

sú aj výsledky prieskumu vykonaného formou elektronického dotazníka so študentmi 

Univerzity Komenského v Bratislave a osobných riadených rozhovorov so študentmi Fakulty 

managementu tej istej univerzity, o pohľade a názoroch študentov na online vzdelávanie počas 

pandémie. 

 

Kľúčové slová 

ľudský kapitál, sociálny kapitál, distančné vzdelávanie, prieskum, pohľady študentov na online 

vzdelávanie   

 

Abstract  

The year 2020 is marked by the global pandemic of the Covid-19 virus. Despite many restrictive 

measures taken by national governments, everyday life has not stopped and education and 

human capital development must continue. In this paper, we will look at the conditions of 

teaching at universities, the advantages and disadvantages of distance learning. It also includes 

the results of a survey conducted in the form of an electronic questionnaire with students of 

Comenius University in Bratislava and personal interviews with students of the Faculty of 

Management of the same university, about the views and opinions of students on online 

education during a pandemic. 

 

Keywords 

Human Capital, Social Capital, Distance Form of Education, Research, Students' Views on 

Online Education 

 

Úvod 

Zdravotná situácia spojená s pandémiou Covid-19 a ochranné opatrenia prijaté na boj proti nej, 

bránia študentom od polovice marca 2020 v prístupe do priestorov ich školy. Kontinuita vo 

vzdelávaní študentov sa od tohto obdobia vo väčšine prípadov zabezpečuje systémom „Moja 

učebňa doma“, a umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní z domu a udržiavať tak 

kontakt so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Učitelia organizujú prostredníctvom príslušných 

komunikačných nástrojov (napr.: MS Teams, Skype, Google Meet, Moodle, Jitsi, a iné) 

virtuálne skupiny/krúžky, pričom umožňujú udržiavanie výmennej a skupinovej dynamiky, aby 

uľahčili dištančné vyučovanie. Väčšina týchto nástrojov poskytuje podobné možnosti 

komunikácie, a preto voľba konkrétneho nástroja závisí od užívateľskej jednoduchosti 

a komfortu pre toho-ktorého učiteľa.  
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Väčšina základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku si vybrala pre dištančnú výučbu 

MS Teams. Druhým v poradí, ktorý si školy zvolili je nástroj Google Meet, ktorý rovnako ako 

MS Teams, je nástrojom podporovaným platformami softvérových gigantov (Microsoft, 

Google), a tým je pre školy garantovaná vysoká úroveň bezpečnosti komunikácie cez tieto 

nástroje. Dáta pre videokonferencie vedené napríklad cez Meet sú počas prenosu šifrované a 

rad bezpečnostných opatrení, ktoré sú predvolene aktivované, zaručuje bezpečnosť 

konferenčných stretnutí. 

 

Ľudský a sociálny kapitál – definovanie pojmov 

Ľudský kapitál je všeobecne známy pojem, ktorý zahŕňa nielen vedomosti a zručnosti, získané 

prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a skúseností, ale aj osobné vlastnosti, a je 

jedným z najcennejších zdrojov ľudstva. Investície do ľudského kapitálu môžu byť prospešné 

nielen pre jednotlivca, ale aj pre hospodárstvo ako celok. Dopyt po ľudskom kapitále sa mení. 

Zdá sa, že zmeny v organizácii práce, často spojené s intenzívnejším využívaním informačných 

a komunikačných technológií, vedú k zvýšeniu dopytu po všestranných zručnostiach, ako je 

napríklad tímová práca, flexibilita a zmysel pre komunikáciu. Zároveň klesá dopyt po 

pracovníkoch, ktorí majú iba základné znalosti. Investície do ľudského kapitálu prebiehajú v 

rôznych prostrediach a ich príspevok k rastu závisí od kvality vzdelávania. [2]  

Pojem sociálny kapitál je síce menej známy ako pojem ľudský kapitál, ale súčasná situácia 

zdôrazňuje význam, ktorý majú ustanovené sociálne vzťahy, normy správania a vzájomná 

dôvera v mnohých druhoch sociálneho a ekonomického procesu. Sociálny kapitál je vedcami 

chápaný rôznymi spôsobmi, ale predstavuje najmä vzťahové siete, normy, hodnoty a 

porozumenie, ktoré uľahčujú spoluprácu v rámci skupín alebo medzi nimi. Je potrebné ich 

odlíšiť od formálnejších politických, inštitucionálnych a právnych opatrení, ktoré majú v tomto 

procese doplnkovú úlohu. Dôležitosť sociálneho kapitálu v spoločnostiach a prístup 

jednotlivcov k nemu sa často meria prostredníctvom miery účasti na rôznych druhoch 

asociačných aktivít. Zdá sa, že s nárastom používania informačných a komunikačných 

technológií, zaznamenávame pokles sociálneho kapitálu. Príkladom môže byť aj skutočnosť, 

že mladí ľudia sa občianskymi aktivitami zaoberajú menej ako predchádzajúce generácie, a že 

zvýšeným časom stráveným pred počítačovými obrazovkami a televíziou si skracujú čas 

potrebný na spoločenské vzťahy. Napriek tomu sa zdá, že existuje pozitívna súvislosť medzi 

niektorými aspektmi sociálneho kapitálu a hospodárskej činnosti.[2] 

 

Prechod z prezenčnej výučby na distančné vzdelávanie 

Študenti vysokých škôl v Slovenskej republike si museli v podstate zo dňa na deň zvyknúť na 

distančné vzdelávanie. Z prezenčnej výučby, ktorou začal letný semester v akademickom roku 

2019/2020, sa po troch týždňoch museli preorientovať na distančnú formu sledovania 

prednášok i praktickú výučbu cvičení a seminárov. Nebolo to jednoduché ani pre študentov, ale 

ani pre pedagógov.  

Študenti boli vyzvaní, aby z epidemiologických dôvodov opustili internáty a vrátili sa domov. 

Pre mnohých z nich nastal problém s technickým vybavením ich domácností. Na jednej strane 

si museli zaobstarať výkonnejšie počítačové vybavenie, aby boli schopní komunikovať so 

školou online. Na druhej strane nie všetky oblasti Slovenskej republiky majú poskytovateľmi 

internetových služieb zabezpečené dostatočne silné a kvalitné prijímanie o odosielanie signálu 

v požadovanej rýchlosti a kvalite. Navyše vo viacčlenných domácnostiach nastal problém 

zosúladenia potreby využívania dostupných počítačov, pretože okrem študentov a žiakov 

základných a stredných škôl, potrebovali na počítačoch pracovať aj rodičia, ktorým 
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zamestnávatelia umožnili pracovať z domu. Bolo preto nevyhnutné investovať do technického 

vybavenia, ale aj do zaškolenia sa na nové aplikačné vybavenie, pomocou ktorého školy 

zabezpečovali vzájomnú komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi. Je dôležité poznamenať, 

že študenti sa novej situácii veľmi rýchlo prispôsobili a letný semester ukončili bez väčších 

problémov, vrátane absolvovania štátnic a obhájenia bakalárskych i magisterských prác. 

Na pedagógov vysokých škôl taktiež čakali neľahké úlohy. Mnohí z nich sa museli popasovať 

s naštudovaním informatických nástrojov, pomocou ktorých nahrávali svoje prednášky pre 

online výučbu, osvojiť si prednášanie „bez aktívneho publika“, prípadne spôsob, ako reagovať 

na otázky študentov počas prebiehajúcej prednášky. Ešte zložitejšia situácia pre nich nastala pri 

vedení cvičení a seminárov. Potreba zdieľania a prepínania obrazoviek medzi pedagógom 

a študentmi si vyžadovala manažérsku voľbu priorít a cieľov konkrétnej precvičovanej 

tematiky. Úplným rébusom však pre vysokoškolských pedagógov bola forma realizácie 

skúškových testov. Nastavenie aplikačných programov, ktoré umožňujú online formu 

písomného testu, si vyžaduje detailné naštudovanie početných možností pre výber počtu 

zatvorených i otvorených otázok, ako aj ich alternatívneho poradia, pre výber počtu správnych 

odpovedí, časového limitu pre realizáciu testu, ale aj možnosti prípadného návratu k už 

zodpovedaným otázkam. Ak sa aj podarilo požadované nastavenie testu, ešte stále nemali 

pedagógovia vyhraté. Študenti sú veľmi vynachádzaví a vytvárali si počas testu spoločné 

skupiny napríklad na mobilných telefónoch, pomocou ktorých si navzájom komunikovali 

správne odpovede. Dokázať im takúto aktivitu nie je jednoduché. Navyše niektorí študenti sa 

odvolávali na občasný výpadok alebo spomalenie signálu pri snahe riešiť test. Túto skutočnosť 

tiež nie je ľahké dokázať, najmä ak si to vyžaduje získanie informácií od dodávateľských 

subjektov. Vznikol tak pred pedagógmi nový problém, ako reagovať pri finálnom hodnotení 

testov, a to najmä v situáciách, keď napríklad ústne skúšanie z dôvodu veľkého počtu študentov 

na konkrétnom predmete bolo distančnou formou takmer nerealizovateľné. 

 

Obr. 1: Obrazovka online stretnutia študentov s pedagógom počas prednášky cez MS Teams 

 

Zdroj: https://support.microsoft.com/sk-sk/teams [Dostupné online 30.10.2020] 

https://support.microsoft.com/sk-sk/teams
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Situácia v akademickom roku 2020/2021 

Pandemická situácia sa na začiatku septembra 2020, po nepatrnom poklese počtu Covidom19 

napadnutých pacientov a uvoľnení ochranných opatrení počas letných prázdninových 

mesiacov, výrazne zhoršila. Vysoké školy sa rozhodovali akou formou a kedy začať výučbu 

v novom akademickom roku. Mnohé z nich posunuli zahájenie zimného semestra o týždeň, 

resp. dva týždne. Niektoré začali prezenčnou výučbou, ako napríklad Univerzita Komenského 

v Bratislave, ale po zaznamenaní vysokého počtu nakazených študentov na internátoch, prešli 

po niekoľkých dňoch na distančnú výučbu. Študenti museli totiž opäť, rovnako ako v letnom 

semestri predchádzajúceho akademického roka, z epidemiologických dôvodov opustiť 

internáty. Je pravda, že skúsenosti s online výučbou z predchádzajúceho semestra už boli 

veľkou výhodou, ktorá umožnila tak študentom, ako aj pedagógom realizovať distančnú formu 

výučby plynulejšie, ale nie všetci považujú túto formu za vyhovujúcu pre zvyšovanie úrovne 

vzdelávania ľudského kapitálu. Reakciou študentskej komunity na distančnú formu vzdelávania 

sa zaoberal aj Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý uskutočnil prieskum medzi 

študentmi všetkých svojich fakúlt. Prieskum bol vykonaný v dňoch 17.5.- 31.5.2020 online 

formou dotazníkov v slovenskej i anglickej verzii. Prieskumu sa zúčastnilo 629 študentov, 

z toho 69 zahraničných. [4]   

 

Pohľad študentov na distančné vzdelávanie získaný na základe prieskumu 

Prvých desať otázok prieskumu bolo skôr venovaných zisťovaniu štruktúry respondentov, 

štruktúry ich technického vybavenia, nástrojov používaných pedagógmi na distančnú výučbu 

a úrovne technickej podpory zo strany Univerzity Komenského. Až posledná otázka bola 

otvorenou otázkou prieskumu, v ktorej mali respondenti vyjadriť svoj kladný, respektíve 

záporný názor na distančné vzdelávanie,  prípadne uviesť návrhy na zlepšenie tohto typu 

vzdelávania. 

Medzi kladné hodnotenia distančnej výučby zo strany študentov je možné zaradiť najmä 

možnosť urobiť si nahrávku z prednášky alebo komentovanej prezentácie, ktorú si môžu 

následne prehrať v čase, keď sa pripravujú na skúšku. Rovnako študenti oceňovali v prieskume 

možnosť osobne si rozvrhnúť čas na učenie sa z pohodlia domova a nestrácanie času z dôvodu 

cestovania na prednášky a cvičenia.  

K negatívnym hodnoteniam patril názor časti respondentov, že online vzdelávanie nemôže 

nahradiť prezenčnú výučbu, a že im chýba osobný sociálny kontakt s pedagógmi i spolužiakmi. 

Dosť kritický postoj zaujali študenti k online výučbe pedagógov. Podľa nich značný počet 

učiteľov technicky nezvládalo túto formu výučby, nevyužívali žiadnu z ponúkaných platforiem 

na distančnú výučbu a komunikovali so študentmi výhradne mailovou formou. Prednášky sa 

teda nekonali online a študenti dostávali prezentácie v nekompletnej, väčšinou heslovitej forme 

a v mnohých prípadoch oneskorene. Aj formu hodnotenia volili niektorí pedagógovia zvlášť 

zaťažujúcim spôsobom pre študentov. Zadali im omnoho viac úloh, ako by to urobili pri 

prezenčnej výučbe, a žiadali vypracovanie veľkého množstva písomných projektov, 

seminárnych prác a rešerší na témy, ktoré neboli prednášané. V prieskume sa vyskytol aj názor, 

že „Aktuálna situácia dokázala, koľko učiteľov s technológiami nevie pracovať ... a ukázala, 

koľko učiteľov, napriek tomu, že pracovať s technológiami nevie, sa snaží to naučiť alebo hľadá 

iné prostriedky, a tiež ukázala, koľko vyučujúcich robotu berie ako hobby/doplnkový plat.“1   

                                                           
1 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/e-learning/20200615_distancne_vzdelavanie_anketa_studenti.pdf, str. 18. 

[Dostupné online 31. 10. 2020] 
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Návrhy respondentov prieskumu sa týkali hlavne externej formy vysokoškolského štúdia, kde 

si študenti paralelne popri svojej práci zvyšujú kvalifikáciu. Táto skupina študentov by prijala 

distančnú formu vedenia prednášok ako trvalú formu, nakoľko im táto umožňuje flexibilnejšie 

štúdium, ktoré by pri pracovných povinnostiach určite lepšie časovo zvládali. 

Podrobnejšie informácie o prieskume je možné získať na webovej stránke Rektorátu Univerzity 

Komenského v Bratislave na adrese uvedenej pod referenciou [4]. 

 

Pohľad študentov na distančné vzdelávanie získaný na základe osobných riadených 

rozhovorov 

Osobné riadené rozhovory, samozrejme prostredníctvom online prepojenia s respondentmi, 

boli vedené so študentmi Fakulty manažmentu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave 

v dňoch 3.-31.10.2020. Rozhovorov sa zúčastnilo 10 zahraničných študentov, ktorí v zimnom 

semestri akademického roka 2020/2021 študujú v rámci programu Erasmus na predmetnej 

fakulte a 19 slovenských študentov tejto fakulty. 

  

Zahraniční študenti 

Všetci zahraniční študenti potvrdili skutočnosť, že poznajú nástroje, pomocou ktorých sa na 

Fakulte manažmentu UK realizuje distančná forma výučby, pretože sa s nimi už stretli na 

svojich domovských univerzitách. Nahrávanie prednášok z online prezentácií im vo väčšine 

prípadov vyhovovalo, pretože priznali, že úroveň ich angličtiny pri odborných prednáškach 

bola nie vždy dostačujúca, a vďaka opätovnému prehratiu prednášky, jej obsah lepšie pochopili. 

Všetci, bez výnimky, boli sklamaní, že distančná forma štúdia im neumožňuje sociálny kontakt 

so slovenskými študentmi, ako aj so študentmi z iných krajín. Jedným z hlavných zámerov ich 

príchodu na univerzitu iného štátu totiž bolo, okrem oboznámenia sa s metodikou a spôsobom 

výučby vybraných odborných predmetov v inej krajine, aj nadviazanie kontaktov a spoznanie 

kultúry a života študentov na Slovensku. Napriek tomu, že prvých desať dní zimného semestra 

prebiehala na UK v Bratislave prezenčná forma výučby, bol to pre nich krátky čas na 

nadviazanie bližších kontaktov. Viacerí z nich priznali, že sociálny a spoločenský kontakt 

nadviazali na internátoch, avšak po vysokom počte pozitívne indikovaných študentov vírusom 

Covid19 na vysokoškolských internátoch, keď bolo vedením bratislavských univerzít 

odporúčané študentom, aby opustili internáty, stratili Erasmus študenti možnosť nadviazania 

a rozvíjania spoločenských kontaktov so slovenskými kolegami. Navyše zavretie reštaurácií, 

kaviarní a diskoték im neumožnilo ani nadviazanie bližších kontaktov s inými mladými ľuďmi 

na Slovensku. Veľkú ľútosť vyjadrila najmä mužská časť zahraničných študentov, pretože sa 

im slovenské dievčatá veľmi páčia. Momentálne všetci bývajú v podnájmoch, dokonca dve 

zahraničné študentky si prenajali byt v Bratislave spolu so slovenskými študentkami.  

Desiati študenti, s ktorými boli vedené osobné riadené rozhovory, zostali na Slovensku aj 

napriek rôznym opatreniam prijatým na obmedzenie voľného pohybu, hoci viacerí ich 

kolegovia z programu Erasmus sa vrátili naspäť do svojich krajín, a veria, že situácia 

s pandémiou sa v najbližšom období stabilizuje a oni sa predsa len bližšie zoznámia nielen 

s mladými ľuďmi na Slovensku, ale aj s ostatným regiónmi Slovenska.   

 

Slovenskí študenti 

Slovenskí študenti z Fakulty manažmentu UK v Bratislave, s ktorými boli vedené osobné 

riadené rozhovory, vyjadrili skoro všetci jednu základnú a hlavnú myšlienku, že distančná 
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výučba je pre nich zaujímavým experimentom, ale nie je adekvátnou náhradou za prezenčnú 

výučbu. Svoje tvrdenia podporili argumentmi, že pri sociálnom kontakte je ich sústredenie sa 

na preberanú problematiku výrazne vyššie, pretože ak je hovorené slovo doplnené gestami 

a mimikou ľudského tela v reálnom čase nielen u vyučujúceho pedagóga, ale aj spolužiakov 

prítomných na výučbe, tak ich pozornosť stúpa. Aj „interná tichá“ diskusia s najbližšie 

sediacim spolužiakom stimuluje aktívnejšie premýšľanie o prezentovanej tematike.  

Po niekoľkých týždňoch sedenia pri obrazovke v domácom prostredí už väčšina študentov 

pociťuje únavu zo samoty bez možnosti ísť si so spolužiakmi sadnúť do kaviarní, cukrární alebo 

len sa tak stretnúť na internátnej izbe. Pretože komunikačné nástroje pre online výučbu 

umožňujú len obmedzený počet rozprávajúcich v jednom okamihu, (ak má byť zaručená dobrá 

kvalita odposluchu bez echa, tak len jedného hovoriaceho), nemé tváre na obrazovke ich už 

nudia. Hoci mnohí komunikujú spoločne aj prostredníctvom mobilných telefónov, aj v tomto 

prípade je počet súčasne pripojených obmedzený a kolektívne stretávanie sa v posluchárňach 

s veľkým počtom spolužiakov, kde môžu prehodiť pár slov na akúkoľvek tému, im veľmi 

chýba. Vo svojich odpovediach na otázky, ktoré im boli kladené na tému „sociálny kontakt“, 

sa bez výnimky vyjadrili, že mladí ľudia sa potrebujú pohybovať medzi svojimi rovesníkmi, 

vymieňať si nimi svoje názory a skúsenosti a tešiť sa z ich vzájomnej prítomnosti. 

Na margo distančnej výučby sa vyjadrili kladne k možnosti prehrávať si pedagógmi nahraté 

prednášky vtedy, keď sa im to hodí a nemusieť participovať v predpísanom čase na online 

prezentovanej prednáške. Niektorí sa priznali, že by si všetky prednášky pozerali iba tesne pred 

termínom skúšky a počas semestra by čas venovali iným svojim aktivitám. Jedna študentka 

dokonca prezentovala požiadavku, aby všetci pedagógovia nahrávali na video všetky svoje 

prednášky. 

Naopak, čo sa týka cvičení a praktických seminárov, skoro všetci študenti, ktorí sa zúčastnili 

prieskumu vedeného formou osobných riadených rozhovorov, by pri výučbe týchto dali 

prednosť prezenčnej výučbe. Odôvodňovali to tým, že pri realizácii úloh a zadaní sú kolektívne 

spracúvané operatívne nápady a názory väčším počtom študentov v jednom okamihu, pre nich 

viac stimulujúce ich vlastné pohľady a nápady na riešenie praktickej úlohy. 

Za najväčší problém distančnej výučby považujú študenti online testovanie. Pri testovaní sa im 

niekedy stalo, že prichádzalo ku spomalenej odozve pri zápise odpovedí, čo bolo spôsobené 

nedostatočnou technickou podporou zo strany poskytovateľov internetových služieb v ich 

pôsobisku, ba dokonca niekedy prichádzalo pri písaní testu aj k úplnému výpadku ich počítača. 

Posúdenie takéhoto stavu bolo pre pedagógov veľmi problematické, pretože overenie 

pravdivosti situácie by si vyžadovalo komunikáciu s poskytovateľmi internetových služieb, k 

čomu nemajú kompetencie. Súčasne riešili pedagógovia dilemu, či veriť študentom, že 

k výpadku ich počítača prišlo nie z ich viny, alebo výpadok si študent zámerne zapríčinil sám, 

pretože nepoznal správne odpovede na otázky v teste. Takéto situácie spôsobovali pedagógom 

zvýšené úsilie v ich práci, nakoľko museli vypracovať nové odlišné znenie testov, pretože 

poznajú vynaliezavosť študentov, ktorí si už testy okamžite po ich zadaní kopírujú.  

Na otázku, ktorej forme výučby by v budúcnosti dali prednosť, až 90 percent študentov 

odpovedalo, že je za prezenčnú výučbu s niektorými vylepšeniami, ktoré sa im páčili pri 

distančnej forme výučby.  

 

Záver 

Podľa hodnotenia samotných študentov, väčšina pedagógov zvládla súčasnú situáciu spojenú 

s pandémiou dobre a napriek sťaženým a komplikovaným podmienkam, je možné konštatovať, 
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že rozvoj vzdelávania ľudského kapitálu pokračuje na našich vysokých školách a univerzitách  

i naďalej na vysokej odbornej úrovni.  

Horšie je to už so sociálnym kapitálom. Spoločenská komunikácia sa v čase pandémie, aj vďaka 

prijatým reštrikčným opatreniam, obmedzila na online komunikáciu, aj to len s obmedzeným 

počtom ľudí. V školstve je tento negatívny vývoj rozvoja sociálneho kapitálu vnímaný ešte 

omnoho horšie, pretože vzájomná komunikácia mladých ľudí značne prispieva k ich 

osobnostnému rastu a získavaniu mäkkých zručností. 

Celkovo je možné konštatovať, že investovanie do ľudského i sociálneho kapitálu prináša, 

okrem výhod pre jednotlivcov aj výhody pre hospodárstvo ako celok. V zásade by mala byť 

zrejmá skutočnosť, že zvyšovanie kvality i kvantity ľudského kapitálu a podpora 

spoločenského spolužitia sa podieľa na miere ekonomického rastu, hoci v praxi je ťažké túto 

mieru potvrdiť a vyčísliť. 
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Reforma školského systému 

 

Bohumír Štědroň 

  

I. Žebříčky vysokých škol 

II. Reforma školského a politického systému 

Pořadí (žebříčky) vysokých škol 

Některé žebříčky z mnoha používaných modelů jsou považovány za nejvýznamnější. V grafu 

č. 1 jsou zobrazeny výsledky průzkumu Evropské asociace univerzit z roku 2014. 

 

Graf 1 

 

Zdroj: Evropská asociace univerzit (EUA), 2014 

 

Průzkum byl proveden mezi členy Evropské asociace univerzit, kteří byli dotázáni na to, které 

žebříčky považují za nejvýznamnější a které na ně mají největší dopad. Z výzkumu vyplynuly 

tři nejprestižnější žebříčky světového hodnocení univerzit – QS (52 %), THE (50 %), ARWU 

(48 %). Dále byli důležité také národní žebříčky či žebříčky přímo zaměřené na danou oblast, 

ve které univerzita působí. Zajímavé je také, že některé univerzity uvedly žebříček U-

Multirank, který není v grafu jako samostatná kategorie a spadá do kategorie ostatní (other). 

Jde o žebříček podporovaný Evropskou komisí, který ale poprvé publikoval až později v roce 

2014. 
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Klady žebříčků 

1. Prestiž vysokých škol je  trvalým faktorem 

2. Neexistuje pouze jeden model úspěšné univerzity 

3. Jednodušší pro politiku 

 

Zápory žebříčků 

1. Vysoký dopad na instituce klade vysokou odpovědnost na autory žebříčků 

2. Prestiž jedné univerzity je na úkor druhé – posilují nerovnosti mezi vysokoškolskými 

institucemi 

3. Posilování excelence vysokých škol v globálním měřítku více než naplňování 

regionálních a komunitních strategií 

4. Dávají příliš vysokou váhu prestiži vysokoškolských institucí 

5. Možné zneužití výsledků vládami pro své potřeby při nedostatečném výkladu dat 

6. Pořadí neukazuje reálný pokrok 

  

Některé body jsou zcela jasné, některé potřebují stručné dovysvětlení. Mezi hlavní pozitiva, 

které žebříčky přinášejí, patří určitě to, že žebříčky si zakládají na prestiži vysokých škol, je to 

vlastně hlavní a trvalá hnací síla. To může být zároveň i nevýhoda (viz bod 4.). Hodnocení 

prestiže totiž není transparentní, co se týče sběru dat od mezinárodní akademické komunity, ale 

ani z hlediska jejich následného zpracování a vytváření ukazatelů prestiže. „Skutečná prestiž je 

dlouhodobá a obtížně vytvářená charakteristika.“2 Prestiž se totiž zkoumá v 

průzkumech reputace, které „jsou postavené na principu, že všeobecná známost instituce 

v akademickém prostředí je jedním z rozhodujících indikátorů její kvality“3. 

Další výhodou je, že pro to, aby byla univerzita úspěšná, nemusí se řídit pouze jedním modelem, 

který reprezentuje nejúspěšnější světovou univerzitu. Je pro ně dobré vědět, že „vedle výkonově 

orientovaných univerzit zaměřených především na špičkový výzkum a rozsáhlou 

internacionalizaci, fungují ve většině systémů rovněž školy méně orientované na takto měřitelný 

výkon, které usilují o uspokojování potřeb svého prostředí, regionální ekonomiky a studentů, 

kteří nemusí směřovat k mezinárodním kariérám.“4 

„Pro ‚časově zaneprázdněné‘ lidi, jako jsou právě politici nebo vysoce postavení vládní 

úředníci, jsou jednotlivé číselné údaje, jako je například pořadí v mezinárodním žebříčku 

vysokých škol, ‚snadněji stravitelné‘.“5 To se tedy řadí také mezi výhody. „Údaje v žebříčcích 

by však měly obsahovat i další podrobnější informace o výsledcích jednotlivých vysokých škol. 

Výzvou je překročit toto číslo (pořadí v žebříčku) a vyprávět širší příběh školy.“6 Na druhou 

stranu musíme dávat pozor na to, aby tyto výsledky nebyly zneužívány vládou pro své potřeby, 

                                                           
2 KOUCKÝ, Jan. Žebříčků přibývá. K čemu (ne)jsou dobré? Universitas: magazín vysokých škol [online]. 6. 9. 

2019 [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/ze-sveta/3840-zebricku-pribyva-k-cemu-ne-jsou-

dobre 
3 –‘‘– 
4 KOUCKÝ, Jan. Žebříčků přibývá. K čemu (ne)jsou dobré? Universitas: magazín vysokých škol [online]. 6. 9. 

2019 [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/ze-sveta/3840-zebricku-pribyva-k-cemu-ne-jsou-

dobre 
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 
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pokud tato data nebudou pořádně vysvětlena (viz bod 5). Tvůrci politik na úrovni státu 

(regionu), ale i jednotlivých vysokých škol, totiž mnohdy soustředí významné výhody a zdroje 

jen na určité instituce, které podle nich mohou vést k dosažení mezinárodní excelence. Proto 

musíme dávat pozor, jak dané výsledky interpretujeme a nedíváme se pouze na pořadí 

v žebříčku. S tím souvisí i bod číslo 6, který nám jen zdůrazňuje důležitost ostatních ukazatelů 

pro porovnání reálného pokroku instituce, nejen její pořadí. 

Co se týče dalších záporů, bod číslo 2 velmi úzce souvisí s tím, co je zmíněno v předešlém 

odstavci. Nejen, že postavení v žebříčku nám neukazuje reálný pokrok univerzity, ale zároveň 

nám říká, že pokud se nějaká univerzita posunula v žebříčku na vyšší pozice, musela jiná 

spadnout v hodnocení dolů. V podstatě se tím posilují nerovnosti mezi institucemi, protože 

prestiž jedné je na úkor druhé. „Bohaté elitní univerzity v globálních metropolích jsou pak 

schopny maximalizovat svoji ‚absorpční kapacitu‘ – na rozdíl od vysokoškolských institucí 

s nižším statusem v subregionech – a tím vzájemnou pozici dále posilovat.“7 

Dalším negativem je soustředění se na postavení v mezinárodním měřítku a zanedbávání 

regionálních a komunitních strategií. Často totiž tvůrci politik na úrovni státu (regionu), ale 

i jednotlivých vysokých škol, soustředí mnohdy významné výhody a zdroje jen na určité 

instituce, které podle nich mohou vést k dosažení mezinárodní excelence, přičemž se ale 

nesoustředí na rozvoj v daném regionu, a tím také v dlouhodobém hledisku mohou ztrácet. 

Posledním bodem je bod 1, který upozorňuje na kladení vysoké odpovědnosti na autory 

žebříčku díky tomu, že mají vysoký dopad na instituce. Je nutné si uvědomit, že vysoká kvalita 

poskytnutých údajů je nezbytným předpokladem pro zajištění vysoké kvality jakýchkoli 

žebříčků vysokých škol. 

 V následujících kapitolách jsou představeny ty nejvýznamnější světové žebříčky vysokých 

škol, ke kterým patří hlavně QS World University Rankings a THE World University Rankings. 

Kromě těchto žebříčků existuje samozřejmě spousta dalších jako např. ARWU nebo U-

Multirank World University Rankings. Tabulka č. 1 uvádí a popisuje ve zkratce všechny 

jmenované žebříčky. 

 

Tabulka 1 

Název Co to je? Metodologie 1. žebříček 

QS 

(Quacquarelli 

Symonds) 

World 

University 

Rankings 

Žebříček 

vydávaný ročně, 

nejčtenější na 

světě 

6 kritérií hodnocení: 

 akademická pověst 

 pověst zaměstnavatele 

 poměr fakulta / student 

 citace na fakultu 

 mezinárod. fakultní 

poměr 

 mezinárodní 

studentský poměr 

Původně to byl THE 

World University 

Rankings – vydával 2004-

2009 a poté každý začal 

dělat své žebříčky 

THE (Times 

Higher 

Education) 

Žebříček 

vydávaný ročně 

13 výkonnostních ukazatelů 

v 5 oblastech: 

Po vyčlenění QS změnili 

metodologii a od roku 

2010 publikují žebříčky 

                                                           
7 Tamtéž. 
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World 

University 

Rankings 

 výuka (učební 

prostředí) 

 výzkum (objem, příjem 

a pověst) 

 citace (výzkumný vliv) 

 mezinárodní výhled 

(zaměstnanci, studentu a 

výzkum) 

 příjem z průmyslu 

(přenos znalostí) 

 

vypočítané podle nové 

metodologie 

ARWU 

(Academic 

Ranking of 

World 

Universities) 

Žebříček 

vydávaný 

společností 

ShanghaiRanking 

Consultancy (od 

2009) 

6 objektivních ukazatelů: 

 počet absolventů a 

zaměstnanců s Nobelovu 

cenou a jinými oceněními 

 počet vysoce 

citovaných vědců vybraných 

společností Clarivate 

Analytics 

 počet článků 

publikovaných v časopisech 

Nature and Science 

 počet článků 

indexovaných v Science 

Citation Index – Expanded a 

Social Sciences Citation Index 

 výkon univerzity 

počítaný na hlavu 

Od 2003 – cca 500 

světových nejlepších 

univerzit 

Dnes hodnotí ročně již 

více než 1800 univerzit a 

publikuje jich 1000. 

U-Multirank Nezávislý 

žebříček 

podporován 

finančně 

Evropskou komisí 

5 dimenzí činnosti univerzit: 

 vyučování a studium 

 výzkum 

 přenos znalostí 

 mezinárodní orientace 

 regionální 

angažovanost 

2014 – přes 850 vysokých 

škol z více než 70 zemí  

 srovnání 

institucionální úrovně jako 

celku 

 srovnání 

konkrétních studijních 

oborů 

 

V tabulce č. 1 uvádím 4 světové žebříčky a jejich stručnou charakteristiku. Žebříčkům od QS a 

THE se věnují celé konkrétní kapitoly, a proto nejsou v tomto stručném popisu zahrnuty. 

Stručný popis se ale nevyhne žebříčku ARWU neboli Academic Rankign of World 

Universities, který je vydávaný společností ShanghaiRanking Consultancy od roku 2009. 

Funguje už ale od roku 2003, kdy srovnával asi jen 500 světových univerzit, kdežto dnes už 
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jich je přes 1800. Metodologie je založena na následujících 6 objektivních ukazatelích: počet 

absolventů a zaměstnanců, kteří získali Nobelovu cenu a jiná ocenění; počet vysoce citovaných 

vědců vybraných společností Clarivate Analytics; počet článků publikovaných v časopisech 

Nature and Science; počet článků indexovaných v Science Citation Index – Expanded a Social 

Sciences Citation Index; výkon univerzity počítaný na hlavu. 

Dalším uznávaným žebříčkem je U-Multirank, což je nezávislý žebříček, který finančně 

podporuje Evropská komise. V hodnocení se zaměřují na 5 dimenzí činnosti univerzit: 

vyučování a studium; výzkum; přenos znalostí; mezinárodní orientace; regionální 

angažovanost. 1. žebříček uveřejnil v roce 2014. Pracuje nejen se srovnáním institucionální 

úrovně jako celku, ale i srovnáním konkrétních studijních oborů. 

 

Žebříček QS  

Jeden ze dvou mezinárodně nejuznávanějších žebříčků je QS World University Ranking. 

Původně byl součástí žebříčku THE – QS World University Rankings, ale od roku 2009 se 

společnost Quacquarelli Symonds vyčlenila a začala vydávat každoročně svůj vlastní žebříček 

se tím, že zachovali původní metodologii na rozdíl od THE žebříčku. QS dnes vydává nejen 

celkové globální hodnocení univerzit, ale i hodnocení univerzit dle zaměření, oborů, regionu, 

kde působí apod. (např. University Rankings in U.S., University Rankings in Asia, University 

Rankings for Life Sciences & Medicine…).  

Co se týče již zmíněné metodologie, žebříček hodnotí univerzity na základě 6 oblastí kritérií, z nichž 

každá má pro hodnocení určitou váhu a data jsou pro danou oblast sbírána určitým způsobem. 

 

Schéma 1 

 

 

V tabulce č. 2 vidíme 6 základních oblastí kritérií, která jsou pro tento žebříček zkoumána. 

Největší váhu má v hodnocení akademická pověst instituce, která je zkoumána pomocí 

globálního akademického průzkumu mezi odborníky v oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

Akademická pověstAkademická pověst

Pověst zaměstnavatelePověst zaměstnavatele

Poměr fakulta / studentPoměr fakulta / student

Citace na fakultuCitace na fakultu

Mezinárodní fakultní poměrMezinárodní fakultní poměr

Mezinárodní studentský poměrMezinárodní studentský poměr5 % 

5 % 

10 % 

20 % 

20 % 

40 % 
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kvality výuky a výzkumu. Expertů je dotázáno přes 94 000, což je největší průzkum 

akademického mínění na světě. 

Ukazatel ‚pověst zaměstnavatele‘ je velmi užitečný pro studentskou komunitu, která je jedním 

z hlavních příjemců žebříčků. Zaměstnavatelé totiž určují instituce, ze kterých získávají ty 

nejkvalifikovanější, nejinovativnější a nejúčinnější absolventy. Toto kritérium má váhu 20 % 

v celkovém hodnocení. 

Poměr fakulta / student je patrně nejlepším indikátorem kvality výuky, což je jedna ze 

základních věcí, podle které se orientují uchazeči o vysoké školy. Tento indikátor posuzuje, do 

jaké míry jsou instituce schopny poskytnout studentům smysluplný přístup k přednášejícím a 

lektorům, a uznává, že vysoký počet členů fakulty na studenta sníží pedagogickou zátěž na 

každého jednotlivého akademika. Váha tohoto indikátoru je také 20 %. 

Dalším ukazatelem je ‚citace na fakultu‘, který měří kvalitu institucionálního výzkumu. 

Vypočítá se jako celkový počet citací, které obdržely všechny práce vytvořené na dané 

univerzitě za pětileté období podle počtu členů fakulty na této univerzitě. Každý obor má ale 

jinou publikační kulturu, a proto od roku 2015 měříme citace pro každý obor trochu jinak, což 

zajišťuje to, že při hodnocení skutečného výzkumného vlivu instituce bude citacím z různých 

oborů přikládán stejný vliv. Citace se hodnotí v pětiletém publikačním okně, tzn. pro tento rok 

zkoumáme citace od roku 2014 do roku 2019. Data pro toto hodnocení vycházejí z databáze 

Elsevier’s Scopus, což je největší databáze akademických dat na světě. Tento ukazatel má váhu 

10 %. 

Poslední dvě kritéria mají váhu pouze 5 %. Jde to to, že pokud si univerzita vede v tomto 

ukazateli dobře, znamená to, že je schopna přitahovat studenty z celého světa na základě silné 

mezinárodní značky. Takovéto univerzity jsou schopny poskytnout všem nadnárodní prostřední 

a zajišťují výměnu osvědčených postupů a poznatků. 

 

Obrázek 1 

 

Zdroj: QS Quacquarelli Symonds Limited, 2020 
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Na obrázku č. 1 vidíme ‚Top 10‘ světových univerzit podle žebříčku QS. První tři místa patří 

americkým univerzitám, první je MIT (Massachusetts Institute of Technology), druhá je 

Stanfordská univerzita a třetí Harvardská univerzita. Zastoupení v první desítce mají také 

britské univerzity, kterých je zde celkem pět. Nejlépe hodnocená je Oxfordská univerzita, která 

skončila na 4. místě. Kromě USA a Velké Británie tu na 6. místě figuruje švýcarská ETH Zurich 

– Swiss Federal Institute of Technology. Nejlepší českou vysokou školou je na 291. místě 

Univerzita Karlova. 

 

Obrázek 2 

 

Zdroj: QS Quacquarelli Symonds Limited, 2020 

 

Na obrázku č. 2 jsou znázorněna všechna výše popsaná kritéria z metodologie. Každé je 

ohodnoceno body od 0 do 100. Pro srovnání jsem vybrala MIT, Oxfordskou univerzitu, nejlepší 

německou univerzitu – Technická univerzita v Mnichově, a Univerzitu Karlovu. Co se týče 

prvních dvou zmíněných, ty si v ukazatelích vedou perfektně. Kromě dvou či tří ukazatelů, kde 

jejich hodnoty nejsou nižší než 84 body, jsou ve všech hodnoceny 100 body. Oxfordská 

univerzita nejvíce ztrácí na MIT v citacích.  

Technická univerzita v Mnichově má výborný ukazatel ‚reputace zaměstnavatele‘, což je jeden 

z nejdůležitějších faktorů, na základě kterých si potencionální studenti svoji školu vybírají. 

Celkem solidní hodnocení má i v kvalitě výuky a v akademické reputaci (přes 80 bodů). Celkem 

vysokých hodnot dosahuje i v internacionálnosti studentů a fakult (přes 60 bodů). Nejhorším 

ukazatelem jsou opět citace, které mají hodnotu 26,9 bodů. 

Univerzita Karlova má samozřejmě mnohem horší hodnocení oproti těmto třem školám, vždyť 

se nachází až na samém konci třetí stovky žebříčku. Mezi hlavní negativa hodnocení patří opět 

citace, jejichž hodnota je pouze 11,7 bodů, a internacionálnost fakult s 19,4 body. Naopak 

vyšších hodnot dosahují ukazatelé ‚internacionálnost studentů‘, ‚kvalita výuky‘ a ‚akademická 

reputace‘. Nemůžeme ale rozhodně mluvit o příliš vysokých hodnotách, protože žádný z těchto 

ukazatelů není hodnocen ani přes 50.  
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Obrázek 3

 

Zdroj: QS Quacquarelli Symonds Limited, 2020 

 

Z pohledu českých univerzit vypadá žebříček takto. První je tedy Univerzita Karlova, jak už 

bylo zmíněno, druhá je VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická), která je 

v celosvětovém žebříčku na 355. místě, a třetí je ČVUT (České Vysoké Učení Technické). 

Masarykova univerzita v Brně a Palackého Univerzita v Olomouci jsou až v druhé pětistovce 

hodnocených škol. Pro tyto školy ale nemáme vypočteny všechny ukazatele, a také to je důvod, 

proč se v hodnocení umístily až tak daleko. 

Při srovnání tří nejlepších univerzit dle žebříčku QS vidíme, že obecně slabinou českých 

univerzit je nízké skóre v citacích. Naopak vysoká čísla má ukazatel ‚internacionálnost 

studentů‘. Co se týče kvality výuky, tak VŠCHT v ní v českém prostředí dominuje (97,8 bodů). 

Naopak nejhorší ukazatele jsou pro ni ‚reputace zaměstnavatelů‘ a ‚akademická reputace‘. 

Akademickou reputaci má nejvyšší Univerzita Karlova.  

 

Žebříček THE 

Times Higher Education World University Rankings je tím druhým žebříčkem z nejvíce 

uznávaných na světě. Je každoročně publikován v časopise THE. Jak již bylo popsáno 

v přechozí kapitole, žebříček byl původně součástí THE-SQ žebříčku. Od roku 2009 se obrátili 

na agenturu Thomson Reuters, aby jim zprostředkovávali data. Spojení fungovalo pouze do 

roku 2013, kdy se THE spojili s agenturou Elsevier, se kterou spolupracují dodnes.  

Metodologie tohoto žebříčku prošla změnou v roce 2010 a patří k nejpečlivějším a 

nejspolehlivějším pro hodnocení univerzit vůbec. Kritizována je ale pro podkopávání 

nevědeckých a neanglických institucí a pro spoléhání se na subjektivní průzkum reputace. 

Zahrnuje 13 samostatných ukazatelů seskupených do pěti kategorií: výzkum, výuka, citace, 

mezinárodní mix a tržby z průmyslu. Následuje obrázek č. 4, který ukazatele znázorňuje. 
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Obrázek 4 

 

Zdroj: Times Higher Education, 2020 

 

Na obrázku č. 4 vidíme pět oblastí hodnocení, na které se soustřeďuje žebříček THE. První 

oblastí je výuka a učební prostředí. Celkově má tento ukazatel váhu 30 % a je tedy velmi 

důležitý pro hodnocení. Do této oblasti spadá pět ukazatelů, které mají sami o sobě také určitou 

váhu. Tyto ukazatele jsou následující: 

 průzkum reputace – 15 %; 

 poměr zaměstnanců ke studentům – 4,5 %; 

 poměr doktorátů k bakalářským titulům – 2,25 %; 

 poměr udělených doktorátů k akademickému pracovníkovi – 6 %; 

 institucionální příjem – 2,25 %. 

Další oblastí je výzkum a jeho objem, příjem z něj a pověst. Celkově má ukazatel váhu také 30 

%, z čehož jednotlivé ukazatele mají: 

 průzkum reputace – 18 %; 

 příjem z výzkumu – 6 %; 

 produktivita výzkumu – 6 %. 

Třetí oblastí jsou citace, které mají váhu také 30 %. Ukazatelem v této oblasti je citační dopad, 

tedy normalizovaný průměr citace na článek. Tím se měří vliv výzkumu. 

Další oblastí je oblast internacionálnosti ať už mezi studenty, zaměstnanci nebo ve výzkumu. 

Hovoří se o tzv. mezinárodní rozmanitosti, kterou měří následující ukazatele: 

 podíl zahraničních studentů – 2,5 %; 

 podíl zahraničních zaměstnanců – 2,5 %; 

 mezinárodní spolupráce – 2,5 %. 
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Celková váha oblasti ve výpočtu hodnocení je 7,5 %. 

Poslední oblastí, kterou se žebříček THE zaobírá, je příjem z průmyslu. Ten se měří pomocí 

výnosů z výzkumu (na akademického pracovníka). Je to totiž dobrý způsob, jak zjistit to, čemu 

se říká přenos znalostí a přínos pro inovace. Tento ukazatel má pouze 2,5 % váhy. 

Instituce mohou být z tohoto žebříčku vyloučeny, pokud splňují alespoň jednu podmínku 

z následujících: 

 nevyučují vysokoškolské studenty, 

 jejich výzkumný výstup dosáhl v letech 2014–2018 méně než 1000 relevantních 

zveřejnění (minimum 150 ročně), 

 80 % nebo více jejich výzkumného výstupu je výhradně v jedné z 11 tematických 

oblastí, které jsou určeny žebříčkem THE. 

 

Obrázek 5 

 

Zdroj: Times Higher Education, 2020 

 

Na obrázku č. 5 vidíme, že oproti žebříčku QS je v tomto hodnocena na 1. místě britská 

Oxfordská univerzita. 2. místo patří California Institute of Technology z USA a 3. místo 
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Cambridgeské univerzitě opět z Británie, přičemž obě jsou zastoupeny v první desítce i 

v žebříčku QS. Celkem je v těchto prvních deseti světových univerzitách zastoupeno 7 

amerických a 3 britské univerzity. Např. MIT (Massachusetts Institute of Technology), který 

byl v žebříčku QS na 1. místě, je v hodnocení THE až na místě 5. 

 

Obrázek 6 

 

Zdroj: Times Higher Education, 2020 

 

Pro zajímavost je tu obrázek č. 6, který ukazuje postavení českých univerzit v žebříčku THE. 

Opět nejlépe je na tom Univerzita Karlova na 401–500. místě. Druhé místo patří společně 

univerzitám Masarykově v Brně a Palackého v Olomouci. Dále v hodnocení figurují i České 

vysoké učení technické a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
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Obrázek 7 

 

Zdroj: Times Higher Education, 2020 

 

Další zajímavost zobrazuje obrázek č. 7. Je to ‚TOP 5‘ sportovních světových univerzit, 

respektive univerzit nabízející sportovní programy. Nejlépe je hodnocena americká Stanfordská 

univerzita, která figuruje i v celkovém žebříčku na 4. místě. Další místa jsou obsazena také 

americkými univerzitami až na 4. místo, kde je kanadská University of Toronto. 

 

Univerzita Karlova 

Abychom si shrnuli již získané poznatky o UK, začneme tedy pozicí v různých žebříčcích. To 

nám ukazuje schéma č. 2. Kromě žebříčku ARWU, kde je umístění z roku 2019, jsou to aktuální 

čísla z roku 2020. 

 

Schéma 2 

 

 

QS

291.místo

THE

401.místo

ARWU

201.místo
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Následující graf č. 2 nám zobrazuje již konkrétní ukazatele (podle žebříčku THE) od roku 2012 

až do roku 2020.  

 

Graf 2  

 

 

Z grafu č. 2 můžeme vyčíst, že na tom UK není špatně, co se týče mezinárodních výhledů a 

internacionálnosti. Ani citace nejsou hodnoceny špatně, i když v posledním roce až dvou kleslo 

jejich skóre. Stoupá také celkové skóre, což je to hlavní, co všichni vidí na první pohled bez 

jakékoliv další analýzy ukazatelů.  

To, v čem UK nemá  dobré hodnocení, jsou tyto tři ukazatelé: výzkum, výuka, příjem 

z průmyslu. Je ale otázkou, jestli se na ně zaměřit nebo naopak podporovat to, v čem je UK 

dobrá a pouze se vyvarovat v těchto ukazatelích nějakému zbytečnému poklesu. A také musíme 

brát v potaz to, že zlepšení v určitých ukazatelích nemusí nutně garantovat zlepšení postavení 

v žebříčku, jak už bylo zmíněno v kapitole 1. Žebříčky, další univerzity se také mohou zlepšit 

a posunout se tak výš. 

V celkovém pořadí žebříčku se UK pohybuje poslední roky na stejných místech, již od roku 

2016 zaujímá 401–500. místo. Historicky na tom byla nejlépe v letech 2012 a 2013, kdy se 

pohybovala na 301–350. místě, poté v roce 2014 klesla o 50 míst níž, ale již v roce 2015 se 

vrátila zpět na stejné příčky jako v letech 2012–2013.  

 

Prognóza vývoje ukazatelů pro Univerzitu Karlovu 

V této kapitole je popsán možný vývoj ukazatelů UK podle žebříčku THE. Prognóza byla 

vytvořena pomocí funkce FORECAST v programu Microsoft Excel. 
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Tabulka 2 

Rok Výuka Výzkum Citace Příjem z 

průmyslu 

Mezinárodní 

výhled 

Celkové 

skóre 

2017 30.5 21.4 54.6 32.4 54.6 32.6 – 37.5 

2018 29.0 22.0 56.3 32.1 55.6 35.0 – 39.9 

2019 31.6 24.8 55.9 34.4 57.4 37.1 – 41.6 

2020 32.9 25.9 53.0 34.8 58.7 38.8 – 42.3 

2021 33.5 27.6 53.0 35.8 60.1 40.1 – 44.1 

2030 40.1 41.5 47.6 43.4 72.5 58.3 – 59.5 

 

Tabulka č. 2 zobrazuje to, jak by se v příštích letech měly ukazatele vyvíjet na základě jejich 

vývoje od roku 2012. Vypočítány jsou hodnoty pro následující rok – tedy 2021, a hodnoty pro 

rok 2030.  

Jak můžeme vidět, všechny ukazatelé, až na citace, které by měly mít stejnou hodnotu, by se 

měli pro rok 2021 zlepšit. Pro rok 2030 můžeme vidět, že se většina ukazatelů zlepší o poměrně 

vysoká čísla – k největšímu zlepšení by mělo dojít u výzkumu a mezinárodního výhledu, také 

samozřejmě v celkovém skóre. Naopak k poklesu by mělo dojít u citací o 5,4 bodů. 

 

Prognóza vývoje pozice Univerzity Karlovy v žebříčku QS 

Stejná funkce FORECAST byla použita i pro prognózu vývoje postavení UK v žebříčku QS. 

Záměrně byl zvolen pro celkové postavení žebříček QS, protože v něm má UK samostatné 

postavení na nějakém místě a nedělí se o něj s dalšími 50 univerzitami, jako je tomu v žebříčku 

THE. Nevýhodou je ale, že prognóza mohla být provedena pouze na základě údajů od roku 

2017, a ne od roku 2012, jako pro ostatní ukazatele. 

 

Graf 3 
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Analyzovány jsou  hodnoty pro rok 2021 a 2030 a jsou uvedeny  na grafu č. 3. Od roku 2017 

můžeme zaznamenat mírný pokles pořadím, které se vylepšilo až v roce 2020, kdy se UK 

poprvé dostala do první 300. V následujícím roce 2021 by UK měla klesnout o dvě příčky, ale 

za 10 let už by měla atakovat prvních 250 nejlépe hodnocených škol.  

 

Analýza Cross Ranking 

Zajímavostí v tvorbě žebříčků světových univerzit je analýza Cross Ranking, která shrnuje 

závěry tří nejvíce respektovaných a používaných mezinárodních žebříčku vysokých škol – QS, 

ARWU, THE. Popsaná je na webových stránkách magazínu Universitas. Jejími autory je české 

Středisko vzdělávací politiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Jde tedy o jakousi metaanalýza hodnocení VŠ ve světě, ve které se autoři snaží o propojení 

dostupných informací a údajů z nejvýznamnějších žebříčků. Cílem je získat bohaté a komplexní 

a současně srovnatelné informace o silných stránkách co největšího počtu VŠ ve světě 

(jednotlivá kritéria hodnocení se liší v různých žebříčcích) i v ČR. 

Vychází z údajů žebříčků ARWU, QS, THE, které jsou každoročně zveřejňované. Při výběru 

jejich použití pro Cross Ranking se zohlednila vysoká reputace v akademické obci těchto 

žebříčků, a i širší zainteresovaná veřejnost (včetně politiků), nejdelší historie (první byl v roce 

2003 žebříček ARWU, o rok později QS/THE), transparentnost, podrobně zveřejňují svou 

metodologii, uvádějí zdroje dat, komunikují s uživateli žebříčků o výsledcích a metodologii, 

permanentně usilují o zdokonalování žebříčku. 

Již v roce 2012 se objevil první pokus o sjednocení žebříčků, kdy se do hodnocení dostalo pouze 

821 škol, dnes už srovnává více než 1700 nejlépe hodnocených vysokých škol z celého světa 

(včetně dvou desítek českých a slovenských) a také 50 nejúspěšnějších vysokoškolských 

systémů za období 2012–2019. Celkově do Cross Ranking 2019 byla zahrnuta téměř desetina 

všech vysokých škol z 98 zemí světa (do celkového počtu vysokých škol se počítají všechny 

nabízející alespoň jeden akreditovaný bakalářský nebo magisterský program studia). Také roste 

počet škol, pro něž jsou dostupné údaje ve všech třech sledovaných žebříčcích (od roku 2012 

se počet zvýšil z 318 na 637 v roce 2019) nebo alespoň ve dvou z nich (168 škol v roce 2010, 

398 škol v roce 2019). 

Na obrázku č. 8 vidíme, kolik vysokých škol je celkově na jakém kontinentu a kolik z nich bylo 

zahrnuto do Cross Ranking 2019.  

 

Obrázek 8 

 

Zdroj: Universitas, 2019 
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Z obrázku č. 8 lze vyčíst, že z celkového počtu 18 406 univerzit je v Cross Ranking zastoupeno 

pouze 9,4 %, přesně 1 721 škol. Největší zastoupení mají školy z Asie (627 škol), o necelých 

50 méně jich má Evropa (579 škol) a následuje Severní Amerika s necelými 300 školami. 

Nejhůře jsou na tom kontinenty Oceánie, Afrika a Latinská Amerika, které v hodnocení nemají 

zastoupených ani 10 % všech vysokých škol.  

Když se ale podíváme na hodnocení škol z hlediska dosaženého skóre, byla na tom v roce 2019 

nejlépe Evropa, která má 2/5 z celkového světového skóre. Asie je na to o poznání hůře, má 

pouze 1/4. 1/4 má také Severní Amerika, z toho ale jen školy v USA, kterých je 240, tvoří 1/5 

celkového světového skóre. 

Nejlepším vysokoškolským systémem se může chlubit Švýcarsko. 

„Na celosvětové úrovni se v TOP 25 vysokoškolských institucí souhrnného žebříčku Cross 

Ranking situace v období od roku 2012 až do roku 2018 téměř neměnila, objevovaly se pouze 

některé drobné posuny v rámci stejné skupiny škol. Ve všech sledovaných letech (2012, 2016, 

2017 a 2018) obsadila první pozici americká Harvard University a kromě ní se do TOP 25 

dostalo dalších sedmnáct vysokých škol z USA, čtyři britské a po jedné vysoké škole ze 

Švýcarska (jedinou školou v TOP 25 z kontinentální Evropy je ETH Zurich), z Kanady a z 

Japonska. Změnu do tohoto seznamu nejúspěšnějších vysokoškolských institucí na světě přinesl 

až rok 2019, kdy se poprvé v historii do TOP 25 souhrnného žebříčku Cross Ranking dostala 

vysoká škola z Číny – Tsinghua University (dnes 25.) – na úkor americké Northwestern 

University (v současnosti až 27.).“8 

Co se týče českých škol, nejúspěšnější je za rok 2019 v této analýze UK, která se posunula 

oproti minulému roku o 8 míst výše na 269. místo. Druhá je VŠCHT (Vysoká škola chemicko-

technologická), která zaznamenala skok o 389 pozic nahoru, to ale hlavně díky tomu, že byla 

poprvé zařazena do žebříčku QS. Třetí je ČVUT (České vysoké učení technické), které se také 

zlepšilo od roku 2018 o 47 míst, pro rok 2019 obsadila tedy 544. místo. 

Poslední zajímavost ukazuje obrázek č. 9. Je na něm graf zobrazující podíl prvníhch deseti 

zemí, jejichž vysoké školy dosáhly nejvyššího celkového skóre v TOP 821 v letech 2012, 2016, 

2018 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 KOUCKÝ, Jan a Aleš BARTUŠEK. Analýza: Nejlepší vysoké školy na světě a v Česku. Universitas: magazín 

vysokých škol [online]. 2020, 30. 12. 2019 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/tema/4502-

analyza-jake-jsou-nejlepsi-skoly-na-svete-a-v-cesku 
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Obrázek 9 

 

Zdroj: SVP PedF UK, ARWU, QS, THE, 2019 

 

Na obrázku č. 9 vidíme, že během pár let se celkové skóre snížilo ze 70,8 % na 67,5 %. Je to 

především vinou poklesu podílu amerických škol. Klesá ale také vliv univerzit z Kanady, 

Francie nebo také Německa, Velké Británie a Japonska. Naopak svůj podíl na celkovém skóre 

navýšila Čína, a tím předstihla i Německo. Mezi další země, které zvyšují svůj podíl, patří i 

Korejská republika, Austrálie nebo také Itálie. 

Největší podíl má ale stále USA (21,4 %), poté s velkým odstupem Velká Británie (9 %), třetí 

je Čína (7 %), čtvrté Německo (5,2 %) a páté Japonsko (4,3 %).  

Ekonomika vybraných významných vysokých škol 

V této kapitole je čtenář seznámen s ekonomikou sedmi vybraných vysokých škol, které se 

v mezinárodních žebříčcích umisťují na předních příčkách. Vybrány byly univerzity v tabulce 

č. 3. 
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Tabulka 3 

Univerzita Země 

Cross Ranking 

2019 – Pořadí 

ve světě 

Cross Ranking 

2019 – Pořadí 

v zemi 

Harvard University Spojené státy americké 1. 1. 

Stanford University Spojené státy americké 2. 2. 

The University of Oxford Spojené království 5. 2. 

The University of Cambridge Spojené království 3. 1. 

Federal Institute of Technology 

Zurich 
Švýcarsko 13. 1. 

University of Toronto Kanada 21. 1. 

University of Tokyo Japonsko 24. 1. 

 

Záměrně byly univerzity vybrány takto, abychom mohli porovnat i některé země, jejichž 

univerzity mají největší podíl na celkovém skóre. Tabulka č. 3 nabízí dvě nejprestižnější 

americké univerzity – Harvard a Stanford, dále dvě nejznámější britské univerzity – Oxford a 

Cambridge, a nakonec jednu nejlépe hodnocenou univerzitu ze těchto států – Švýcarsko, 

Kanada, Japonsko.  

U těchto univerzit je dále zobrazen jejich celkový rozpočet, rozpočet pro výzkum, granty a 

investice od státu (pokud dostávají) a roční školné.  

 

Tabulka 4 

Univerzita 
Rozpočet  Dotace od státu Rozpočet 

výzkumu 

Harvard University $ 4,5 bilion (2015) $ 40,9 mld. (2019) – 

Stanford University $ 6,8 bilion (2020) $ 24,8 mld. (2017) $ 1,63 bilion 

The University of Oxford $ 2,774 bilion (2018) $ 197 mil. (2015) – 

The University of 

Cambridge 

$ 2,437 bilion (2018) $ 176 mil. (2015) – 

Federal Institute of 

Technology Zurich 

$ 1,97 bilion (2017) – $ 847 milion 

University of Toronto $ 2,68 bilion (2019) $ 22,5 mil. (2018) $ 1,3 bilion  

University of Tokyo $ 102 milion (2018) – $ 835 milion 

 

Tabulka č. 4 nám ukazuje hodnoty celkových rozpočtů, rozpočtů výzkumu a dotace od státu 

u vybraných univerzit. Vidíme, že největší rozpočet mají americké školy, konkrétně největší 

číslo má Stanfordská univerzita ($ 6,8 bilionů). Je to i tím, že jsou velmi dobře financovány 

státem, který přispívá např. Harvardu 40,9 bilióny dolarů, což je vlastně největší příspěvek 

univerzitě od státu na světě. Přes 2 bilióny amerických dolarů se dostaly i obě britské školy, 

kdy Oxford má o něco více (cca o 300 miliónů dolarů), a Univerzita v Torontu, nejlépe 
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hodnocená kanadská škola. Musíme si ale uvědomit, že každý z rozpočtů je z jiného roku, 

nejstarší je z roku 2015 (Harvard), také tu jsou rozpočty z let 2017, 2018 a ty nejnovější z roku 

2019 a 2020. To je způsobeno tím, že data nebyla tak dobře dohledatelná, ale pro letmý přehled 

nám toto postačí.  

Co se týče rozpočtu výzkumu, ne vždy se zas dala data dobře dohledat, proto jsou tato čísla 

doplněna pouze u některých univerzit. Z těchto údajů, které jsou doplněné, vidíme, že hodně na 

výzkum dává Stanfordská univerzita (1,63 bilionů dolarů) a také Univerzita v Torontu (1,3 

bilionů dolarů). Univerzita v Tokyu a Švýcarský federální technologický institut také na 

výzkum věnují nemalé částky, obě instituce přes 800 milionů dolarů. 

O dotacích od státu už byla řeč u Harvardu, který má nejvyšší příspěvky na světě. I další 

univerzity v USA jsou takto dobře financovány, Stanford dostává 24,8 miliard dolarů. Jen o 2,3 

miliardy dolarů méně dostává Univerzita v Torontu. Také britské univerzity dostávají granty a 

dotace na jejich činnost od státu, v roce 2015 dostal Cambridge 176 milionů dolarů a Oxford 

197 milionů dolarů. Opět je nutno poznamenat, že každý údaj je z jiného roku. 

Následující tabulka č. 5 sleduje školné na výše uvedených univerzitách a celkové náklady na 

studium a život na univerzitě. 

 

Tabulka 5 

Univerzita Školné  Celkové náklady (školné, 

ubytování, strava, poplatky) 

Harvard University $ 46 340 (2019) $ 67 580 

Stanford University $ 52 857 (2019) $ 74 570 

The University of Oxford $ 11 471 (2018) – 

The University of Cambridge $ 11 471 (2018) 

$ 26 950 – international  

$ 29 164 

 

Federal Institute of 

Technology Zurich 

$ 2 401 (2019) $ 23 500 

University of Toronto 
$ 4 304 (2018) 

$ 37 603 – international  

$ 13 316 

$ 46 615 – international  

University of Tokyo $ 4970 (2016) $ 7743 (bez ubytování a stravy) 

 

V tabulce č. 5 jsou všechny částky uvedené za jeden akademický rok. Opět si musíme 

povšimnout jiných roků u jednotlivých škol, ty se ale liší maximálně o 2 roky (kromě Univerzity 

v Tokyu), tudíž to není takový problém pro naše porovnání. Vidíme, že největší částku za 

školné zaplatíme na Stanfordu (52 857 dolarů/rok), kde celkové výdaje na život na škole 

vychází na 74 570 dolarů (1 856 226 Kč) ročně. Obdobně je na tom Harvard, který je o něco 

málo levnější, co se školného týče.  

Pro studenty z Velké Británie a z Evropské unie (dále jen EU) jsou britské univerzity levnější 

než pro zahraniční studenty. Ti zaplatí za rok 26 950 dolarů, zatímco Britové a občané EU ‚jen‘ 

11 471 dolarů. Nejlevnější univerzitou z tohoto výběru je ale Švýcarský federální 

technologický institut, který vyjde studenty na 2 401 dolarů (59 767 Kč). Příznivější částky 
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(oproti americkým školám) nabízí i Univerzita v Torontu (4 304 dolarů) a Univerzita v Tokyu 

(4 970 dolarů), kde je ale údaj starý už 4 roky, tudíž školné se mohlo navýšit. 

Zdaleka nejvyšší výdaje na celkový život na univerzitě vydáme ve Švýcarsku, kde po odečtení 

školného z celkových výdajů dostaneme 21 099 dolarů za rok, to je v přepočtu 525 205 Kč za 

rok. 

Celkově tedy můžeme říct, že nejlépe hodnocené univerzity mají mnoho finančních prostředků, 

velké rozpočty a na všech se platí školné. Všechno to jistě přispívá i k dané prestiži a dobrému 

hodnocení ve světových žebříčcích. 

 

Reforma školského a politického systému. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je velmi pravděpodobné, že zvýšení úrovně českých 

vysokých škol vyžaduje: 

1. Zrušení akreditačního úřadu a vytvoření českého žebříčku na MŠMT 

2. Vysoké školy jsou hodnoceny a dotovány podle pořadí na uvedených žebříčcích 

3. Vysokoškolští pedagogové jsou hodnoceni podle následujících skutečností 

- jak zavádějí nové předměty do výuky 

- jak se jejich posluchači uplatňují v praxi a v zahraničí 

- jaké píší učebnice 

- podle publikační činnosti a citací 

3. Vysoké školy si samy jmenují docenty (děkan) a profesory (rektor) podle metodických 

pokynů MŠMT 

4. Ministři, vedoucí úřadů a předsedové parlamentních výborů musí mít ukončené 

vysokoškolské vzdělání a nejméně roční pobyt na zahraniční vysoké škole/ praxe 

z zahraničí a certifikovanou znalost anglického jazyka 
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Vhled do vývoje vědeckého poznání  rodinného podnikání 

 

Naděžda Petrů9, Monika Naďová Krošláková10 

 

Abstrakt 

Problematika rodinného podnikání patří mezi intenzivně sledované oblasti výzkumu. Zároveň 

se jedná o problematiku s nezanedbatelným dopadem na ekonomické a sociální prostředí, tedy 

o téma s vysokou společenskou relevancí. Téma je vhodné a potřebné, ale je velmi náročné 

vzhledem ke své interdisciplinaritě, šíři.  Cílem příspěvku je  přiblíží výzkumnou problematiku 

RP prostřednictvím systematického přezkumu literatury především z pohledu tematických 

okruhů, vědeckých metod, velikosti výzkumného vzorku. Vyhodnotit, které metody jsou 

vhodné pro zkoumání problematiky rodinného podnikání. Autorky se metodologicky 

inspirovaly bibliografií De Massis et al. (2012), ve které autoři shromáždili a uspořádali 

informace týkající se témat empirických článků, včetně krátkého popisu vzorku, popisu metod 

použitých ke sběru dat a seznamu sekundárních zdrojů dat, které byly použity. Mimo jiné došly 

k závěru, že využití kvalitativního výzkumu se zdá být logické pro výzkum v oblasti identity, 

kultury, hodnot a vztahů, což je hlavním socioemocionálním bohatstvím rodinných podniků.      

 

Klíčová slova 

Rodinné podnikání, vědecké metody, strategie, řízení, nástupnictví, vztahy, správa majetku 

 

JEL Codes  M00 

 

1 Úvod 

V akademické oblasti se problematika rodinného podnikání objevila na počátku 80. let 20. 

století. Před osmdesátými lety se pojem „rodinný podnik“ objevoval příležitostně, představoval 

skromný empirický výzkum a články měly teoretický charakter. V roce 1988 bylo vydáno první 

číslo vědeckého časopisu Family Business Review (FBR). Kombinuje vědecký výzkum a 

praktické zkušenosti do časopisu věnovaného výhradně zkoumání dynamiky rodinného 

podnikání. Jeho interdisciplinární fórum zachycuje poznatky z různých vědeckých oborů – 

managementu, marketingu, řízení financí, řízení lidských zdrojů apod. 

V 90. letech 20. století se stal výzkum rodinných podniků samostatnou multidisciplinární 

oblastí. Výzkumy se zaměřovaly na řadu paradoxů, nacházely se na rozhraní různých vědních 

oborů, kombinovaly ekonomické, manažerské, sociologické, psychologické problematiky a 

mnoho dalších.  Jednou z prvních kompilačních studií témat a metod výzkumu rodinného 

podnikání bylo dílo Sharmy et al., 1996. Došli k závěru, že v té době neexistovala dominantní 

teorie rodinné firmy, která by byla dostatečně robusní a jednoznačně by vysvětlila chování a 

výkon rodiny i firmy, pozitiva i negativa spojení dvou naprosto rozdílných entit. Vypracování 

teorií spojených s rodinným podnikáním bylo ve svých začátcích. Jak se dále toto poznání 

vyvíjelo, představíme v následujícím textu.  

 

                                                           
9 Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní, Praha, Fakulta ekonomických studií, Katedra 

ekonomie a managementu. 
10 Doc. Ing. Naďová Krošláková Monika, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra služieb 

a cestovného ruchu. 
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2 Teoretické koncepty zkoumání rodinného podnikání 

Rodinné podniky jsou podnikatelské subjekty, ve kterých zároveň platí, že rodina vlastní 

dostatek kapitálu, aby mohla vykonávat kontrolu nad podnikem, rodinní příslušníci  vykonávají 

vrcholné řídící pozice, záměrem je předat firmu další generaci (Colli, Rose, 2016; Poza, 

Daugherty, 2014; Krošláková, 2013). Expertní odhady uvádějí,  že 80‒85 % všech evropských 

podniků je rodinných (Záborská, 2015), generují více jak 60 miliónů pracovních míst, tj. 

v průměru 40–50 % všech pracovních míst v soukromém sektoru (EFB, 2019). 85 % 

začínajících startupů   je na celém světě založeno s přispěním rodinného financování (FFI, 

2012). Rodinné podniky mají důležitou roli v zaměstnanosti, tvorbě příjmů, akumulaci 

bohatství (Colli, Rose, 2016; Sanguino, 2017) a významně participují na tvorbě HDP (Osunde, 

2017).  Proto je důležité se zabývat jejich zkoumáním, vytvářet teorie spojené s jejich úspěchem 

či neúspěchem. Jedinečná povaha rodinných podniků dala příležitost klást mnoho zajímavých 

výzkumných otázek (Bird  et al., 2002). Publikace s tématikou RP se objevují v mnoha  

časopisech, např. Journal of Family Business Strategy, Journal of Business Venturing, Small 

Business Economics a dalších.   

Bibliografie De Massis et al. (2012) s názvem Family Business Studies navázala na publikaci  

Sharmy et al., 1996, katalogizovala 215 nejcitovanějších empirických, teoretických a 

praktických článků o rodinném podnikání, které byly od roku 1996 do roku 2010 publikovány 

ve 33 časopisech. Cílem práce autorů bylo vysledovat trendy a směry výzkumu RP, diskutovat 

vznikající trendy v empirických studiích a poskytnout podrobné informace o datech a metodách 

používaných v empirických studiích o RP. 

Flores, Bringas (2018) zjistili, že pokud chceme hodnotit konkurenceschopnost, výkonnost 

nebo odolnost rodinných podniků, je nutno zohlednit dva rozměry: rozměr podniku a rozměr 

rodiny. Vědecké publikace by měly napomoci k hlubšímu pochopení a k porozumění atmosféry 

rodinných podniků, k identifikaci faktorů, které vedou k jejich úspěchu. Např. Suess-Reyes 

(2017) považuje rozvoj transgenerační orientace za jednu z nejvýznamnějších výzev, kterým 

RP čelí. Sadkowska (2018) nahlíží na perspektivu RP pohledem budování interních vztahů i 

vztahů s externími zúčastněnými stranami.  

Guan et al. (2019) upozornili na šest hlavních kategorií, které ovlivňují konkurenceschopnost 

RP. Těmi je inovační schopnost podnikatele, podnikatelský inovační duch, sociální kapitál, 

institucionální prostředí, podnikatelské inovační chování a inovační výkon RP. Kombinací 

výzkumu rodinného podnikání, organizačních studií a teorií systémů  se zabývali Kleve et 

al.(2020). Hledali souvislosti mezi typickými rodinnými vztahy a formálními rozhodovacími 

procesy pro obchodní a rodinnou strategii. Evert et al. (2015) v článku nazvaném Empirický 

výzkum Rodinných podniků – progres, výzvy a cesta vpřed, identifikovali a vyhodnotili 465 

empirických článků publikovaných od roku 1988 do roku 2015 ve Family Business Review a 

v jiných časopisech.  Podle nich lze stanovit šest hlavních tematických oblastí vědeckého 

zkoumání. Těmi jsou: 

1. Charakteristiky a atributy (dále CHA)  - oblast zahrnuje analýzy, statistické testy, zda 

specifické nebo unikátní vlastnosti RP ovlivňují jejich výkon, zobecnění silných a slabých 

stránek RP, zkoumání rozdílností mezi atributy rodinného a nerodinného podnikání např. 

v průběhu životních cyklů podniku, v procesu mezigeneračního předávání, v přístupu k řízení 

lidských zdrojů apod.  

2. Strategie a řízení rodinných podniků (dále SŘ) - oblast zahrnuje kauzální mechanismy, 

strategickou volbu, motivy, preference a hodnoty zapojené do strategických rozhodnutí, která 

ovlivňují buď rodinu, nebo podnikání. Jejich cílem je posoudit rozdíly v chování jednotlivců, 

rodinných a nerodinných podniků, vyhodnotit vliv strategického rozhodování, procesů, výběru 

strategií na úspěch, konkurenceschopnost, odolnost rodinného podniku apod.  
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3. Obchodní výsledky a růst (dále OV) - cílem je pochopit, zda a jak nefinanční hodnoty 

(např. socioemocionální bohatství) rostoucí (v čase) mezi jednotlivými členy rodiny, ovlivní 

výkon a obchodní, finanční výsledky, růst RP. Hodnotí vývoj, ověřuje faktory finančního i 

nefinančního rázu na udržitelnost, sociální odpovědnost, podnikatelskou etiku, obchodní 

úspěch. Zkoumá vliv změn v řízení nebo ve vlastnictví v průběhu času, analyzuje historii a 

vývoj v návaznosti na růst/úpadek, likvidaci RP, vlivy organizační krize (ekonomický pokles, 

smrt CEO, skandál atd.) na konkurenceschopnost podniku apod.    

4. Dynamika a mezilidské vztahy (dále DM) - oblast zahrnuje socioemocionální bohatství, 

kombinace rodinných systémů a organizačních struktur v návaznosti na povahu, příčiny, 

důvody, důsledky různých typů konfliktů. Identifikace a posouzení motivace rodiny k dosažení 

obchodních cílů. Zkoumání souvislostí mezi vztahy rodinných a nerodinných manažerů, 

odlišnosti vývoje dynamiky růstu mezi generacemi apod.  

5. Posloupnost a nástupnictví (dále PN) - oblast zahrnuje zkoumání průběhu nástupnických 

strategií, zobecňování procesů řízení nástupnické strategie. Metody předání a správy podniku 

(rodinným a nerodinným příslušníkům), správa majetku a přechod vlastnictví (svěřenské 

fondy), vyhodnocování vlivu předání podniku na zaměstnance, zákazníky, dodavatele, širokou 

veřejnost, inovace, internacionalizaci,  konkurenceschopnost, investice apod.  

6. Vlastnictví, uplatnění moci a správa majetku (dále VM) - oblast posuzuje vztahy mezi 

rodinami či rodinnými příslušníky v návaznosti na systém správy (CEO dualita, přístupy CEO, 

podniková kultura, uplatnění moci, rodinná rada, rodinná setkání, rodinná ústava apod.) (Evert 

et al., 2015).  

I články  publikované po roce 2015 lze přiřadit k výše uvedeným tematickým oblastem. Např. 

SŘ - perspektiva strategického managementu rodinného podnikání: minulost, nové pohledy, 

směry budoucnosti (Daspit  et al., 2017), DM, OV - etika a společenská odpovědnost RP 

(Michalski, 2014, Varquez, 2018, Minth, 2018), DM, SŘ, OV -  tlak SEW na přechod k 

udržitelnější produkci a systému cirkulační ekonomiky (Núñez-Cacho et al., 2018), SŘ, OV - 

vliv strategických aktivit a tržní orientace na výkon RP (Zainal  et al., 2018),  OV, SŘ - 

internacionalizace a formy vstupu RP na zahraniční trhy (Kontinen, Ojala, 2010, Lehrer, Celo, 

2017, Sanchez-Famoso et al., 2019), DM - vliv SEW na podnikatelskou orientaci RP 

(Hernández-Perlines  et al., 2019), CHA, DM, PN, OV - koncepty odolnosti zvažující, jak 

rodina, průběh nástupnictví a povaha neekonomických faktorů ovlivňuje jejich výkon (Beech 

et al., 2020), VM - teorie a praxe Agency, smluvních vztahů, střetů a zájmů (Panda, Leepsa, 

2017, Hastori et al., 2015), apod. 

Přestože se v odborné literatuře objevují i další témata, nebo i okruhy, výše uvedených šest patří 

mezi nejčastěji diskutované. Proto se autorky rozhodly vynechat méně frekventované okruhy a 

věnovat se šesti základním, specifikovaným ve výše uvedeném textu. Jsou si vědomy toho, že 

nediskutovaná témata rovněž mohou ovlivnit úspěch, samotné fungování, 

konkurenceschopnost rodinných podniků.  

 

3 Výzkumná metoda 

Autorky zkoumaly problematiku RP prostřednictvím systematického přezkumu literatury 

především z pohledu tematických okruhů, vědeckých metod, velikosti výzkumného vzorku (dle 

De Massis et al. 2012).  Autorky předpoklády, že je rozdělení tematických okruhů dle Evert et 

al. (2015)  obecně platné, nicméně považovaly za vhodné ověřit, zda lze články publikované 

v níže uvedeném textu přiřadit ke stanoveným okruhům. Stanovily následující výzkumné 

otázky: 

VO1 – Lze vysledovat ve vybraných zemích bývalého socialistického bloku obdobných šest 

hlavních tematických okruhů vědeckého zkoumání podle  Evert et al., 2015? 
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VO2 – Které metody výzkumu jsou autory ve vybraných zemích bývalého socialistického 

bloku používány pro identifikaci problematik spojených s RP?  

VO3 – Na jak velkém vzorku respondentů autoři z vybraných zemí bývalého socialistického 

bloku staví výzkum RP? 

 

Autorky se zaměřily při hodnocení témat a vhodných metod pro zkoumání specifik RP na  

vybrané země bývalého socialistického bloku11 (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, 

ČR). Vybrané země mají obdobnou historii, akademický zájem o problematiku RP se shodně 

datuje do 90. let minulého století, lze předpokládat možnou spolupráci na společných 

výzkumech. Pro systematický přezkum literatury zvolily následující parametry: 

V databázi ProQuest a Google Scholar vyhledávaly pojem „family business in Poland“, „family 

business in Slovakia“,  „family business in Hungary“, „family business in Bulgaria“, „family 

business in the Czech Republic“12. 

V databázi ProQuest nestanovily časový rámec (např. konkrétní rok vydání publikace), 

v databázi Google Scholar stanovily časový rámec 19982020.  

Vyhledávala především články publikované v odborných časopisech, články publikované 

v angličtině. 

Články, u kterých bylo možno jednoznačně identifikovat tematické okruhy, popř. vztahy mezi 

nimi, metodu výzkumu a počet respondentů,  zahrnuly do tabulek, ty následně vyhodnotily 

prostřednictvím deskriptivní statistiky.  

V podkapitolách 4.1-4.5 je celkem uvedeno 62 citačních odkazů, do deskriptivní statistiky bylo 

zařazeno 39 článků.   

 

4 Výstupy a diskuse  

4.1 Průběh, stav poznání problematiky a metody výzkumu v Polsku 

Při zadání hesla „Family business in Poland“ do databáze ProQuest (vědecké časopisy) bylo 

nabídnuto 7 výsledků, do databáze Google Scholar 297 000. Pro účely této práce byly vybrány 

následující studie:  

V Polsku se zájem o problematiku RP datuje do 90. let. V devadesátých letech byla 

transformace trhu provázena rychlým zakládáním a následným rozvojem malých RP. Ty se 

v Polsku během posledních 30 let staly dominantním typem podnikání. Paradoxně stále víme 

jen relativně málo o charakteristikách těchto podnikatelských subjektů (Sułkowski et al., 2017). 

Mezi přední vědce patří mimo jiné Trembaczowski, představil výsledky kvalitativní studie 12ti 

firem ve vztahu k problému nástupnictví v širší perspektivě strategií sociální reprodukce (2018). 

Roli 1. a 2. generace v procesu internacionalizace podniku, který působí v sektoru MSP, 

identifikovala Koladkiewicz (2013). Volila metodu výzkum kvalitativního charakteru, 

vypracovala šest případových studií, primárním výzkumným nástrojem byl nestrukturovaný 

rozhovor. Rozhovory byly vedeny v letech 2008-2009. Autorka jako jedna z prvních poukázala 

na roli druhé generace v procesu internacionalizace rodinných podniků. Dle Leśniewski (2016) 

36 % polských podnikatelských subjektů zastupují RP, na tvorbě HDP se podílejí 10 %, 60 % 

z nich plánuje nástupnictví. Cílem jeho práce bylo rovněž prokázat, jak mohou RP efektivně 

využívat strategickou analýzu při plánování strategických cílů. Socha, Majda-Kariozen (2017) 

                                                           
11 Socialistický blok tvořily země sdružené v RVHP, především  SSSR, Bulharsko, Československo, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko, Albánie, NDR, Mongolsko, Kuba, Vietnam apod.  
12 Pokud je v databázi ProQuest, vědecké časopisy,  zadáno heslo „family business“, k 12. 6. 2020 je nabídnuto 

646 743 výsledků. Pokud je v databázi Google Scholar zadáno heslo „family business“,  časové období 1998–

2020, k 12. 6. 2020 je nabídnuto 1 310 000 výsledků.  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Su$x0142kowski,+$x0141ukasz/$N?accountid=37662
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Koladkiewicz,+Izabela/$N?accountid=37662
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publikovali výzkum představující pohled na správu a řízení RP prostřednictvím hodnocení 

finanční výkonnosti. Empirická analýza vypracovaná na vzorku 24 000 polských RP v období 

2008–2013 využila metodu lineární regrese. Domanowska (2017) na případové studii 

rodinného klenotnictví W. Kruk, založeného v roce 1840, otevřela problematiku nepřátelského 

převzetí. Faktory konkurenceschopnosti v polských rodinných podnicích analyzovali Glod, 

Flak (2017). Za konkurenční výhodu RP autoři považují upřednostnění dlouhodobých zisků 

před zisky krátkodobými, flexibilitu rozhodování. Marjański, Sułkowski (2019) analyzovali 

články publikované v Polsku v letech 20092018. Dospěli k poznání, že kvantitativní analýza 

byla aplikována v letech 2009–2010, zatímco kvalitativní přístup (interview, případové studie 

apod.), byly aplikovány ve výzkumných projektech v letech 2014–2018. Metodika 

kvantitativního výzkumu, ačkoli může být reprezentativní a vede k jistějšímu zobecnění, vždy 

neumožňuje hlubší pochopení složitých sociálních procesů probíhajících v rodinných 

podnicích. V kontrastu k tomu tvrdí, že kvalitativní metody jsou zvláště užitečné pro zkoumání 

problematiky RP a jejich specifického propojení obchodních (ekonomických) vztahů s rodinou 

(s prostředím emocionálním, osobním a soukromým).   

 

Tabulka 1: Tematické okruhy, metody a rozsah zkoumání problematiky RP v Polsku 

Rok  Autoři Téma a jeho 

zařazení do 

kategorie dle Evert 

et al.   

Kvalitativní 

výzkum 

Kvantitativn

í výzkum 

Počet 

responde

ntů 

2007 SAFIN  Strategické chování 

RP a faktory, které je 

ovlivňují. SŘ,  CHA, 

OV, DM, PN 

 Dotazníkové 

šetření 

600 

2010 SURDEJ, 

WACH 

Nástupnická 

strategie.  PN, CHA, 

DM 

61 

hloubkových 

rozhovorů 

Dotazníkové 

šetření  

496 

2014 PAWLAK Průběh procesu 

nástupnictví.   PN, 

CHA, DM 

Přímý 

polostrukturo

vaný 

rozhovor o 

délce 1 

hodina 

 6 náhodně 

vybraných 

rodinných 

podniků 

2016 LEŚNIEWSKI Efektivita využívání 

strategické analýzy 

při plánování 

strategických cílů. 

SŘ, CHA 

 Dotazníkové 

šetření  

23 

respondent

ů 

2017 DOMANOWS

KA 

Proces nepřátelského 

převzetí. VM,  PN, 

CHA, SŘ  

Případová 

studie 

rodinného 

klenotnictví 

 1 

2017 SOCHA, 

MAJDA-

KARIOZEN 

Hodnocení finanční 

výkonnosti. VM, 

CHA, OV, DM 

 Metoda 

lineární 

regrese, data 

z veřejných 

zdrojů 

24 000 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2 Průběh, stav poznání problematiky a metody výzkumu na Slovensku 

Při zadání hesla „Family business in Slovakia“ do databáze Proquest (vědecké časopisy) byly 

nabídnuty 4 výsledky, do databáze Google Scholar 26 000. Pro účely této práce byly vybrány 

následující studie: 

Na Slovensku se dlouhodobě problematice RP věnuje Strážovská Helena, Strážovská Ľubomíra 

a Krošláková Monika (Strážovská, Strážovská, 2002, Strážovská 2004, Strážovská et al., 2008). 

V roce 2010 např. zkoumaly 128 RP a zjistily, že ve 31 % dotazovaných je zaměstnána pouze 

jedna generace, v 63 % pracuje dohromady první, druhá generace, v 6 % jsou společně 

zaměstnány druhá a třetí generace (Strážovská, Strážovská, 2010). V roce 2010 byl do výuky 

na Obchodní fakultě Ekonomickej univerzity v Bratislave zařazen předmět Rodinné podnikání 

a v roce 2013 byla vydána skripta (Krošláková, 2013, Krošláková, Strážovská, 2013). Rodinné 

podniky by měly přispět ke zvýšení stability a ekonomické nezávislosti rodin a ke zvýšení 

atraktivity podnikání (Kočišová, Stoličná, 2017). V roce 2011 byla vypracována 

prostřednictvím kvalitativního výzkumu studie s názvem Rodinné podnikanie na Slovensku. 

Bylo zrealizováno 11 rozhovorů se zástupci RP. Výzkumné otázky byly zaměřeny na problémy 

spojené s podnikáním, na osobnost zakladatele a jeho ochotu předat RP, na oblast vztahů mezi 

rodinou a podnikáním (Serina, 2011). Marosi, Katona (2015) zkoumali na vzorku 143 studentů 

ve věku 18-33 let prostřednictvím kvantitativního výzkumu jejich postoj k zapojení se do 

managementu RP.  Cílem práce autorů Peracek et al. (2017) bylo pomocí porovnání odborných 

textů analyzovat vybrané problémy RP v podmínkách Slovenské republiky. Naďová 

Krošláková (2020) v monografii zaměřené na determinanty růstu rodinného podnikání na 

Slovesnku, navrhla doporučení pro rozvoj RP na Slovensku v oblasti legislativy a 

administrativy, přístupu ke kapitálu a k podpůrným programům, vzdělávání, poradenství a 

informovanosti, zaměstnanosti.  Cílem zkoumání Mura, Mazák (2018) bylo odhalit trendy 

spojené s inovační aktivitou RP. Při vyhodnocení výzkumu 320 respondentů byl použit Chí-

kvadrát test (χ2 test) - Pearsonův test dobré shody, statistika průměrných hodnot. Autoři se 

domnívají, že četnost inovačních aktivit je ovlivňována faktory jako kvalita, technický rozvoj, 

organizace práce, marketing a prodej. Lušňáková et al. (2019) hodnotila připravenost 

slovenských RP na generační změnu majitele, na zajištění plynulého přechodu řízení i 

vlastnictví RP na mladší generaci. Metodou výzkumu byl dotazník založený na 5-stupňové 

Likertově škále. Hodnocením vlivu různých faktorů na podnikatelské iniciativy v České 

republice, Polsku a na Slovensku se zabýval Bilan et al. (2019). Konstatovali, že kromě kvality 

vysokoškolského vzdělání nastupující generace jsou podnikatelské iniciativy mladých lidí ve 

vztahu k zapojení se do řízení RP podmíněny dalšími důležitými faktory: makro, 

mikroekonomickým, sociálním, podnikatelským prostředím, státní podporou podnikání, 

přístupem k dotacím a fondům apod.  

 

2018 TREMBACZO

WSKI 

Předpoklady pro 

úspěšné 

nástupnictví, 

struktura kapitálu. 

PN, VM, CHA, 

Kvalitativní 

studie 

 12 

náhodně 

vybraných 

RP 

2019 MARJAŃSKI 

A 

SUŁKOWSKI 

Systematický 

literární přehled o 

problematice RP. 

CHA,  SŘ, OV, 

DM, PN, VM 

 58 článků Články 

vycházely 

z počtu 

1310 

respondent

ů  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Marosi,+I/$N?accountid=37662
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Marosi,+I/$N?accountid=37662
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lu$x0161$x0148$e1kov$e1,+Zuzana/$N?accountid=37662
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Tabulka 2: Tematické okruhy, metody a rozsah zkoumání problematiky RP na Slovensku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3 Průběh, stav poznání problematiky a metody výzkumu v Maďarsku 

Při zadání hesla „Family business in Hungary“ do databáze Proquest (vědecké časopisy) bylo 

vyhledáno 7 výsledků, do databáze Google Scholar 220 000. Pro účely této práce byly vybrány 

následující studie: 

Problematika RP byla v Maďarsku vědeckými pracovníky sledována cca od roku 1992. 

Inovační a růstový potenciál nových začínajících RP byl hodnocen výzkumy mezi roky 1992–

1999. Scharle navázala na výzkumy Fóti (1997), Czakó (1997), Gábor (1985, 1990, 1994), 

Laky (1998). Ve výzkumu, zaměřeném mimo jiné na vliv zapojení rodinných příslušníků na 

ekonomickou efektivitu podniku, využila autorka metodu porovnání jednoduchých statistik, 

odhadů prostřednictvím multi nominálních modelů pravděpodobnosti (Scharle, 2002). Autorka 

Bogáth (2015) hledala odpověď na otázku, jak lze propojit podnikové  a rodinné cíle, zkoumala 

situaci RP v Maďarsku metodou přezkumu maďarské a mezinárodní literatury. Identifikovala 

tři rodinné filozofie, dlouhodobý úspěch se dostaví pouze tehdy, pokud se podaří nastolit 

správnou rovnováhu mezi rodinou a podnikáním. Kása et al. (2017) zkomal % podíl RP v 

segmentu MSP, identifikovat specifika obchodní problematiky. Csákné (2012), Németh (2018) 

zdůrazňují význam maďarských RP pro národní i regionální ekonomiku. Németh, Németh 

(2017) analyzovali prostřednictvím kvantitativního výzkumu popularitu nástrojů pro správu a 

řízení RP, vizualizovali ji do podoby tzv. Pyramidy rodinné správy. Tématem individuálního 

chování vlastníka v návaznosti na nástupnictví se dva roky prostřednictvím kvalitativního 

výzkumu zabývali Darabos, Baracskai (2018). Metodou práce skupiny The Solutionist Group 

byl tzv. Model nejlepší praxe. Umožnil představit charakteristiku RP, ukázal, jak se proces 

udržitelného podnikání liší v prostředí rodinných a nerodinných podniků (Tobak  et al., 2018).  

Tobak, Nábradi (2020) následně představili novou metodiku hodnocení vývoje, zralosti a 

životních cyklů RP, nazvali ji The TONA model. Zahrnuje dimenze rodina-podnikání-

vlastnictví ve vztahu k 1. až nté generaci. Faktory mezinárodní konkurenceschopnosti RP 

hodnotily Ružeková, Kašťaláková (2018). Szirmai, Németh (2019) předložily přehled literatury 

o postavení RP, porovnávaly výstupy výzkumů zaměřených na význam a možnosti plánování 

nástupnictví.  

Rok  Autoři Téma a jeho zařazení do 

kategorie dle Evert et al.   

Kvalitativní 

výzkum 

Kvantitativ

ní výzkum 

Počet 

respondent

ů 

2011 SERINA Podnikání, vztahy, osobnost 

zakladatele. OV, DM, CHA  

Osobní rozhovor  11 

2015 MAROSI, 

KATONA 

Postoj mladé generace 

k nástupnictví.  PN, DM, 

CHA, VM  

 Dotazníkové 

šetření 

143 

2017 PERACEK Systematický literární 

přehled o problematice RP. 

CHA, SŘ, OV, DM, PN, 

VM 

 21 článků  

2018 MURA, 

MAZÁK 

Inovační aktivity RP.  SŘ, 

OV, DM, CHA  

 Dotazníkové 

šetření  

320 

2019 LUŠŇÁKOVÁ 

et al. 

Připravenost na nástupnictví.  

PN, VM, DM, CHA,  SŘ, 

OV  

 Dotazníkové 

šetření  

412 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Andrea,+Madarasin$e9+Szirmai/$N?accountid=37662
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Tabulka 3: Tematické okruhy, metody a rozsah zkoumání problematiky RP v Maďarsku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rok  Autoři Téma a jeho zařazení 

do kategorie dle Evert 

et al.   

Kvalitativn

í výzkum 

Kvantitativ

ní výzkum 

Počet 

responde

ntů 

2002 SCHARLE Inovační a růstový 

potenciál, SŘ, OV, DM, 

PN, CHA 

 Analýza 

údajů 

z veřejně 

dostupných 

zdrojů 

876 

2015 BOGÁTH Systematický literární 

přehled o problematice 

RP. CHA,  SŘ, OV, 

DM, PN, VM 

 15 článků  

2017 KÁSA et al. % zastoupení RP 

v segmentu MSP,  

specifika obchodní 

problematiky RP. OV, 

CHA 

 Dotazníkové 

šetření 
382 

2017 NÉMETH, 

NÉMETH 

Nástroje pro správu a 

řízení RP. VM, CHA, 

DM 

Hloubkové 

rozhovory 

Kvantitativní 

analýza 

online 

výzkum 

9/177 

2018 DARABOS A 

BARACSKAI 

Chování a rozhodování 

majitelů RP. DM, CHA, 

VM 

Pozorování, 

dotazování 

 140 

2018 TOBAK  et al., Vyhodnocení faktorů 

úspěšného nástupnictví.  

PN, CHA 

Model 

nejlepší 

praxe firmy 

s tradicí více 

jak 100 

let/čtvrtá 

generace 

majitelů 

 1 

2019 TOBAK, 

NÁBRADI 

Návrh modelu TONA.  

PN, VM, DM, CHA,  

SŘ, OV  

  Pouze 

vytvořen 

model, 

hypoteticky 

nastíněno 6 

variant 

dosažených 

výsledků  

2019 SZIRMAI, 

NÉMETH 

Systematický literární 

přehled o problematice 

RP,  především 

nástupnictví. CHA,  

SŘ, OV, DM, PN, VM 

 64 článků  
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4.4 Průběh, stav poznání problematiky a metody výzkumu v Bulharsku 

Při zadání hesla „Family business in Bulgaria“ do databáze Proquest (vědecké časopisy) bylo 

vyhledáno 11 výsledků, databáze Google Scholar nabídka  64 300 výsledků. Pro účely této 

práce byly vybrány následující studie: 

Dadak (1995) se zaměřil na rozbor makro a mikroekonomických faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost a  podnikání bulharských RP v letech 19881993. Small (2005) 

představuje výzkum vlivu rodiny na strukturální změny v zemědělství ve střední a východní 

Evropě. Mandl ve studii z roku 2008 předpokládá, že v převažujících zemědělských oblastech 

je rodinné podnikání zastoupeno v primárním tradičním odvětví zemědělství a lesnictví 30% 

zaměstnanost (Mandl, 2008). Flether et al. (2009) věnovala pozornost vztahům v malých RP. 

Yordanova (2016) studovala a porovnávala modely a jejich celkovou prediktivní schopnost, 

které by umožnily správně klasifikovat rozdíly mezi rodinným a nerodinným podnikáním. 

Vycházela z komparace textů 110 odborných článků. Vytvořila vlastní model, který porovnával 

a vyhodnocoval 14 faktorů 235 zkoumaných podniků.  Marinova, Marinov (2017) otevřeli 

tématiku internacionalizace a faktorů ovlivňujících úspěch bulharských rodinných podniků při 

vstupu a expanzi na zahraniční trh. Castellano, Ivanova (2017) vysvětlují průběh zásadní 

institucionální změny při sociopolitickém přechodu z centrálně plánovaného na otevřené tržní 

hospodářství v Bulharsku.  Autoři apelují na velikost podniku, odborné znalosti, moderní styl 

řízení, naplňování měnících se potřeb požadavků a očekávání zákazníků v regionálním i 

mezinárodním tržním prostředí.  

 

Tabulka 4:  Tematické okruhy, metody a rozsah zkoumání problematiky RP v Bulharsku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

Rok  Autoři Téma a jeho zařazení do 

kategorie dle Evert et al.   

Kvalitativní 

výzkum 

Kvantitativ

ní výzkum 

Počet 

respondent

ů 

1995 DADAK Faktory omezující rozvoj 

RP. CHA, SŘ, OV, DM, 

PN, VM 

Rozhovor  45 

2009 FLETHER et al Rodinné vztahy a jejich 

vliv na úspěch. DM, CHA, 

PN 

Rozhovor   69 

2016 YORDANOVA Rozdíly mezi rodinným a 

nerodinným podnikáním. 

CHA,  SŘ, OV, DM, PN, 

VM 

Strukturovaný 

rozhovor 

 235 

2017 MARINOVA, 

MARINOV 

Internacionalizace a 

proaktivní chování na 

zahraničním trhu. OV, 

CHA, DM, SŘ 

Polostrukturovaný 

osobní rozhovor 

 9 

2017 CASTELLANO, 

IVANOVA 

Vytváření identity RP 

v průběhu transformace 

ekonomiky na otevřené 

tržní hospodářství. CHA, 

SŘ, OV, DM, PN, VM   

Polostrukturované 

opakované 

rozhovory v říjnu 

2007, říjnu 2010, 

červenci 2015 

 8 
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4.5 Průběh, stav poznání problematiky a metody výzkumu v ČR  

Při zadání hesla „Family business in the Czech Republic“ do databáze Proquest (vědecké 

časopisy) bylo vyhledáno 28 výsledků, databáze Google Scholar nabídla 123 000 výsledků. Pro 

účely této práce byly vybrány následující studie, autorka (Petrů) záměrně nezahrnula výstupy 

vlastní publikační činnosti: 

Jednou z prvních publikačních aktivit byla disertační práce s názvem Re-Establishing 

Traditional Czech Family Businesses A Multiple Case Study on the Present Challenges. 

Hlavním cílem studie bylo vysledovat, pojmenovat a pochopit hlavní výzvy (problémy), kterým 

po deseti letech podnikání čelily restituované české RP. (Hanzelková, 2004). Problematiku RP 

od cca roku 1997 zkoumal tým profesora Korába. Kalouda et al. (1998) kromě individuálních 

charakteristik, cílů, priorit každého jedince z rodiny i podniku, připisují specifické 

charakteristiky, cíle, priority, vlastním systémům. Zatímco rodinný systém vykazuje zejména 

emocionální charakter, se kterým jsou spojeny i jeho priority, v podnikání systém funguje na 

základě racionálního uvažování, přičemž hlavní prioritou se zdá být dosahování výsledků. 

Rodinné podniky jsou a budou nedílnou součástí české ekonomiky. V souvislosti s nutností 

rozvoje podnikatelství je nutné zavedení systému vzdělávání, poradenství a podpor (Koráb, 

2008). Na práci týmu navázala Odehnalová (2011), která v monografii Přednosti a meze 

rodinného podnikání poukázala na odlišnosti ve vývoji rodinných a nerodinných podniků v ČR. 

Tento vývoj byl sledován v rámci prvních tří fází Greinerovy teorie růstu podniku, konkrétně v 

jeho prvních třech vývojových etapách kreativního řízení, krize vedení a profesionálního 

vedení. Petlina, Koráb (2015) se zaměřili na vlastnosti RP, identifikovali jeho silné a slabé 

stránky, sestavili SWOT analýzu. Zapletalová (2016) empiricky zkoumala a posuzovala, zda 

mezi českými rodinnými a nerodinnými podniky existuje rozdíl v zajištění řízení 

mezinárodních podnikatelských aktivit lidskými zdroji. Břečková (2016) zkoumala vzorek 505 

RP, zaměřila se na vnímání výhodnosti rodinného podnikání jejich majiteli. Rydvalová et al. 

(2016) hledala odpověď na otázku, zda lze rodinné podnikání považovat za nástroj rozvoje 

obce. Záměrem publikace Kolektiv autorů (2017) bylo vymezit postup pro hodnocení 

ekonomických subjektů se specifiky rodinného podnikání, využít jej pro vytvoření znalostního 

systému. Murinova (2017) prostřednictvím metody případové studie analyzovala vztahy ve sto 

osmi vinařských13 RP v ČR. Případové studie a výzkumné rozhovory potvrdily vliv rodinných 

vztahů na výkon podniku. Studie potvrdila vliv rodinných vztahů na účinné fungování RP. 

Koráb, Murinova (2018) si vytyčili za úkol popsat RP v ČR a definovat tendence k jeho 

specifikaci, představit model úspěšného předání řízení podniku na další generaci nazvaný 

„relé“, uplatnitelný především v malých RP. Definováním a specifikací typických 

charakteristik internacionalizačního procesu podnikatelských aktivit českých RP se zabývala 

Zapletalová (2018). Horčičková (2019) zkoumala filosofickou reflexi role rodiny jako 

komunitního subjektu v podnikatelském prostředí. Písař, Tomášková (2020) potvrdili důležitost 

užívání sociálních sítí pro inovační potenciál v průmyslu 4,0. Hnilica et al. (2020) hodnotili, 

zda a jak postoje a chování vlastníků v soukromých firmách mohou ovlivnit ekonomické a 

neekonomické výsledky. Podle Machka et al. (2019) jsou RP často spojovány s představou větší 

stability. Cílem výzkumu bylo pomocí vícenásobné lineární regresní analýzy zkoumat rozdíly 

v různých stabilitách, včetně stability počtu zaměstnanců, majetku, příjmů, výdělků. Kubíček, 

Machek (2020) prostřednictvím systematického přezkumu literatury hodnotili současný stav 

výzkumu konfliktů v rodinách a v RP, systematizovali zjištění a nastínili cesty pro budoucí 

výzkum.  

 

 

 

                                                           
13 Vinařský podnik je představitelem nejstarších a tradičních ekonomických činností v ČR. 
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Tabulka 5:  Tematické okruhy, metody a rozsah zkoumání problematiky RP v České republice 

Rok  Autoři Téma a jeho zařazení do 

kategorie dle Evert et al.   

Kvalitativní 

výzkum 

Kvantitativ

ní výzkum 

Počet 

respondent

ů 

2004 HANZELKOVÁ Výzvy pro restituované české 

RP po 10 letech podnikání.  

CHA, SŘ, OV, DM, PN, 

VM 

Metoda 

případové studie 

 3 

2011 ODEHNALOVÁ Charakteristiky RP v oblasti 

správy a řízení ve 

vývojových fázích životního 

cyklu podniku.  VM, CHA,  

PN, DM, VM, SŘ 

Pozorování, 

hloubkový 

rozhovor 

Empirické 

šetření 

konkurences

chopnosti 

podniků 

(250 otázek), 

data 

doplněna 

z veřejně 

dostupných 

zdrojů a 

www 

stránek 

firem 

432 

respondentů, 

z toho 91 RP 

2015 PETLINA, 

KORÁB 

RP jako ekonomický jev, 

SWOT analýza. CHA,  SŘ, 

OV, DM, PN, VM 

Rozhovory Analýza 

sekundárníc

h dat TOP 

RP 

společností 

Forbes.cz 

65 

2016 ZAPLETALOVÁ Rozdíl v zajištění řízení 

mezinárodních 

podnikatelských aktivit 

lidskými zdroji. DM, OV, 

CHA 

Osobní 

dotazování  

 600, z toho 

246 RP 

2016 BŘEČKOVÁ Vnímání hodnot rodinného 

podnikání majiteli RP. VM, 

CHA, DM 

CATI – 

telefonické 

dotazování v 

délce 12 minut 

 50 5 

2016 RYDVALOVÁ et 

al. 

Rodinné podnikání jako 

nástroj rozvoje obce. CHA,  

SŘ, OV, DM, PN, VM 

 Dotazník v  

elektronické 

i v písemné 

formě  

63/48 RP. 15 

obcí 

2017 MURINOVA Vliv rodinných vztahů na 

výkon podniku. DM, OV,  

CHA,  SŘ, OV, PN, VM 

Případové 

studie, 

rozhovory 

 108 

2018 KORÁB, 

MURINOVA 

Model úspěšné nástupnické 

strategie. PN, DM, OV, VM, 

CHA  

Případová studie  1 

2018 ZAPLETALOVÁ Typické rysy procesu 

internacionalizace. CHA, 

OV 

Ústní 

dotazování  

 297 

2019 HORČIČKOVÁ Identifikace postojů mladých 

lidí k jejich zapojení se do 

rodinného podnikání. CHA, 

DM, VM 

 Dotazníkové 

šetření 

1 951 / 

z toho 602 

z rodinného 

podniku 

2019 MACHEK et a. Rozdíly v různých 

stabilitách, včetně stability 

 Dotazníkové 

šetření 

1 795 

nerodinných 



68 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.6 Vyhodnocení tematických okruhů, metod a rozsahu zkoumání problematiky RP  

S ohledem na výše stanovené výzkumné otázky bylo provedeno vyhodnocení literárního 

výskytu zkoumaných tematických okruhů v zemích, které mají obdobný ekonomický vývoj 

jako ČR. Do úvahy byla vzata četnost výskytu daných tematických okruhů v relevantních 

odborných publikacích (viz Tabulka 1-5) se zaměřením na rodinné podnikání. Tuto četnost 

výskytu uvádí Tabulka 6.  

 

Tabulka 6: Četnost výskytu tematických okruhů v kategoriích dle Evert et al. 

Tematický okruh 

četnost 

výskytu v 

Polsku 

četnost 

výskytu 

na 

Slovensku 

četnost 

výskytu v 

Maďarsku 

četnost 

výskytu v 

Bulharsku 

četnost 

výskytu v 

ČR 

četnost 

celkem 

charakteristiky, 

atributy, CHA 8 5 8 5 13 

 

39 

strategické řízení, 

SŘ 4 3 4 4 8 
23 

obchodní výsledky, 

OV 3 4 5 4 10 

 

26 

dynamika a 

mezilidské vztahy, 

DM 5 5 6 5 12 

 

 

33 

posloupnost a 

nástupnictví, PN 6 3 4 4 7 

 

24 

vlastnictví, moc, 

majetek, VM 4 3 5 3 11 

 

26 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

počtu zaměstnanců, příjmů, 

výdělků a majetku. VM, 

OV, DM, CHA, SŘ 

/384 

rodinných 

podniků 

2020 HNILICA et al.  Vliv postojů a chování 

vlastníků na ekonomické a 

neekonomické výsledky 

jejich firem.  VM, OV, DM, 

SŘ,  

2. fáze Telefonní 

rozhovory 

 

fáze V 

databázi 

AMADEUS 

vytipováno 

11 400 RP 

3. fáze - 

dotazník 

online 

(metoda 

CAWI) 

48 

 

 

 

323 

2020 KUBÍČEK, 

MACHEK 

Konflikty v rodinách a v 

rodinných podnicích. DM,  

PN, CHA, VM, SŘ 

Systematický 

literární přehled 

 88 článků 
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V podkapitolách 4.1–4.5 bylo systematicky zkoumáno 62 citačních odkazů, do statistického 

vyhodnocení jich bylo zařazeno 39. Autoři jmenovaní v Tab. 15 pracovali s primárními i 

sekundárními daty. Literární rešerše byly založeny na analýze sekundárních zdrojů, ve všech 

byly uvedeny charakteristiky a atributy rodinného podnikání, témata bylo možno přiřadit do 

kategorií dle Evert et al. S ohledem na subjektivní přiřazení tematických okruhů, na jejich 

následné vyhodnocení, a současně při zohlednění jak faktických, tak matematických omezení, 

které autorky použily, lze komentovat VO l následujícím způsobem:  

VO1 – Lze vysledovat ve vybraných zemích bývalého socialistického bloku obdobných šest 

hlavních tematických oblastí vědeckého zkoumání podle Evert et al., 2015? Dle tabulky 1-5, 

tabulky 6 se lze domnívat, že uvedená témata lze přiřadit do šesti hlavních tematických oblastí 

vědeckého zkoumání. Pokud bychom však chtěli ověřit toto tvrzení, bylo by nutno doplnit 

parametry systematického přezkumu literatury, zaměřit se na jednotlivá témata, provést 

přezkum podstatně rozsáhlejšího vzorku analyzovaných článků, využít k vyhodnocení vztahů 

a souvislostí pokročilejší statistické metody. Z uvedeného vhledu je však možno vypozorovat 

skutečnost, že se jednotlivá témata prolínají a vzájemně na sebe navazují.  

Tematické okruhy dle Evert et al. (2015)  jsou platné i v rámci RP v ČR. 

Lze předpokládat, že faktory vztažené k tematickým okruhům mají významný vliv na činnost, 

konkurenceschopnost i budoucí úspěch RP v ČR. 

Při vyhodnocení metod a počtu respondentů byl spočítán celkový počet výstupů, následně 

vypočítán průměr a % zastoupení hodnocených parametrů. Souhrnné výsledky viz Tabulka 7.  

 

Tabulka 7: Statistické vyhodnocení metod a počtu respondentů při zkoumání problematiky RP 

Počet 

článků 

Jenom 

kvalita

tivní 

výzku

m 

Průmě

rný 

počet 

respon

dentů 

Jenom 

kvantit

ativní 

výzku

m 

Průmě

rný 

počet 

respon

dentů 

Smíšen

ý 

výzku

m 

Průmě

rný 

počet 

respon

dentů 

Přezku

m 

literatu

ry 

Průmě

rný 

počet 

článků 

 Bez 

respon

dentů 

39 17 103,72 10 

2789, 

potažm

o 667 6 259,33 5 49,2 1 

100 % 

43,58 

%  

25,64 

%  

15,38 

%  

12,82 

%  2,56 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro pochopení fenoménu RP byly v sekundárních zdrojích využívány historické informace o 

vývoji konceptu RP ve dvacátém a dvacátém prvním století, kapitoly byly připraveny i na 

základě výzkumu nejcitovanějších vědeckých prací. Pro komparaci poznatků hodnocení autoři 

využili obecné vědecké metody, zejména metodu analýzy, syntézy, analogie, srovnání, 

zobecnění, dedukce, expertních odhadů apod. Sekundární data byla získávána z webových 

stránek zkoumaných podniků, ze statistických údajů či veřejně dostupných sbírek listin. Pro 

získání primárních dat: 

43,58 % autorů použilo jenom kvalitativní výzkum. Průměrný počet respondentů činil 

103,72, přičemž nejnižší počet byl 1 případová studie, nejvyšší počet 600 osobních rozhovorů. 

Výzkumníci pracovali následujícími metodami: pozorování, hloubkový rozhovor, 

polostrukturovaný rozhovor, CATI telefonické dotazování, model nejlepší praxe, případová 

studie.  
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25,64 % autorů použilo jenom kvantitativní výzkum, průměrný počet respondentů byl 2 789, 

přičemž nejnižší počet činil 23 respondentů, kteří vyplnili dotazník, nejvyšší počet 24 000 

firem, které výzkumníci vyhodnotili jako rodinné na základě přezkumu statistických dat. Pokud 

bychom z průměru vyčlenili tuto odlehlou hodnotu (nejvyšší počet respondentů), pak by činil 

průměrný počet respondentů kvantitativního výzkumu 667.  

15,38 % autorů použilo smíšený výzkum, který realizovali v několika fázích. Data získaná 

dotazníkovým šetřením doplnili informacemi z hloubkových či polostrukturovaných 

rozhovorů.  

Pokud se výzkumníci zaměřili na systematický literární přehled, pak průměr počtu 

analyzovaných článků činil 49,2.   

Na základě výše uvedeného lze VO2 a VO3 komentovat následujícím způsobem: 

VO2 – Které metody výzkumu jsou autory ve vybraných zemích bývalého socialistického 

bloku používány pro identifikaci problematik spojených s rodinným podnikáním? Pro získání 

primárních dat 43,58 % autorů použilo jenom kvalitativní výzkum, 25,64 % autorů použilo 

jenom kvantitativní výzkum, 15,38 % autorů použilo smíšený výzkum, pokud se výzkumníci 

zaměřili na systematický literární přehled, pak průměr počtu analyzovaných článků činil 49,2.   

VO3 – Na jak velkém vzorku respondentů autoři z vybraných zemí bývalého socialistického 

bloku staví výzkum RP?  Průměrný počet respondentů kvalitativního výzkumu činil 103,72, 

přičemž nejnižší počet byl 1 případová studie, nejvyšší počet 600 osobních rozhovorů. 

Průměrný počet respondentů kvantitativního výzkumu byl 2 789, přičemž nejnižší počet činil 

23 respondentů, nejvyšší počet 24 000 firem.  

 

4.7  Doporučení pro další výzkum a  vývoj vědeckého poznání problematiky RP v ČR 

Rodinné podnikání je v ČR poměrně početně zastoupenou ekonomickou kategorií, jeho 

význam bude v souvislosti s globálními ekonomickými procesy i nadále narůstat. Daná 

problematika se dostává do stavu, kdy již není v silách malého týmu výzkumníků ji obsáhnout 

celou. Prostředí  RP se dynamicky vyvíjí, získané výsledky je nutné neustále aktualizovat, 

přehodnocovat, doplňovat a sledovat další témata, která otevírají např. nástupníci. Proto se jeví 

jako vhodné, aby na dané problematice pracoval tým akademických pracovníků z různých 

pracovišť v ČR, ale i v zahraničí společně, aby byla sdílena témata, data, metody výzkumu, 

porovnávány a vyhodnocovány výstupy. 

Hledat partnery nejenom z akademické sféry, ale i z řad poradenských firem a aplikační praxe.   

Příkladem mohou být aktivity multidisciplinárního týmu profesora Alberto Gimeno Sandiga, 

který ve Španělsku v rámci  poradenské společnosti Family Business Knowledge průběžně 

provádí výzkum, následně zavádí nové koncepty týkající se rodinného podnikání, vyvíjí 

modely, které vysvětlují a syntetizují závěry výzkumu. V době přípravy tohoto článku probíhá 

na základě jeho metodologie hodnocení 6ti rodinných podniků, které se dostaly do finále 

soutěže Národní cena kvality v rodinném podnikání. Výhodou modelu je následné poskytnutí 

zpětné vazby respondentovi a hodnocení úrovně managementu jeho firmy (25ti stránkové 

hodnocení,  návrhy a doporučení pro další expanzi jsou zpoplatněny částkou 250 EUR). 

Vyhledávat vhodné poskytovatele podpor (TA ČR, V4, Norské fondy apod.) pro financování 

výzkumných aktivit, spolupracovat při tvorbě žádostí a projektů zaměřených na výzkum RP.  

V budoucnu je zapotřebí se důkladně zabývat nejen nastavením parametrů a metod výzkumu, 

ale také použitím vhodných aplikací a analytických nástrojů pro vyhodnocení či aktualizaci 

získaných dat. Jako vhodné se jeví pro další rozvíjení znalostí v oblasti RP provést analýzu 

možností dalšího zkoumání.  Na základě výsledků této analýzy navrhnout, na jaké tematické 

okruhy se zaměřit v návaznosti na jejich vztahy a souvislosti, jakými metodami výzkum 



71 

 

provádět, stanovit limity a kritické parametry, jak obdržené výsledky objektivně matematicky 

zpracovat, jak a komu je následně prezentovat. 

Doposud získané výsledky z provedených výzkumů umožňují mnohem širší využití údajů, než 

jsou uvedeny v jednotlivých příspěvcích. Stojí tedy za úvahu je použít k dalšímu zpracování 

pokročilejšími statistickými metodami a k případnému vyvození hlubších ekonomických 

souvislostí či závislostí. 

Bylo by zajímavé vytipovat přední autory, kteří se problematikou v jednotlivých zemích 

zabývají dlouhodobě. Systematickým literárním přehledem vyhodnotit vývoj jejich poznání 

v konkrétních tématech v čase a porovnat, zda a jak se liší chronologie témat v zemích 

s nepřerušenou kontinuitou RP oproti zemím bývalého socialistického bloku.  

 

Závěr 

Cílem příspěvku bylo mimo jiné vyhodnotit výzkumnou metodu vhodnou pro výzkumy RP. 

Využití kvalitativního výzkumu se zdá být logické pro výzkum v oblasti identity, kultury, 

hodnot a vztahů.  Jak ukazují zkušenosti mnoha vědců, kvalitativní metody umožňují ve 

srovnání s kvantitativními metodami efektivní získávání údajů o „citlivých“ tématech, která 

jsou s rodinným podnikáním spojena (emoce, vztahy apod.). Podle Švaříčka, Šeďové a kol. 

(2014) má průběh kvalitativního výzkumu především cirkulární podobu. To znamená, že 

v průběhu let je možno se k jednotlivým fázím výzkumu navracet, zpětně je doplňovat a 

upravovat – což využili např. Castellano, Ivanova (2017).  V problematice rodinného podnikání 

je tato metoda logická i z toho důvodu, že umožňuje zkoumat posloupnost a úspěšnost rodinné 

firmy v průběhu několika generací. Dalšími vhodnými metodami se jeví základní metody 

založené na logickém myšlení, tj. explanace, analýza, syntéza. Prostřednictvím těchto metod je 

možno vytvořit ucelený systém soustavy pojmů, tvrzení, zákonitostí a teorií. 

Metody kvalitativního výzkumu umožňují získat pohled na předmět studie, na jeho 

kontextovou logiku, na explicitní i implicitní pravidla, která fungují v praxi zkoumané 

problematiky. Typy dat zahrnují přepisy terénních poznámek z pozorování, rozhovorů, 

fotografie, audio a videozáznamy, přepisy textů televizních pořadů, osobní komentáře, 

poznámky, úřední dokumenty, úryvky z knih či článků z veřejně dostupných zdrojů, texty 

založené na klíčových studiích, osobní introspekci, životním příběhu, vizuální a interakční 

texty. Principem všechno to, co umožňuje přiblížit realitu zkoumané skupiny lidí, událostí a 

procesů v jejich přirozeném prostředí. Limitem tohoto typu výzkumu je však skutečnost, že 

většinou neumožňuje zobecnit zjištění.  Metody kvantitativního výzkumu se vztahují spíše 

k tématům, která umožní popsat zkoumanou skutečnost pomocí proměnných (znaků), které lze 

vyjádřit čísly. Z Tabulky 7 vyplývá, že mnoho výzkumníků využívá k tématice rodinného 

podnikání smíšený výzkum – tedy přístup, kdy se snažíme na výzkumné otázky odpovědět 

prostřednictvím kombinace nebo propojení metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu a 

to v kombinaci, která je účelná pro konkrétní zadání a výzkumné téma. 
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University Business Incubator – Profile 

 

Miroslav Pavlák 

 

Universities are not only a multidisciplinary hub of knowledge – they also provide contacts, 

connections and a wide variety of networking opportunities for connecting entrepreneurs. 

Students are not just taught entrepreneurship courses and modules at educational institutions 

anymore; they are also exposed to the practical aspects. Universities should stimulate 

entrepreneurial spirit amongst students, it can be said that universities have become the ideal 

place for connecting entrepreneurs to start their venture and to test them with their peers, experts 

and professionals. 

Our University Business Incubator must act with an eye to the regional economy and 

institutions. To become an accepted part of this complex social fabric, it must establish its 

distinctiveness and unique purpose. From a business perspective, the lab needs to identify its 

market niche. Successful businesses carefully attend to the work of defining the market position 

of their products and services relative to their competitors, as well as to modifying their market 

position in response to changing customer preferences. 

 

The vision 

The Innovation Lab will provide access to resources to students in the new entrepreneurship 

and innovation initiative. The Lab’s vision is to create entrepreneurship programs that train and 

nurture innovation, and to support the growth and success of impactful solutions to the world’s 

problems. We aim to build a supportive community that encourages collaboration and 

commercialisation, helping people turn their ideas into a tangible asset. 

 

The mission 

Why could be the lab created? It should be created to promote innovative entrepreneurship. 

There are two ways in which we can fulfil our mission: 

By providing the expertise and facilities to enable students to start spin-off firms from the 

academic research undertaken by them; and 

By providing incubator services to help graduates establish their start-up companies. 

Students will have opportunities for placements and internships with industry leaders and 

innovative small businesses or workshops with practitioners at the cutting edge of their sectors. 

 

Innovation Business Incubator Benefits for Start-ups 

Possible access to later venture funding 

Lower personal and financial risk 

Ready-to-use infrastructure such as office space, IT tools, and administrative business support 

services 

Mentorship and training, which can include individual coaching, presentation, and negotiation 

skills 

Assistance with business management, technology, and legal services 

The opportunity to build relationships with potential investors, suppliers, and industry experts 
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If a start-up is sponsored by a host company, it will likely receive funding, skills, expertise, 

peer support, and R&D knowledge from the host 

 

Innovation Lab Benefits for Corporate Sponsors 

Established companies that sponsor an incubator stand to gain new business activities and 

competitive advantages 

Increased visibility as an innovator and the ability to attract top talent 

Innovation development from internal and external relationships 

A controlled investment opportunity 

Access to new ideas, competencies, and technologies, and internal knowledge and technology 

transfer 

Reduced time to market for new product commercialization 

An extended organizational strategic vision 

A spill-over effect on the workforce and overall increased potential for breakthrough concepts, 

products, or services 
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Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí.  

Vztah sociální a kulturní inteligence  

 

Miroslav Jurásek, Irina Strelnikova, Janna Lédlová 

 

Abstract 

Purpose of the article: Smyslem této kvantitativní empirické studie je pozkoumat vztah mezi 

sociální a kulturní inteligencí. Snahou je určit, zda jsou sociální dovednosti přenositelné a 

uplatnitelné kdekoliv bez ohledu na vnější podmínky danými kulturní jinakostí.  

Methodology/methods: Data byla sesbírána pomocí online dotazníku, který byl vyplněn 92 

studenty studujících v oboru ekonomika a management na vysokých školách v České republice. 

Data byla analyzována pomocí metody PLS-SEM. 

Scientific aim: Cílem je určit predikativní sílu konstruktu sociální inteligence (SQ) (a jejich 

jednotlivých složek – processing, skills and awareness) na cílovou proměnnou, kulturní 

inteligenci (CQ). Je porovnán mediační vliv dvou tradičních antecedentů kulturní inteligence, 

jazykové dovednosti a interkulturní zkušenosti. Je také zkoumána stabilita (neměnnost) 

základního teoretického modelu, vztahu mezi sociální a kulturní inteligencí, v závislosti na 

pohlaví.   

Findings: Bylo zjištěno, že existuje statisticky významný pozitivní vztah mezi sociální a 

kulturní inteligencí. Největší účinek na kulturní inteligenci mají sociální dovednosti, statisticky 

významný vliv jedné dimenze SQ (awareness) naše data nepotvrdila. Vztah mezi SQ a CQ je 

dobře vysvělen jazykovými znalostmi; byla potvrzena komplementární mediace. Naopak druhý 

zkoumaný mediátor, interkulturní zkušenosti, vztah SQ-CQ nevysvětluje, byl identifikován 

pouze přímý efekt. Nalezený vztah platí stejně pro muže i ženy, statisticky významný rozdíl 

mezi oběma skupinami nalezen nebyl. 

Conclusions: Výsledky naší studie mají význam pro HR management a personalisty, kteří 

provádí vyběr nových zaměstnanců. Poznatky jsou využitelné i pro rozhodování o vyslání 

zaměstnanců na práci do zahraničí: jedinci s vysokým SQ si nejspíš povedou dobře a budou 

pracovně efektivní jak doma, tak i v zahraničí. Omezením našeho výzkumu do jisté míry 

zkreslující jeho výsledky a zjištění je relativně malý výběrový soubor, popř. určité problémy 

spjaté s měřením jednotlivých konstruktů. Návrhy na další výzkum jsou dále diskutovány.  

 

Keywords: social intelligence, cultural intelligence, language skills, international experience, 

PLS-SEM 

 

JEL Classification: M50, M54 

 

Introduction 

Inteligence se běžně definuje jako schopnost nutná pro adaptaci v nějakém kontextuálním 

prostředí (Binet & Simon, 1916; Sternberg, 1997). Inteligence je jedním z faktorů, které 

ovlivňují, do jaké míry je člověk efektivně produktivní a výkonný (Putranto et al., 2018). 

Takový jedinec je lépe zaměstnatelný. Tento koncept se začal používat na začátku 20. století a 

byl původně slučován s významem intelektuální (kognitivní) inteligence (IQ); až v polovině 

30. let minulého století Thorndike (1936) začal rozlišovat další vrstvy inteligence: 

mechanickou, abstraktní a sociální.  
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Sociální inteligence (SQ) přitahovala pozornost vědců velkou měrou. Rozlišují se dva její 

aspekty: interpersonální (interakce člověka s jinými je ovlivněna jeho náladami, 

temperamentem, motivací a úmysly) a intrapersonální aspekt, který se zaměřuje na to, jak dobře 

člověk rozumí svým vlastním pocitům a jak je dokáže vyjadřovat (Putranto et al. 2018). Jako 

samostatná část sociální inteligence se později vydělil koncept emoční inteligence (EI) 

definována Golemanem (Goleman 1995) jako schopnost kontrolovat impulzy, regulovat své 

nálady, empatie a zažívání naděje. 

Konstrukt kulturní inteligence (CQ) byl vyvinut Ang a jejími kolegy (Earley & Ang, 2003a) a 

vychází z teorie inteligence. Tento konstrukt se skládá ze čtyř složek, který staví na integraci 

různých typů inteligence osobnosti (Kerri A. Crowne, 2009; Kerri Anne Crowne, 2013). 

Třebaže CQ je konzistentní s Gardnerovou perspektivou inteligence (Gardner, 2011), tj. 

schopnost adaptovat se a přizpůsobit prostředí, liší se od jiných typů inteligence, protože se 

vztahuje především ke kulturně rozličným situacím. Konstrukt kulturní inteligence je 

jedinečným přístupem k chápání situací, kdy dochází k interkulturní interakci; jedná se o 

vyjádření odlišné intelektuální schopnosti jednotlivce, který se nachází v určité interkulturní 

interakci (Starčević et al., 2017). Kulturní inteligence vychází ze vzrůstajícího zájmu o 

neakademické (reálné a skutečné) formy inteligence; její konceptualizace byla motivována 

praktickou realitou globalizace (Mahembe & Engelbrecht, 2014). 

Dosud byla věnována velká pozornost zkoumání vztahu mezi CQ a EQ (Ang et al., 2007a; 

Earley & Peterson, 2004; Putranto et al., 2018), v menší míře vztahu mezi SQ a CQ.  Touto 

studií se snažíme zaplnit tuto mezeru v poznání. Je zkoumán dopad sociální inteligence na 

sociální inteligenci. V dřívější studii byl ukázán pozitivní dopad CQ (ve všech dimenzích na) 

na všechny dimenze sociálních dovedností (emotional expressivity, emotional sensitivity, 

emotional control, social expressivity, social sensitivity and social control) (Koc & Turan, 

2018). V naší explorativní studii je tento kauzální vztah obrácen: je zjišťováno, do jaké míry 

sociální inteligence působí na (či predikuje) kulturní inteligenci a jakou váhu je možno v tomto 

ohledu přisuzovat jednotlivým dimenzím sociální inteligence (processing, skills, awareness). 

Zjištění v této otázce může mít význam pro personalisty a HR náborové pracovníky, protože 

při pohovoru či výběrovém řízení se primárně mohou zajímat o (či měřit, testovat) sociální 

schopnosti uchazečů o vypsanou pozici. Získají tím dodatečnou informaci: kandidát s vysokým 

SQ bude nejspíš být úspěšný i v zahraničí (při jednání se zahraničními partnery, při jejich 

umístění, vyslání na zahraniční pobočky firmy). 

Kromě toho je základní teoretický model SQ – CQ rozšířen o dva mediátory (jazykové 

schopnosti a mezinárodní zkušenost) a je zkoumáno, který z nich lépe dokáže vysvětlit nepřímý  

vztah mezi oběma konstrukty. Zjištění toho druhu má opět význam pro personality, neboť 

určuje, které informace (znalost cizích jazyků nebo rozsah zahraničních zkušeností) by měli 

sledovat při náboru nových zaměstnanců z hlediska jejich efektivního uplatnění pro potřeby 

firmy. V neposlední řadě je zjišťován vliv pohlaví na zkoumaný vztah. 

 

1 Literature review 

1.1 Sociální inteligence  

The modern concept of the term social intelligence has its origin in E. L. Thornidike´s division 

of intelligence into three facets in dependence of the ability to understand and manage ideas 

(abstract intelligence), objects (mechanical intelligence) and people (social intelligence). Social 

intelligence (SQ) can be defined as an ability to get along with other people (Kihlstrom & 

Cantor, 2000). D. Handa specifikuje SQ jako znalost a schopnost vnímat, rozumět a 

zapamatovat si chování druhých a tomu přizpůsobit své chování k dosažení sociálních cílů 

(Handa, 2018). Je to moudré jednání v lidských vztazích, schopnost vnímat své vlastní vnitřní 

stavy, motivy a chování druhých a na základě těchto informací s nimi jednat patřičným 

způsobem (Marlowe, 1986; Salovey & Mayer, 1990). Emmerling a Boyatzis (Emmerling & 
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Boyatzis, 2012) a social intelligence competency as “the ability to recognize, understand and 

use emotional information about others that leads to or causes effective or superior 

performance”.  

Podle definice je zřejmé, že sociální inteligence je důležitá dispozice k celkovému úspěchu. 

Např. byl zjištěn mírně pozitivní vztah mezi sociální inteligencí a studijními výsledky 

vysokoškoláků (Baggiyam & Pankajam, 2017). Rozvinutá sociální inteligence se blahodárně 

projevuje i v jiných oblastech: pomáhá jedinci fungovat v sociálních skupinách, dosáhnout 

spokojenost s výkonem zaměstnání či udržet si intimní vztahy a přátelství; je prediktorem 

psychické odolnosti, snižuje sebevražedné myšlenky a chování (Baggiyam & Pankajam, 2017). 

V určitých profesích (středoškolští učitelé) sociální inteligence sice nijak výrazně, ale predikuje 

změny v mentálním zdraví (Ghahfarokhi et al., n.d.). 

SQ má velmi blízko k empatii (Björkqvist et al., 2000) a emoční inteligenci (Bar-On, 2006). 

SQ je ovlivňováno vlastní náladou, temperamentem, motivací či záměry (tzv. interpersonální 

dimenze SQ); druhá (intrapersonální) dimenze SQ se týká schopnosti porozumění sama sobě a 

vyjádření vlastních pocitů. Sociální inteligence souvisí s důvěrou; míra důvěry se projevuje na 

kvalitě sociálních interakcí. Ti, co více důvěřují druhým, jsou citlivější k různým projevům 

sociálního chování a dokáží u sebe rozpoznat (a následně uzpůsobit) projevy určitého 

riskantního chování v sociálním kontaktu. Méně důvěřiví tyto schopnosti nemají tak dobře 

vyvinuté. Sociální inteligence je důležitá z hlediska schopnosti vyhodnotit určitá rizika různých 

sociálních styků a nevyhýbat se jim (Yamagishi, 2001). Bylo zjištěno, že vysokoškolští studenti 

jsou tím více spokojenější se svým životem, čím vyšší je jejich sociální inteligence (Rezaei & 

Bahadori Khosroshahi, 2018). 

Sociální kompetentnost potřebují jak učitelé (Gkonou & Mercer, 2017), tak i lídří pro řízení 

organizací. Důležitost sociální inteligence pro efektivní leadership vzrůstá s posunem nahoru 

ve firemní hierachii, protože komplexnost sociálních vztahů se nejspíš také bude zvyšovat 

(Zaccaro, 2002). Sociálně inteligentní lidé umějí lépe jednat se svými kolegy. Posilování 

sociálních dovedností zvyšuje produktivitu práce, výkonnost (Dippenaar & Schaap, 2017). V 

tomto ohledu by se lídři měli vyznačovat sociální percepcí a flexibilním chováním 

(=adaptabilitou) (Zaccaro et al., 1991).  

Měřit sociální inteligenci není vůbec přímočaré a jednoduché, protože neexistuje jednotná 

definice tohoto ukazatele a jedná  se o mnohastranný konstrukt (multidimensional construct). 

Nicméně dnes již existují poměrně přesná měření SQ (Silvera et al., 2001). Jeden model měření 

emoční a sociální inteligence byl vyvinut Bar-on (Bar-On, 2006). Habib et al. (Habib et al., 

2013) vytvořili a validovali měření sociální intelegence v populaci vysokoškolských studentů. 

Jiný model měření vytvořil Silvera (Silvera et al., 2001). Nazývá se The Tromsø Social 

Intelligence Scale (TSIS). V této studii jsme použili adaptovanou verzi tohoto měření. 

 

1.2 Kulturní inteligence 

Kulturní inteligence (CQ) se definuje jako schopnost efektivně fungovat v interkulturních 

situacích (Earley & Ang, 2003b). Ukazatel CQ se nesoustředí pouze na poznávání a odhalování 

kulturních rozdílů, ale hlavně na efektivní fungování v situacích charakterizovaných těmito 

kulturními rozdíly. Ang a Van Dyne popisují CQ jako podobu „skutečného světa“ (Van Dyne 

et al., 2017). 

Konstrukt CQ se skládá ze čtyř faktorů: metakognitivní, kognitivní, motivační a behaviorální. 

(Earley & Ang, 2003b). První složka CQ zahrnuje schopnost nejenom získávat kulturní 

poznatky, ale především je zpracovat a porozumět jim. Metakognitivní složka CQ je 

rozhodující proto, zda si člověk uvědomuje nabyté zkušenosti a využívá je v interkulturní 

interakci či přizpůsobuje s ohledem na neznámou kulturu. Kognitivní CQ představuje přímou 

znalost určité kultury, jejich rodílů a podobností. Jde o znalost právního a ekonomického 

systému, gramatických (jazykových) pravidel, kulturnícho hodnot a náboženského přesvědčení 
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cizí kultury. Motivační CQ zahrnuje touhu poznávat cizí kultury; lidé s vysokým CQ jsou 

přesvědčeni, že v nových a neznámých kulturních situacích uspějí. Věří, že jsou schopni se 

přizpůsobit novému prostředí, popř. se zde adaptovat. Případnými neúspěchy se nedají odradit. 

Komunikaci a interakci s příslušníky z cizích kultur se nejenomže nevyhýbají, oni tyto situace 

aktivně vyhledávají. Behaviorální složka CQ vyjadřuje schopnost přizpůsobit své verbální 

(přízvuk, tón, rychlost projevu) a nonverbální projevy (změna výrazu tváře či postoj) cizí 

kultuře (Van Dyne et al., 2017).   

Ukazatel CQ se liší od tradičních ukazatelů inteligence a jiných schopností: jeho jedinečná 

vypovídající schopnost (např. ve srovnání s emoční inteligencí) se vztahuje k 

mezinárodnímu/interkulturnímu prostředí; mimoto také odráží typické rysy osobnosti (jako 

např. otevřenost vůči zkušenosti nebo extraverze) a mezinárodní zkušenosti jedince. Lidé s 

vysokým CQ jsou schopní řešit komplikované situace, hluboce přemýšlet o tom, co se kolem 

nich děje a adekvátně reagovat na podněty, které k nim příchází v kontextu odlišných kulturních 

vlivů (Jyoti & Kour, 2015). 

Kulturní inteligence má velký význam pro přeshraniční obchodní activity, je důležitá z hlediska 

efektivnosti v dnešním globálním světě. Kulturní inteligence je klíčovou kompetencí manažerů, 

kteří řídí mezinárodní aktivity (Rockstuhl et al., 2011). Kulturní inteligence může být rozvíjena 

klasickým vzděláváním (vysokoškolskými kurzy), přímým kontaktem s cizí kulturou (studijní, 

pracovní pobyty v cizině, cestování, častá interakce s cizinci), tj. učení vlastní zkušeností a 

zážitkem, či tréninkem interkulturních kompetencí (Van Dyne et al., 2017). 

Vysoké CQ hraje důležitou roli v úspěšném obchodním jednání a adaptaci v mezikulturním 

prostředí. Je to prospěšné nejenom jedinci, který přichází při různých situacích (pracovních, 

osobních) do kontaktu s příslušníky cizí, neznámé kultury, ale i firmě nebo pracovním týmům 

působících v mezinárodním prostředí. 

 

2 Vývoj hypotéz: vztah mezi jednotlivými proměnnými 

2.1 Vztah mezi sociální a kulturní inteligencí 

Vztah mezi oběma koncepty je možné nepřímo tušit z jejich definic. V obou případech se jedná 

o schopnost rozumět pocitům, myšlenkám a chování jiných osob (sebe sama nevyjímaje) a 

podle toho se zařídit v chování a jednání, aby tato  adaptační strategie vedla úspěchu (např. 

vyhnutí se konfliktům). Rozdíl je pouze v povaze kulturního kontextu, kdy platí různé vzorce 

chování. Je pravděpodobné, že člověk s vysokým SQ bude vnímat jinakost cizího prostředí, 

otázka je však, zdali se dokáže zorientovat a přenést své sociální competence z domácího 

prostředí do cizího. Co může fungovat v jedné společnosti, nemusí fungovat ve druhé. Platí, že 

behavior viewed and perceived as socially intelligent may have different manifestation in 

different cultures. Specific behaviors that might contribute in one culture can take away a part 

of one´s perceived social intelligence in another culture. Although Habib et al. (Habib et al., 

2013) admit that the general concept of social intelligence remains fairly stable across cultures, 

it is true only partly as showed in another study (Frankovský et al., 2019): social intelligence 

attributes are trans-culturally fixed with the existence of certain cultural specifcs of this issue 

observable in one culture, but not in the other. 

 V tomto ohledu se Crowne domnívá (Kerri Anne Crowne, 2009), že oba koncepty spolu velkou 

měrou souvisí. Obě schopnosti mohou být rozvíjeny tréninkem. Podle Crowne (2009) je CQ 

podmnožinou SQ. Tuto domněnku vysvětluje tím, že dovednosti sociálního povědomí 

umožňují člověku vnímat kulturní podněty; konkrétně citlivá percepce rozdílnosti či jinakosti 

a adekvátní reakce na tento stav oba koncepty spojuje. Na základě toho Crowne vyvodila, že 

lidé, kteří se dokáží efektivně fungovat v neznámém kulturním prostředí a úspěšně jednat 

s cizinci, s největší pravděpodobností toho budou schopni i v rámci vlastní kulturní skupiny. 

Proto kulturní inteligece koreluje se sociální inteligencí.   
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To může být vysvětleno tím, že lidé reagují laskavě či otevřeně vůči sobě podobným a 

zdrženlivě, nedůvěřivě, možná i s jistou dávkou agresivity a nepřátelství vůči jinakosti 

(Blanchard & Thacker, 2007). Tyto projevy chování jsou do značné míry ovlivněny a 

regulovány intrakulturně SQ a interkulturně CQ, neboť porozumění a přizpůsobení se rozdílům 

díky citlivému vnímání jinakosti a otevřenosti novému je důležitou charakteristikou obou 

konceptů (Handa, 2018). Dnes firmy hledají lidi s vysokými sociálními dovednosti a 

rozvinutými interkulturními schopnostmi, jelikož potřebují zaměstnance, kteří chápou potřeby 

zákazníků (často pocházejících z jiných částí světa v dnešním propojeném, globalizovaném 

světě) a snaží se jim vyhovět v maximální míře. Vysoké SQ a CQ je, že v tomto ohledu budou 

takoví zaměstnanci úspěšnější. Firmy rovněž potřebují zaměstnance, kteří umějí jednat s jinými 

kolegy v rámci jedné organizace, ale i spolupracovat se zahraničními partnery. V obou 

případech SQ a CQ působí pozitivně. 

Na základě podobných blahodárných účinků na celou řadu proměnných jako např. výkonnost 

(Dippenaar & Schaap, 2017; Rockstuhl & Van Dyne, 2018)  životní spokojenost atd. (Le et al., 

2018; Rezaei & Bahadori Khosroshahi, 2018) Ascalon et al. (Ascalon et al., 2008) spojili dva 

přístupy k měření intrakulturních a interkulturních schopností do jednoho konceptu a vytvořili 

Cross-Cultural Social Intelligenci (CCSI), který odráží znalost různých kultur, komunikační a 

mezilidské dovednosti a self-efficacy pro jednání s osobami z různých kultur. 

Proto předpokládáme, že 

H1: Sociální inteligence (vč. všech jejich dimenzí: processing, skills, awareness) pozitivně 

koreluje s kulturní inteligencí. 

 

2.2 Mediace a moderace vztahu SQ-CQ 

V této studii je vztah mezi oběma konstrukty vysvětlován pomocí dvou mediátorů: jazyková 

kompetence (úroveň jazykových dovedností) a zkušenosti z mezinárodního (interkulturního) 

prostředí. Již dříve byla prokázána inkrementální prediktivní validita CQ ve vztahu k nabytým 

zkušenostem z mezinárodního prostředí a úrovně zvládnutí jazyka hostitelské země (Cao et al., 

2016; Robledo-Ardila et al., 2016; Shannon & Begley, 2008). S CQ také souvisí cestování po 

světě a intenzita sociálních kontaktů s cizinci, tj. s lidmi vyznávajícími jiné hodnoty (J. Lee et 

al., 2019). Není však možné tvrdit, že všichni jedinci budou profitovat ze získaných 

mezinárodních zkušeností stejnou měrou. Záleží nejenom na osobních predispozicích a 

charakteristikách každého jedince zvlášť, např. na jeho sociální inteligenci, tj., jak se dokáže 

zapojit do dění v novém prostředí a zpracovávat (popř. absorbovat) kognitivní signály 

přicházející k němu v kulturně jiné společnosti  (Fischer, 2011; Sahin et al., 2014), ale také na 

povaze mezinárodních zkušeností: nepracovní pobyty (turistické, jazykové) mají silnější dopad 

na rozvoj CQ než pracovní zkušenosti ze zahraničí (Moon et al., 2012). Vztah CQ k velmi dobré 

znalosti cizích jazyků, zahraniční praxi spojené se studiem na zahraničních univerzitách a 

dlouhodobým pobytem v zahraničí byl potvrzen na rozsáhlém vzorku vysokoškolských učitelů 

vyučujících účetnictví (Tharapos et al., 2019). Kromě toho silným prediktorem CQ je také 

schopnost mluvit dalším cizím jazykem (Miele & Nguyen, 2019).  

I jiní studie ukázaly, že mezinárodní cestování, pracovní pobyty, studijní cesty (Kerri Anne 

Crowne, 2008; MacNab & Worthley, 2012), jazykové znalosti, život v rozmanitých kulturních 

prostředích, pracovní zkušenosti z jiného kulturního prostředí (Triandis, 2006), jazykové a 

multikulturní zkušenosti (Engle & Nehrt, 2012), mezinárodní pracovní zkušenosti (L.-Y. Lee 

& Sukoco, 2010; Shannon & Begley, 2008) a nepracovní (nikoliv služební) zahraniční cesty 

(Engle & Crowne, 2014) mají velký vliv na CQ. 

Jazykové znalosti a dovednosti pozitivně korelují také se sociální inteligencí (Ahmad & 

Mohammed, 2020). The relationship between social intelligence and language proficiency level 

was explored by Abbasian and Merati (Abbasian & Merati, 2014). Participants were asked to 

respond the Tromsø Social Intelligence Scale questionnaire. The study found significant 
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differences among participants of the advanced proficiency group with respect to their social 

skills and social intelligence. Moroveover, a statistically significant relationship between 

cultural and social intelligences (and their subscales), on the one hand, and student translator´s 

ability in translating cultural and social texts, on the other hand, was found (Saffarian et al., 

2015). Sociální inteligence je nutnou prerekvizitou, aby člověk mohl být úspěšným 

interkulturním komunikátorem (intercultural communicator) (Wawra, 2009). K tomu ale 

nezbytně potřebuje znát cizí jazyky (popř. jeden na vysoké úrovni). Kromě toho musí být dobře 

obeznámen s cizím prostředím, mít praktické zkušenosti z života odjinud. Proto předpokládáme 

dvě proměnné, že vysvětlují vztah mezi sociální a kulturní inteligencí. 

H2: Znalost cizích jazyků (language skills) vysvětluje (mediates) vztah mezi  sociální a kulturní 

inteligencí. 

H3: Interkulturní zkušenost (intercultural experience) vysvětluje (mediates) vztah mezi sociální 

a kulturní inteligencí. 

V této studii je také zkoumán dopad pohlaví (=dichotomní moderátor) na vztah SQ-CQ. Vztah 

mezi pohlavím a sociální inteligencí není jednoznačný. Např. bylo zjištěno, že pohlaví (gender) 

nepredikuje sociální inteligence, na druhé straně ale pohlaví moderuje vztah stylu rodičovství 

(autoritativní vs. liberální) a sociální inteligence (Terwase et al., 2016). Pohlaví také hraje roli 

ve vztahu mezi sociální inteligencí a adolescent relational aggression (i.e., gossip, rumours, 

manipulation targeting another´s social status). Platilo to pouze pro ženy (Loflin & Barry, 

2016). CQ záleží také na pohlaví. Na svém upraveném modelu kulturní inteligence tento fakt 

konstatovali Bücker et al. (Bucker et al., 2015). Nelze však jednoznačně říci, zda mají větší 

interkulturní kompetence muži nebo ženy. Výsledky jsou v této oblasti protichůdné (Mahasneh 

et al., 2019), jak ukazuje následující tabulka xxx. Rozdíl CQ v závislosti na pohlaví nebyl 

nalezen ani na výběrovém souboru studentů v Saudské Arábii (AL-Dossary, 2016). K této 

nejednotnosti výsledků je možné přidat ještě další studii (Khodadady & Ghahari, 2011), ve 

které bylo zjištěno, že íránské vysokoškolské studentky vykazují vyšší skóre v metakognitivní 

složce CQ než studenti (muži). Proto předpokládáme, 

H4: Existuje rozdíl ve vztahu mezi sociální a kulturní inteligencí v závislosti na pohlaví. 

Fig. 1 znázorňuje konceptuální (teoretický) model této studie. The simple model social 

intelligence (SQ) as an independent variable and cultural intelligence (CQ) as an output variable 

is extended by the two mediators: language skills and international experience. Moreover, the 

direct relationship between SQ and CQ is explored through the moderation effect of one 

dichotomous variables: gender. The latent variables SQ and CQ were modelled reflectively. 

The conceptual framework (Fig. 1) represents a multiple (parallel) mediation model that has 

two mediators: M1 = Language Skills construct, M2 = Intercultural Experience construct. In 

this case, the model elements are extended to: direct effect between SQ and CQ, specific 

indirect effects, total indirect effect and total effect (Hair Jr et al., 2016). All hypothesized 

mediators were included into the model (they were not tested sequentially). Individual 

mediating effects (e.g., M1 only) were tested by comparing the total indirect effect with the 

direct effect. Then, joint mediating effects (i.e., M1 and M2) were tested by comparing the total 

indirect effect with the direct effect. 
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Figure 1: Conceptual framework 

 

 

3 Research Strategy 

3.1 Data collection and participants 

Online dotazník byl vytvořen v angličtině a rozeslán pomocí emailů; odkaz na dotazník byl take 

distribuován pomocí sociálních. Cílovou skupinou byli vysokoškolští studenti oboru 

ekonomika a management. Dotazník vyplnilo 92 respondentů (64 % žen, 36 % mužů). Ve 

věkové skupině 70 % respondentů bylo ve věkové skupině 1830, 25 % respondentů bylo ve 

věku 3150 let. Nejvíce respondentů (71 %) pochází z České republiky; další poměrně početné 

skupiny respondentů byli Kazaši (7 %) a Rusové (9 %). Dotazník dále vyplnili respondenti 

pocházející z Ukrajiny, Slovenska, Číny, Běloruska, Azerbajdžánu, Moldávie, Německa a 

Slovenska. Respondenti byli také tázáni na své hodnocení frekvence mezinárodních kontaktů a 

interakce. Pouze 16 % respondentů uvedlo, že jsou v kontaktu s cizinci pravidelně, 58 % 

respondentů občas. Na otázku zjišťují délku pobytu (studijní, pracovní) v zahraničí 52 % 

respondentů uvedlo dobu kratší než 3 %; více než rok pobývalo celkově v cizině více než 37 % 

dotázaných. Odpovědi respondentů, kteří nevyplnili vice než 5 % položek sledovaných 

konstruktů (Hair Jr et al., 2016), byly vyřazeny z analýzy. Stejně tak nebyly analyzovány 

odpovědi tzv. ´nezúčastněných´ respondentů, kteří odpovídali na všechny položky dotazníku 

monotónně a stereotypně. Ten jev byl zjišťován pomocí směrodatných odchylek jednotlivých 

konstruktů. Odpovědi, jejichž směrodatná odchylka byla menší než 0.1, byly automaticky 

vyřazovány, odpovědi, jejichž směrodatná odchylka byla menší než 0.4, byly pečlivě 

prozkoumány a na základě uvážení buď vyřazeny nebo zachovány. Data byla také 

prozkoumána z hlediska kurtosis and skewness. Hodnoty položek jednotlivých konstruktů se 

pohybovaly v doporučeném pásmu +2,-2 a kvůli tomuto nebyl důvod vyřadit některou položku 

z dotazníku. Celkem byly analyzovány odpovědi 79 respondentů.    

 

3.2 Measures 

Kulturní inteligence byla měřena pomocí škály CQS, která se v podobných výzkumech často 

používá (Ang et al., 2007b). Tato škála je tvořena čtyřmi dimenzemi: metakognitivní, 

kognitivní, motivační a behaviorální. Na škále 1–7 měli respondenti hodnotit svůj souhlas či 

nesouhlas s jednotlivými položkami. Příkladem těchto tvrzení jsou např. tyto tvrzení: „I am 

conscious of the cultural knowledge I use when interacting with people with different cultural 

backgrounds“ nebo I adjust my cultural knowledge as I interact with people from a culture that 

is unfamiliar to me“. Z důvodu zvýšení response byla měření krácena a adaptována. 

Z původního  20položkového měření CQS bylo v našem výzkumu použito 15 položek měřících 

všechny čtyři dimenze. Přesto Cronbachovo alpha pro tento adaptovaný konstrukt bylo velmi 

vysoké α = 0.845. 
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Sociální inteligence byla měřena pomocí Social intelligence scale (Silvera et al., 2001). Tato 

škála ve třech dimenzích měří schopnost zpracování sociálních informací (processing), sociální 

dovednosti (skills) a sociální vědomí (awareness). Respondenti na škále 1 až 5 (1 – silně 

nesouhlasím, 5 – silně souhlasím) vyjadřovali svůj souhlas na jednotlivé položky měření. 

Příklady tohoto měření jsou: „I can predict other peoples’ behavior“ nebo „I am good at getting 

on good terms with new people“. 5 negative items were recoded. Z 21 položek původního 

měření bylo použito 15 položek. V naději zvýšení response vypuštění některých položek 

z měření může být důvodem nižšího Cronbachova alpha (α = 0.639). Tato snížená hodnota 

vnitřní konzistence a reliability měření (α < 0.7) je nicméně akceptovatelná pro explorativní typ 

studií (Hair Jr et al., 2016). 

Podle doporučení (Netemeyer et al., 2011) bylo v dotazníku kontrolováno „social desirability 

bias“, tj. snaha respondenta udělat při sebehodnocení  „dobrý dojem“ a vylepšovat svůj obraz 

např. při posuzování nežádoucích charakteristik (jako např. sobectví). Proto byl jev jev social 

desirability response bias kontrolován pomocí dříve požitého 10-ti položkového měření 

impression management (Alexandra, 2018). Příkladem dotazníku je: „I never cover up my 

mistakes“. 

Pohlaví bylo měřeno dichotomous variable (0 = ženy, 1 = muž), znalost cizích jazyků bylo 

měřeno 4 otázkami na škále 1–3 (1 = bad, 3 = very good): „How confident do you feel in a 

foreign language speaking (writing, reading, listening)? Frekvence interakcí s cizinci (1 = 

regularly, 2 = often, 3 = sometimes) byla měřena jednou otázkou: „How often do you interact 

internationally“? Bylo také zjišťováno, „How long have (the respondents) lived/worked/studied 

abroad?“ Z frekvence interakcí s cizinci a pobyt v zahraničí v závislosti na délce byl vytvořen 

konstrukt intercultural experience. 

 

3.3 Procedure and statistical plan 

Collected data were analyzed, using the technique PLS-SEM and the software SmartPLS 

(v.3.3.2). PLS-SEM results were reviewed and evaluated using a systematic process. The 

process of the systematic evaluation of the results involved separate assessments of the 

measurement model and the structural model.  

The evaluation of the reflective measurement models concerns internal consistency 

(Cronbach´s alpha, composite reliability), convergent validity (indicator reliability, average 

variance extracted), discriminant validity. The evaluation of the structural model deals with 

coefficients of determination (R2), predictive relevance (Q2), size and significance of path 

coefficients, f2 effect sizes and q2 effect sizes. 

There are different measures of internal consistency reliability: Cronbach´s alpha or more 

conservative measure of composite reliability (ρA, ρc). Both of them apply the same rules of 

thumb. They range between 0 and 1; the higher values, the higher reliability. Values between 

0.70 and 0.90 can be regarded as satisfactory (Hair Jr et al., 2016). Cronbach´s α can be 

considered the lower bound and the composite reliability ρc the upper bound of the true internal 

consistency reliability. ρA aims at approximating the true reliability and usually lies between 

Cronbach´s α and ρc. ρA should be significantly higher than 0.7 and significantly lower than 0.9. 

A common rule of thumb for the assessment of indicator reliability is that the standardized outer 

loadings should be 0.708 or higher (Hair Jr et al., 2016). Therefore, values of at least 0.70 are 

required (0.80 for established constructs). Values greater than 0.60 are acceptable for early 

stages in research. On the other side values higher than 0.90 (or 0.95) are not desirable. 

Cronbach´s alpha increases with the number of indicators. In our study a lot of weaker loadings 

(<0.70) were obtained; the elimination of these indicators (and item removed) was examined in 

the light of the composite reliability (or the average variance extracted; indicators with outer 

loadings between 0.40 and 0.70 were removed from the scale when its deleting led to an 

increase in the average variance extracted) above the suggested threshold value. The reflective 
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indicators with very low outer loadings (below 0.40) should (and were in our study), however, 

always be eliminated from the construct because this construct is not able to explain much of 

the variance of the underlying indicator (Hair et al., 2011). 

A common measure to establish convergent validity on the construct level (or construct 

communality) is the average variance extracted (AVE) which represents a grand mean value of 

the squared loadings of all indicators associated with the construct. Each construct should 

account for at least 50% of the assigned indicator´s variance (AVE ≥ 0.5). Furthermore, the 

discriminant validity, one of the key building blocks of model validation, was assessed. 

Discriminant validity requires a test that a correlate too highly with constructs from which it is 

supposed to differ or in other words, constructs of distinct conceptual variables should also be 

empirically distinct. One of the oldest criteria to establish the discriminant validity is the 

Fornell-Larcker criterion which is based on the idea that a construct should better explain the 

variance of its own indicators than the variance of other constructs. This means that the AVE 

of a a construct should be higher than the squared correlations between the construct and all 

other constructs. The discriminant validity has been also assessed by the other criterion: 

heterotrait-monotrait ratio (HTMT). HTMT equals the disattenuated correlation between two 

constructs. HTMT values of close to 1 indicate lack of discriminant validity. Having the result 

lower than 1 is desirable but the question is how lower it should be. For this purpose, two cut 

off values are defined, namely the value of 0.85 (Kline, 2011) or a more liberal value of 0.9 

(Gold et al., 2001). 

To assess collinearity, each set of predictor constructs needs to be assessed separately for each 

subpart of the structural model. For all examined regression models, it must be ensured that no 

critical level of collinearity has been reached, otherwise estimated coefficients would be 

negatively affected and the relationships could not be interpreted. For this purpose, the look 

was taken into the variance inflated factors (VIF) which should be less than 5 or 3 (AVE ≤ 5 or 

even better AVE ≤3) (Hair Jr et al., 2016). 

Significance and relevance of path coefficients were assessed by means of bootstrapping 

technique. Path coefficients usually vary between -1 and +1. Higher values denote stronger 

(predictive) relationships between the constructs. Assessing the model´s predictive relevance 

(explanatory power) requires analyzing in-sample prediction and out-of-sample prediction. For 

the former, the entire data are used to estimate the model and predict observations from this 

dataset through two indicators: coefficient of determination R2 and effect size f2; for the latter, 

the model estimates are used to predict new observations (future observations, holdout sample) 

through two indicators: blindfolding-based Q2 and PLSpredict. R2 is a measure of the model´s 

predictive accuracy and represents the amount of variance in the endogenous constructs 

explained by all of the exogenous constructs linked to it. It usually ranges between 0 and 1 with 

higher values indicating higher levels of predictive accuracy. A rough guidelines for R2 values 

sets the following rules of thumb: weak (R2 ≈ 0.25), moderate (R2 ≈ 0.50), substantial (R2 ≈ 

0.75) (Hair Jr et al., 2016). Because R2 increases when additional predictor constructs are 

included, the adjusted R2, which controls for model complexity when comparing different set-

ups, was used. Effect size f2 assesses how strongly one exogenous construct contributes to 

explaining a certain endogenous construct in terms of R2. The rules of thumbs are: weak effect 

(0.02 ≤ f2 ≤ 0.15), moderate effect (0.15 ≤ f2 ≤ 0.35), strong effect (f2 ≥ 0.35) (Hair Jr et al., 

2016). To determine the out-of-sample prediction, the blindfolding technique was used. It is an 

iterative procedure in which different parts of the data matrix are omitted (i.e., data points). 

Estimates based on the reduced datasets are used to predict the omitted data points. Prediction 

error was used as an indicator of predictive relevance. It was set an omission distance D (rule 

of thumb: 5 ≤ D ≤ 10). After running all 1, ….., D blindfolding rounds, each data point once 

has been omitted and predicted. SSE represents the sum of squared prediction errors when using 

the PLS-SEM predictions. A mean value prediction becomes the naïve benchmark and the SSO 

represents the sum of squared errors of the mean value predictions. The results of all 

blindfolding rounds determine, in sum, the predictive relevance of the PLS path model for a 
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certain endogenous latent variable. The following rule of thumb allows to interpret the Q2 

results (based on the cross-validated redundancy): weak predictive power (0.02 ≤ Q2 ≤ 0.15), 

moderate predictive power (0.15 ≤ Q2 ≤ 0.35) and strong predictive power ( Q2  ≥ 0.35) (Hair Jr 

et al., 2016). Effect size q2 allows assessing each exogenous construct´s predictive relevance 

for a certain endogenous construct:  

 

𝑞2 = (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2 − 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑

2 )/(1 − 𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2 ) (1) 

 

The interpretation of effect size q2 is identical as the interpretation of f2: weak predictive effect 

size (0.02 ≤ q2 ≤ 0.15), moderate predictive effect size (0.15 ≤ q2 ≤ 0.35), strong predictive 

effect size (q2 ≥ 0.35) (Hair Jr et al., 2016). To assess Q2 of the endogenous latent variables 

through the blindfolding approach, the following setting was used in SmartPLS-SEM: omission 

distance (=7), cross-validated redundancy.  

Apart from the assessment of the measurement and structural model the mediation analysis was 

carried out. “A mediator is a variable that accounts for all or part of the relationship between a 

predictor and an outcome” (Baron & Kenny, 1986). In order to compare the difference between 

the two groups (male and female respondents) in terms of the relationship between social and 

cultural intelligence, multigroup analysis (MGA) was done (Conway & Lance, 2010). We 

enhance the theoretical precision of cultural intelligence (CQ: capability to function effectively 

in culturally diverse settings) by developing and testing a model that posits differential 

relationships between the four CQ dimensions (metacognitive, cognitive, motivational and 

behavioural) and three intercultural effectiveness outcomes (cultural judgment and decision 

making, cultural adaptation and task performance in culturally diverse settings). Before testing 

the model, we describe development and cross-validation (N = 1,360) of the multidimensional 

cultural intelligence scale (CQS) across samples, time and country. We then describe three 

substantive studies (N = 794) in field and educational development settings across two national 

contexts, the USA and Singapore. The results demonstrate a consistent pattern of relationships 

where metacognitive CQ and cognitive CQ predicted cultural judgment and decision making; 

motivational CQ and behavioural CQ predicted cultural adaptation; and metacognitive CQ and 

behavioural CQ predicted task performance. We discuss theoretical and practical implications 

of our model and findings (Ang et al., 2007). 

Jelikož common method variance (CMV) bývá problémem ve výzkumech, které jsou založeny 

na sběru dat prostřednictvím dotazníků vyplňovaných stejnými respondenty, ve stejný čas a 

navíc často metodou sebehodnocení (Conway & Lance, 2010). V důsledku CMV dochází 

k chybné vnitřní konzistenci, tj. zjevné korelaci mezi proměnnými mající v podstatě stejný 

důvod (Chang et al., 2010). Proto je důležité zkontrolovat, zda jednotlivé proměnné (a 

dotazníkové položky) byly měřeny náležitým způsobem. S cílem vyhnout se CMV byla měřena 

dodatečná proměnná (additional marker variable) (Social Desirability Scale composed of 10 

items: SD1-SD2), která naprosto nesouvisí s výzkumnými proměnnými; položky social 

desirability scale byly systematicky včleněny do dotazníku mezi ostatní proměnné. Tento 

přístup umí najít v datech CMV, vyskytuje-li se tam tento problém. Using this method it is 

assumed that the point (measured) marker on independent and dependent variable hopefully 

does not change the beta coefficients too much. Hodnoty β – koeficienty (R2) pro konstrukt CQ 

byly: 0.519 (pro ´without marker variable´) a 0.539 (pro ´with marker variable´). Jelikož se 

hodnota R2 po přídání measured marker variable nezvýšila o více než 10% (konkrétně se 

zvýšila o 4.9%), CMV pro target variable nepředstavuje problém. 

Kromě toho toho avoid common method variance an additional marker variable (Social 

Desirability Scale composed of 10 items: SD1-SD10) or measured latent marker was also used. 

The scale was composed of 10 items put into the questionnaire and completely unrelated with 

the research variable (Chin, 2013; Lindell and Whitney 2001). This approach can find a CMV 



90 

 

in data if there is any CMV. Using this method it is assumed that the point marker on 

independent and dependent variable hopefully does not change the beta coefficients too much. 

Hodnoty β – koeficienty (R2) pro konstrukt self-efficacy byly: 0.251 (pro ´without marker 

variable´) a 0.259 (pro ´with marker variable´). Jelikož se hodnota R2 po přídání measured 

marker variable nezvýšila o více než 10% (konkrétně se zvýšila o 3.19%), CMV v našem 

případě nepředstavuje problém. Problém CMV však byl zjištěn, u dalších implementovaných 

proměnných (international experience and language skills), kde se hodnoty R2 po přidání 

měřené proměnné (social desirability scale) zvýšily o více než 10 %. 

 

4 Results 

4.1 Assessment of the measurement model 

In our case, one value of ρA (although very slightly) is above the set threshold (for Language 

skills = 0.905) which is not desirable because it indicates that all the indicator variables are 

measuring the same phenomenon and are therefore not to be a valid measure of the construct. 

Moreover, there are the two values below the recommended threshold (in the Table xxx greyed 

boxes) of 0.60 which indicates a lack of internal consistency reliability. Nevertheless, despite 

the fact that reliability does not meet a more conservative criteria (given by Cronbach´s α), it 

does meet more liberal one (given by composite reliability ρc). Because ρA aims at 

approximating the exact reliability, Hair et al. (Hair Jr et al., 2016) recommend to focus on this 

criterion. If we look into the structure of the construct SQ (see the Table 1), the internal 

consistency reliability does not fit perfectly into the set cut-off values (the problematic values 

are greyed in the Table xxx), the more liberal criteria given by ρc  are met. 

 

Table 1: Construct validity and reliability 

 

  Cronbach's Alpha ρA 

Composite Reliability 

(ρc) 

 

(AVE) 

CQ 0.841 0.856 0.880 0.513 

International 

experience 0.516 0.525 0.804 0.673 

Language Skills 0.863 0.903 0.905 0.705 

SQ 0.639 0.784 0.788 0.558 

Awareness 0.569 0.579 0.822 0.698 

Processing 0.671 0.692 0.817 0.599 

Skills 0.629 0.866 0.784 0.550 

Source: own research 

 

Indicator reliability is shown by outer loadings (see Table 2). The indicators MC1, MC2, COG5, 

BEH1-BEH5, SOC1-6, SOC9-14 were removed from the scales and the rest of indicators (see 

Table xxx) were retained. Outer loadings are above the threshold value of 0.70 except for the 

following indicators: COG1 (outer loading: 0,676), COG4 (outer loading: 0.658), MOT1 (outer 

loading: 0.658), SOC15_R (outer loading: 0.635). The values of outer loadings suggest a 

relatively good indicator reliability. 
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Table 2: Measurement model and multicollinearity (VIF) 

 

Construc

t Items 

Outer 

loadings 

VIF 

(inner

) 

CQ 

COG1:  I know the legal and economic systems of other 

cultures. 0.676 1.724 

COG2: I know the rules (e.g., vocabulary, grammar) of other 

languages. 0.726 1.546 

COG3:   I know the cultural values and religious beliefs of 

other cultures. 0.702 1.790 

COG4: I know the marriage systems of other cultures. 0.658 1.691 

MOT1:  I enjoy interacting with people from different cultures. 0.626 1.541 

MOT2:  I am sure I can deal with the stresses of adjusting to a 

culture that is new to me. 0.831 3.082 

MOT3: I am confident that I can get accustomed to the 

shopping conditions in a different culture. 0.775 2.608 

SQ 

SOC7_R: I often feel uncertain around new people who I don’t 

know. 0.703 1.326 

SOC8: I fit in easily in social situations. 0.880 1.212 

SOC15_R: I find people unpredictable. 0.635 1.252 

Language 

Skills 

Listening: How confident do you feel in a foreign language 

LISTENING? 0.857 2.406 

Speaking: How confident do you feel in a foreign language 

SPEAKING?  0.894 2.443 

Reading: How confident do you feel in a foreign language 

READING? 0.838 2.599 

Writing: How confident do you feel in a foreign language 

WRITING? 0.765 2.135 

INTER. 

EXPER. 

Interact: How often do you interact internationally? 0.788 1.138 

Stay_abroad: How long have you lived/worked/studied abroad 

?  0.852 1.138 

Source: own research 

 

The Figure 2 depicts the outer loading of CQ indicators and of the three SQ subdimensions 

(processing, skills and awareness) indicators that were retained (after deleting some of them 

with regard to improving AVE and composite reliability values). Instead the figure reports the 

path coefficients (0.201, 0.427, 0.144) between corresponding constructs and 𝑅𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑
2 .   
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Figure 2: Dimensions of SQ and their relationship with CQ 

  

 

The values of AVE are shown in the Table 3. Each construct should account for at least 50% 

of the assigned indicator´s variance (AVE ≥ 0.5) which is, in our case, accomplished. The 

Fornell-Larcker criterion is reported in the Table xx1. As can been seen, the squared root of 

AVE for each construct (the diagonal numbers in bold) is higher than the correlations of other 

constructs in the structural model. Therefore, based on this criterion the discriminant validity 

has been established. In our study, all values of HTMT meet the Cline´s threshold except for 

the value between the two variables, international experience and language skills, when the cut-

off value is slightly exceeded (HTMT=0.905) which might indicate a lack of discriminant 

validity between the two constructs. This was confirmed by a bootstrapping method to test 

whether HTMT is significantly different from 1. It was examined whether the 90% bootstrap 

confidence interval of HTMT include or not the value 1 (if yes, then there is no discriminant 

validity). The results (in the Table xx1 the boxes are greyed) show that there is a lack of 

discriminant validity in two pairs of constructs (CQ - International Experience and Language 

Skills – International experience). It can be also stated that the discriminant validity between 

CQ and SQ has not been established if we consider a more conservative Kline´s cut-off value 

of 0.85 but it has been established when using the more liberal cut-off value of 0.90.  

 

Table 3: Fornell-Larcker criterion and HTMT (in italics; lower and upper bound between 

parentheses) 

  CQ 

International 

experience Language Skills SQ 

CQ 0.716 
   

International 

experience 

0.485 

0.820 
  

0.711 [0.511; 1.146] 

Language Skills 

0.603 0.611 

0.840 
 

0.658 [0.500; 0.801] 0.905 [0.694; 1.381] 

SQ 

0.532 0.225 0.284 

0.747 0.645 [0.498; 0.857] 0.356 [0.212; 0.834] 

0.330 [0.172; 

0.626] 

Source: own research 

 

Although the Fornell-Larcker criterion and HTMT in a form of the table, it can be stated that 

there is no lack of discriminant validity for the subconstructs of SQ.  
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4.2 Structural model evaluation 

All values of VIF (see the Table 2) are below 5 (and even better below 3) and it was concluded 

that the results being below 5 (or even better below 3, except for the indicator MOT2) are not 

at the critical collinearity level. The same can be stated about the dimensions (processing, skills, 

awareness) of the social intelligence construct: all VIF values are below the cut-off values of 5.  

In our model, three R2 values can be found. The highest value of the CQ variable (R2 adjusted 

= 0.500) is affected by the three variables (language skills, international experience and social 

intelligence). It means that 50 % of variance is explained by these constructs and their effect on 

CQ can be classified as moderate. The effect size of international experience on CQ is weak 

(0.029), the variable of language skills and social intelligence have a moderate effect size (f2 = 

0.202, resp. f2 = 0.243) on the target construct CQ. The social intelligence construct influences 

CQ the most. The predictive relevance of our path model explaining CQ is moderate because 

the Q2 of the endogenous latent variable (CQ) equals to 0.244. No effect size q2 of international 

experience on CQ (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2  = 0.244, 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑

2  = 0.241, q2 = 0.004) was found; the effect size 

q2 of both language skills and social intelligence on CQ is rather weak (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2  = 0.244, 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2  = 0.200, q2 = 0.058), resp. (𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑

2  = 0.244, 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
2  = 0.176, q2 = 0.09).  

As far as the impact of the three SQ dimensions (processing, skills, awareness) on the target 

construct CQ concerns, 𝑅𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑
2   equals to 0.309 (R2 = 0.336) which means that 36% of the 

CQ construct variance is explained by the three SQ subdimensions. On the whole, their 

influence on CQ can be described as rather weak. The effect size f2 of the processing and 

awareness subdimension on CQ is weak (f2 = 0.051, resp. f2 = 0.024), the effect size of skills 

on CQ is moderate (f2 = 0.208). The predictive relevance of the three SQ subdimensions 

explaining CQ construct is of the moderate predictive power (Q2 = 0.156). The effect size q2 is 

weak (or almost none) for two out of three subdimensions, only for the subdimension of skill 

can be characterized as moderate (q2 = 0,082). 

 

Table 4: Hypotheses testing (direct, indirect effect), MGA results 

Hypotheses Relationship 

Std 

Beta Std Error  

[t-

value]^ CI LL CI UL Decision 

H1 SQ -> CQ 0.391 0.072 5.296*** 0.212 0.507 Supported 

H1a Awareness -> CQ 0.159 0.100 1.446 -0.051 0.339 NOT 

H1b Processing -> CQ 0.208 0.099 2.044** -0.044 0.357 Supported 

H1c Skills -> CQ 0.444 0.090 4.719*** 0.196 0.567 Supported 

Indirect 

effects (IE) 

SQ -> Language Skills 0.307 0.098 2.894*** 0.057 0.452 
 

Language Skills -> CQ 0.402 0.098 4.057*** 0.192 0.579 
 

H2 (specific 

IE) 

SQ -> Language Skills 

-> CQ 0.118 0.042 2.698*** 0.035 0.196 Supported 

Indirect 

effects (IE) 

SQ -> International 

experience 0.244 0.097 2.314** 0.005 0.384 
 

International 

experience -> CQ 0.156 0.090 1.724* -0.024 0.321 
 

H3 (specifc 

IE) 

SQ -> International 

experience -> CQ 0.035 0.027 1.285 -0.009 0.100 NOT  

 

SQ -> CQ (Total 

indirect effect) 0.153 0.047 3.113*** 0.040 0.227 
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SQ -> CQ (Total 

effect) 0.547 0.080 6.632*** 0.311 0.657 
 

H4 

SQ -> CQ (MEN) 0.339 0.148 2.207** -0.042 0.567 
 

SQ -> CQ (WOMEN) 0.421 0.112 3.692*** 0.092 0.581 
 

Parametric test (MEN vs. WOMEN) 0.481     NOT 

Source: own research 

 

The table 4 shows the bootstrapping results. The direct, indirect effects and the results of 

multigroup analysis are reported. H1 predicted a positive relation between social intelligence 

(SQ) and cultural intelligence (CQ). The results supported a positive relationship, which was 

also statistically significant (β = 0.391; p < 0.01). Thus, H1 was supported. If we look at the 

specific dimensions of social intelligence, both dimensions (processing and skill) were found 

to be statistically significant, i. e., (β = 0.208; p < 0.05) for processing and (β = 0.444; p < 0.01) 

for skills, and one dimension (awareness) not (β = 0.159; p > 0.05). Skills have the strongest 

effect on CQ. Thus, H1a-c are supported only partially. Next, the explaining function was 

examined for the two mediators: language skills and intercultural experience. Only language 

skills partially mediate the relationship between social intelligence and cultural intelligence (β 

= 0.118; p < 0.01). The mediation is complementary. The international experience construct 

was not supported as a mediator of the explored relationship by data. In this case, there is no 

mediation only direct effect. Thus, the hypothesis H2 is supported by data, H3 is not. The 

relationship between social and cultural intelligence was found to be moderately weakened 

within a group of male respondents (β = 0.339; p < 0.05) and mildly strengthened within a 

group of female respondents (β = 0.421; p < 0.01). Nevertheless, this group difference is not 

statistically significant. Thus, the hypothesis H4 is not supported by our data. 

Figure 3 depicts path coefficients and t-values (in the parentheses) of our theoretical model. 

Because the bootstrapping process is a random process, the values in Fig. 3 and the Result tables 

can be slightly different. 

 

Figure 3: Theoretical model and bootstrapping results 
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5 Discussion 

Výsledky naší studie potvrdily, že mezi sociální a kulturní inteligencí existuje vztah, jak 

naznačovaly závěry předchozích studií. Konkrétně může být konstatováno, že SQ predikuje do 

jisté míry kulturní inteligenci (Thomas, 2006); sociální dovednosti (od jednoduchých po 

složitější) je možné přenést z jednoho kulturního kontextu do druhého, což odkazuje ke 

konceptu kulturní inteligence (Brislin et al., 2006). Kulturní inteligence jako schopnost 

spolupráce s lidmi jiného kulturně mentálního nastavení akcentuje kulturní prvky sociálních 

kontaktů. CQ jedince bude mít zásadní vliv pro jeho přijetí novou společenskou komunitou 

v zahraničí. Zatímco SQ umožňuje efektivně spolupracovat a jednat s jinými lidmi, CQ tyto 

interakce vymezuje (zužuje) na interkulturní interakce. CQ proto bývá označována za 

podmnožinu SQ (Kerri Anne Crowne, 2009). CQ představuje dynamickou veličinu, která se 

neustále mění a vyvíjí v závislosti na interakcích v interkulturních sociálních kontextech 

(Thomas et al., 2008). To samo o sobě naznačuje spojitost mezi SQ a CQ. Naše data však 

nepotvrdila to, co tvrdí K. Crowne: dobrá sociální všímavost (awareness) se vztahuje i na 

kulturní podněty a signály (Kerri Anne Crowne, 2009). Sociálně inteligentní jedinec nejspíš 

zpozorní, pokud zaregistruje určitý jev jako společensky nevhodný, nepatřičný a rizikový. Není 

však vůbec jisté, zda tento kulturně zabarvený jev nebude posuzován v perspektivě vlastních 

(domácíh) sociálních norem, a tedy chybně. Jedinec také nemusí postřehnout ´závadnost´ 

určitého chování v kulturním kontextu, protože situaci posuzuje perspektivou vlastních 

sociálních norem, se kterými je pevně svázán a nemusí znát sociální zvyklosti hostitelské země. 

Kvůli této neznalosti jeho sociální ´tykadla´ mohou zůstat deaktivována do doby, než přepne 

do sociálního módu svých hostitelů. 

Naše data ale potvrdila predikativní validitu CQ u dvou zbývajících dimenzí SQ (processing a 

skills). Crowne (Kerri Anne Crowne, 2009) vysvětluje tuto skutečnost poměrně srozumitelně. 

CQ v sobě zahrnuje jak aspekty interpersonální, tak i intrapersonální. První z nich jsou dobře 

viditelné, pozorovatelné. Behaviorální CQ vede k přizpůsobení v určitých projevech chování a 

vystupování, a to se kladně odrazí v interakcích s příslušníky cizích kultur. Crowne (2009) 

uvedla argumenty (a naše data potvrdila), proč interpersonální dovednosti jsou zastoupeny jak 

v SQ, tak i CQ. Proto byl mohl být nalezen pozitivní vztah sociálních dovedností k CQ. 

Metakognitivní, kognitivní a motivační složka CQ obsahují intrapersonální aspekty jako 

pochopení vlastního kulturního poznání a zpracování informací, tj. přemýšlení o kulturních 

aspektech během interkulturních interakcí a to může vést až k přemítání o vlastní kultuře 

(aspekt SQ). CQ se vztahuje k poznání vlastních kořenů (odkud pocházím), kulturnímu poznání 

a řízení informačního toku. Vše zmíněné patří k intrapersonálním aspektům, protože souvisí 

s poznáním získaného buď vzděláním nebo vlastními zkušenostmi. Jedinec také může mít 

motivaci se něco naučit o cizí kultuře. Tímto způsobem vysvětluje Crowne (2009), proč je CQ 

podmnožinou SQ a je to v souladu s našimi výsledky, které ukázaly, že SQ (konkrétně sociální 

dovednosti) budou velmi silně predikovat CQ.  

Je pravděpodobné, že jedinci s vysokým CQ budou mít také velmi rozvinuté SQ, protože 

jedinec, který umí efektivně jednat a pohybovat se v jiných kulturách, bude to samé umět i ve 

vlastní (Crowne, 2009). V naší studii jsme ukázali, že s největší pravděpodobností to platí i 

obráceně: člověk, který je sociálně inteligentní se dokáže rychle zorientovat v cizí kultuře, 

navázat zde rychle kontakty, které mu usnadní adaptaci na jiné podmínky, získat nové potřebné 

informace a být obecně spokojenější v novém prostředí (Le et al., 2018). A pohlaví v tomto 

ohledu roli nehraje, třebaže je vztah mezi oběma koncepty silnější ve skupině žen, rozdíl 

v porovnání s mužskou skupinou respondentů nebyl statisticky signifikantní. 

Jazykové znalosti na vysoké úrovni v tomto procesu pomáhají. Sociálně inteligentní jedinec se 

snadněji bude učit cizí jazyk (Ahmad & Mohammed, 2020). Jeho dobrá jazyková vybavenost 

mu pomůže snadněji navázat sociální kontakty v cizím prostředí. Naopak neznalost jazyka by 

ho mohla demotivovat, odrazovat od styků s místními lidmi a vést k posilování sociálních 

vztahů s příslušníky vlastní etnické, národnostní komunity žijící na cizím prostředí. Dobré 
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jazykové znalosti tedy mohou vysvětlovat (a naše data potvrzují statisticky signifikantní 

nepřímý efekt SQ na CQ přes jazykové znalosti) vztah mezi SQ a CQ.  

Avšak v našich datech se nepotvrdil mediační efekt interkulturní zkušenosti na vztah mezi SQ 

a CQ. To může být vysvětleno tím, že člověk pevně ukotvený ve své sociální bublině či 

společenstív, zde poměrně úspěšný a spokojený se nemusí cítit motivován k jejímu opuštění a 

navazování kontaktů s cizinci či odjezdem do zahraničí na delší dobu. Takže sociální 

inteligence nemusí souviset s vyhledáváním interkulturních zkušeností. 

 Nepotvrzení třetí hypotézy může být způsobeno také malým výzkumným vzorkem nebo do 

jisté míry nereliabilním konstruktem interkulturní zkušenosti, jak ukazují výsledky modelu 

měření či CMV. Dalším omezujícím faktorem může být metoda dotazníkového 

sebeposuzováání či krácení dříve validovaných a reliabilních měření (CQ, SQ) v zájmu zvýšení 

response. V příštích výzkumech by mohly být tyto nedostatky odstraněny a např. použít pro 

měření interkulturní zkušenosti jinými studiemi validovaný dotazník (Starčević et al., 2017). 

Lze uvažovat také o jiných mediátorech a testovat vztah mezi sociální a kulturní inteligencí 

např. pomocí  proměnných otevřenost vůči zkušenosti či extraverze.   

 

Conclusion 

Tato kvantitativní empirická studie zkoumá vztah mezi sociální a kulturní inteligencí. Zabývá 

se otázkou, zda jedinec dokáže využít své sociální dovednosti v zahraničí, v prostředí, kde se 

uplatňují jiné zvyklosti, mravy, vyznávají jiné kulturní hodnoty a fungují odlišné sociální 

normy. Výsledky naší studie ukázaly, že jedinec s vysokou sociální inteligenci má dobré 

předpoklady, aby byl úspěšný i v kulturně odlišném prostředí; sociální  dovednosti jsou do jisté 

míry přenositelné a využitelné v jiném kulturním prostředí. Platí to jak pro ženy, tak i pro muže 

a nemůže být řečeno, že jedno pohlaví je v tomto ohledu predisponováno více. Vztah mezi  

oběma konstrukty platí především pro dvě dimenze SQ: sociální dovednosti a zpracování 

informací, nových podnětů. Sociální všímavost (awareness), třetí dimenze konstruktu SQ, se 

na základě našich výsledků v cizině tolik neuplatní. Vztah mezi SQ a CQ může být vysvětlen 

(mediated) jazykovými znalostmi, které pomohou jedinci s vysokým SQ rozvinout plně 

potenciál svých sociálních dovedností; neznalost cizích řečí tak není překážkou k navázání 

sociálních kontaktů s místními. Naopak další významný antecedent CQ, interkulturní 

zkušenosti, vztah mezi SQ a CQ nevysvětluje. 
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Kvantování výrobních faktorů  

 

Jiří Mihola 

 

Ekonomie je optimalizační věda, hledající synergický efekt ve světě omezených zdrojů a stále 

rostoucích potřeb. Úkolem ekonomie tedy není stanovovat cíle rozvoje společnosti, nýbrž 

optimalizovat trajektorie dosažení společenských cílů z hlediska její ekonomické efektivnosti 

a účelnosti.  

Pro vymezení pojmů a vzájemných vztahů mezi veličinami, používá ekonomie matematický 

aparát umožňující vytvářet matematické modely zjednodušující realitu. Ty pak umožňují v 

rámci své vypovídací schopnosti jak popis nějakého systému, tak experimentování a predikci. 

Přesto, že se v ekonomii měří téměř výhradně diskrétně, tj. veličiny jsou vztaženy na výrobek, 

firmu, den, rok apod. vyjadřují se vzájemné vztahy většinou spojitými hladkými funkcemi14. 

Např. produkční funkce vyjadřující zákon klesajících mezních výnosů jako konkávní funkci 

závislosti produktu (výstupu) na výrobních faktorech (vstupech) se dá vyjádřit např. jako spojitá 

kvadratická funkce reálné proměnné. Tím nepřímo předpokládáme, že daný výrobní faktor 

(vstup) lze dávkovat libovolným způsobem stejně tak jako výstupy. Pokud budeme zvažovat 

pro zjednodušení pouze jediný souhrnný výstup y a jediný souhrnný vstup x může být taková 

spojitá funkce určena například výrazem 

y = f(x)                                                             (1) 

konkrétně např.          y = a-b.(x-c)2                                                                              (2) 

 

Graf 1: Obecné kvadratická produkční funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zobrazení 

 

Na ilustračním grafu 1 je nakreslena tato konkrétní produkční funkce: 

  y = 50-0,15.(x-18)2                                                               (3) 

Tato funkce dobře zobrazuje skutečnost, že širší využití daného výrobního faktoru (dále jen 

VF) přináší sice další růst produktu, avšak tento růst je stále pomalejší tj. mezní výnos je 

                                                           
14 Správně bychom tedy měli pracovat s diferenčními rovnicemi, kde definičním oborem diference je tzv. diskrétní 

množina ekvidistantních bodů (x0 + nh), kde x0 je dané číslo, n = 1, 2, 3, …. A h > 0 je libovolné číslo, zvané 

diferenční krok.  
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klesající (zeleně). Tento pokles vede až k zastavení růstu produktu. Mezní výnos je v bodě 

maximální hodnoty produkční funkce nulový. Další navyšování faktoru by vedlo již k poklesu15 

produktu. V praxi je obvykle snadné takové situaci zabránit tím, že VF v takové míře již 

nepoužíváme (například je-li VF voda, omezíme zálivku). V našem případě klesá mezní 

produkt lineárně. Jeho průběh je dán derivací funkce (3) 

 y´= 0,3.(18-x)                                              (4) 

Takovéto vyjádření produkční funkce je sice názorné a jednoduché, avšak v určitých případech 

neodpovídá realitě dostatečně. VF obvykle nelze navyšovat plynule a většinou je možno získat 

nějakou produkci až při využití určitého minimálního množství16 daného VF. Na to abychom 

mohli tyto skutečnosti vzít v úvahu, musíme respektovat, že obvykle až určité minimální 

množství daného VF přináší nějakou produkci. Např. rostlina vyžaduje určitou minimální 

zálivku, aby se objevila alespoň nějaké úroda, hospodářská zvířata vyžadují alespoň minimální 

výživu, na výrobu automobilu je zapotřebí určité množství materiálu apod. Pokud budeme 

pěstovat více rostlin, budeme potřebovat násobné množství VF, který bude přibývat po určitých 

množstvích tzv. kvantech. Rovněž VF i produkt má vždy nějaké minimální kvantum. Například 

vody nemohu použít méně než jednu molekulu podobně jako půdy. Velmi malé je také 

minimální kvantum elektrické energie apod. Tato kvanta jsou v ekonomii vesměs pod její 

praktickou rozlišovací úroveň. Pokud jsou tato minimální kvanta makroskopická a nedělitelná 

jako hospodářská zvířata, zaměstnanci nebo budovy měli bychom je respektovat. 

Je to podobné jako v kvantové teorii, která se zabývá mikrofyzikálními procesy. V oblastech 

přírody, které jsou dostupné smyslovému vnímání, probíhá většina dějů spojitě, neboť se na 

nich podílí obrovský počet atomů a procesů v nich probíhajících. Mnohé procesy v jednotlivých 

atomech probíhají naproti tomu skokem. V atomu existuje jen určitý počet stabilních stavů 

elektronů při jejich pohybu kolem atomového jádra. Systémy, které jsou charakterizovány 

určitými diskrétními číselnými hodnotami (kvantová čísla), se nazývají kvantované. Kvantově 

mechanická povaha hmoty, která byla dlouho mimo naší pozornost vědců, probíhá až ve velmi 

malých rozměrech. To souvisí s extrémně malou hodnotou tzv. Plankovi konstanty17, která je h 

= 6,63.10-34 Js. Pouze v případě, že neuvažujeme se zrnitostí prostoru a času můžeme používat 

diferenciální rovnice a svět tak představuje kontinum i v nejmenších myslitelných rozměrech. 

 Kvantová teorie je téměř v každém ohledu18 protikladem Einsteinovy obecné teorie relativity, 

která naopak pokrývá velké rozměry a je spojena s hladkými a spojitými funkcemi 

časoprostoru19. V obou těchto teoriích se ale objevují potíže s bezrozměrnými (bodovými) 

objekty (singularitami)20. Tyto potíže se snaží překonat při spojení obecné teorie relativity a 

kvantové teorie tzv. teorie strun, která přinesla myšlenku, že nejde o bodové objekty, nýbrž o 

nepatrné vibrující uzavřené struny21.  

Ekonomické modely mohou narazit na obdobné problémy jako fyzika. V praxi i v teorii se často 

vyskytují situace, kdy k dosažení určitého cíle vede více cest, které představují tzv. přípustná 

řešení, zatímco ta nejlepší cesta, která může být jedna nebo je jich více se nazývají optimální 

řešení. Někdy není optimální řešení žádné. Přípustná řešení, jež nejsou optimální, se též 

nazývají suboptimální. Jestliže má úloha optimální řešení, pak je každé její suboptimální řešení 

                                                           
15  Pokud bude tímto výrobním faktorem při pěstování rostlin voda, představuje absolutní pokles produktu, kterou 

je úroda těchto rostlin, tak solná zálivka, která již rostlinám škodí, např. uhnívají. 
16  Pokud neuvažujeme minimální množství VF, nabývají veličiny spojitých funkcí v oblasti počátku souřadnic 

těžko interpretovatelných hodnot jako je maximální efektivnost apod. 
17 Bais (2009) s. 72 a 73. 
18 Seife (2005), udává na s. 220. Vesmír obecné teorie relativity je spojitý, nemá žádné hrany ani hroty. Kvantová 

mechanika na druhé straně popisuje vesmír jako roztrhaný a přetržitý.  
19 Kaku (1994), s. 111. 
20 Seife (2005), s. 222 a 223. 
21 Livio (2009), s. 188 nebo Seife (2005), s. 224. 
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zatíženo nějakou ztrátou, a to bez ohledu na to, zda má úloha jediné optimální řešení nebo zda 

má optimálních řešení více.  

Příkladem optimalizační úlohy je alokace vody z omezeného zdroje, tzv. Farmářská úloha. Tři 

farmáři mají k dispozici omezené množství vody pro zavlažování svých plantáží. Množství 

použité vody má vliv na dosaženou úrodu. Pokud si tento vodní zdroj, jehož celková kapacita 

odpovídá jejich úhrnné potřebě, rozdělí v určitém předem poměru (např. podle rozlohy 

pozemků), dosáhnou v daném období v souhrnu maximální úrodu. Pokud si vodu rozdělí 

(alokují) jinak, bude součet úrod menší než při optimální alokaci. Každá suboptimální alokace 

tak sníží součet sklizní všech tří farmářů i některých z nich. To ovšem nevylučuje, že při 

suboptimální alokaci vody nebude mít jeden či dva farmáři úrodu vyšší, než při optimální 

alokaci vody. Ukázalo se, že různá suboptimální (přípustná) řešení alokace vody se od sebe 

navzájem liší a vyznačují se různými smysluplnými interpretacemi. Naším úkolem je nalézt 

matematický aparát pro vyjádření všech těchto suboptimálních řešení a tato analyzovat.  

Výchozí informace jsou fakta o rostlinách, které budeme pěstovat. Pro zachycení vztahu mezi 

úrodou a potřebným množstvím vody na zálivku není vhodné používat běžnou produkční 

funkcí, neboť je účelné aby tato funkce nebyla závislá na obhospodařovaných plochách. 

Příslušný výzkumný ústav proto vztáhne výsledky na jednotku ploch např. ha či m2. Vyjdeme 

z ilustrativního příkladu, v němž byly v Grafu 2 účinnosti zálivky naměřeny například 

následující hodnoty. 

 

Graf 2: Produkční funkce zálivky 

  

Zdroj: vlastní zobrazení 

 

Bod (1,0) představuje minimální zálivku. Bod (3,4) se vyznačuje nejlepším využitím 

jednotkového množství vody. Účinnost zalévání je zde dána poměrem  
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kde u je účinnost zálivky; y je úroda v našem případě 24 q; x je množství použité vody 18 hl 

představuje VF a G je rozloha zkušebních pozemků v našem případě např. 6 ha. V bodě (5,5) 

je sice největší úroda, zato účinnost zálivky klesla na 1 (x = 30 hl; y = 30 q). V následujících 

bodech již dochází při nadbytečné zálivce, a tím k poklesu úrody na 1 q. 

Hospodář optimalizující svou úrodu se snadno vyvaruje klesající úrody tím, že i při dostatku 

vody nepoužije na ha více vody než 5 hl/q. Pokud má méně vody a nemůže na ha použít 5 hl, 

při kterých má úrodu největší, bude se při menší a přitom rovnoměrné zálivce úměrně snižovat 

výnos z ha až při 3 hl/ha klesne úroda na 4 q/ha. V tomto bodě je každý hl vody nejlépe využit, 

protože dává maximální účinnost 4/3 q/hl. Při rovnoměrné zálivce všech polností bude lineárně 

klesat i úroda až do minimální zálivky, při které je úroda nulová. 

Avšak pokud v oblasti bodů (0,0) až (3,4) použijeme nerovnoměrnou zálivku tak, že zalijeme 

maximum rostlin tak jako v bodě (3,4) dosáhneme v této oblasti trvale účinnost 4/3 tj. budeme 

se pohybovat po spojnici bodů (0,0) a (3,4). Například v bodě (0,1) nám při rovnoměrné zálivce 

více rostlin, již vychází na jednu rostlinu méně než 1 hl/ha. Celkově je vody dostatek na 

efektivní zalití, alespoň některých rostlin. Pokud takto získanou úrodu přepočítáme na 1 ha, 

zjistíme, že na ha získáme úrodu 1,333, což odpovídá účinnosti zálivky 4/3. Touto optimalizací 

se nám promění graf 2 na graf 3, který je již plně konkávní. 

 

Graf 3: Plně konkávní graf produkční funkce zálivky 

 

Zdroj: vlastní zobrazení 

 

Rovněž tento graf představuje určité zjednodušení neboť červená úsečka procházející počátkem 

souřadnic tj. bodem (0,0) by znamenala, že úroda se objevuje již při sebemenší zálivce a to není 

pravda. Tyto nereálnosti odstraníme, pokud graf č. 1 vztáhneme (my nebo příslušný výzkumný 

ústav) pouze na jednu rostlinu. Spotřebovanou vodu pak budeme měřit např. v l za vegetační 

období a úrodu např. v kg (řekněme, že jde o melouny). Následující grafy 4 až 9 ukazují, jak 

vypadá graf funkce účinnosti, který je současně produkční funkcí pro 5; 10; 35; 100 a 1000 l 

což odpovídá 1; 3; 11; 33 či 333 rostlinám. Tyto grafy respektují minimální kvantum pěstování 

plodin, kterým je jedna rostlina. Každá rostlina potřebuje k svému vývoji nějakou minimální 

rozlohu půdy a minimální množství dalších faktorů. 

Grafy ilustrují tu skutečnost, že jakmile máme k dispozici více jak 5 l vody, můžeme využít 

další rostlinu, takže při 6 l jsme opět v situaci s maximální účinností 4/3. Při dispozičních 8 l 

vody můžeme zapojit i třetí rostlinu. To můžeme učinit vždy, když máme k dispozici další 3 

litry vody. Výsledkem je lomená čára, která vždy respektuje minimální zálivku pro jednu 



106 

 

rostlinu. Při rostoucím počtu rostlin odpovídajících rostoucímu množství vody je vlnitý 

charakter spojité avšak lomené křivky již málo patrný. Pro velký počet rostlin pak můžeme tuto 

funkci aproximovat přímkou procházející počátkem. Všechny body pak budou mít stejnou 

účinnost, v našem případě 4/3. 

Pokud budeme chtít nakreslit produkční funkci pro určitý počet rostlin daný například určitým 

omezením využívané rozlohy pozemků, můžeme si takový bod vyznačit na jednom 

z uvedených grafů s vhodným měřítkem. Na grafu 9 je taková funkce nakreslená pro 10 a 20 

rostlin. Pokud dále zvyšujeme zálivku, roste produkce až do bodu (50,50). Dále se již produkce 

s větším množstvím zvyšovat nebude, neboť by již klesala účinnost. Tyto body maximální 

úrody pro určité počty rostlin leží na čerchované přímce rovněž zakreslené na grafu 9. Tato 

produkční funkce se již podle očekávání podobá produkční funkci na grafu 2 s tím rozdílem, že 

v grafu 9 jde ve skutečnosti o lomenou čáru, která respektuje minimální zálivku jedné rostliny. 

 

Grafy 46: 

   

 

 

 

Grafy 79: 
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Lomená křivka na grafech 4 až 8 sice respektuje jednotlivé rostliny, avšak na ty se dívá prozatím 

jako na homogenní objekty. Je však velmi pravděpodobné, že např. zálivka se týká především 

kořenového systému nebo listů, a tak by mohla vést k podobnému zvlnění produkčních křivek, 

avšak o jednu hierarchickou strukturu níž. K tomu bychom potřebovali odpovídající analogický 

graf ke grafu 1. To se pravděpodobně bude opakovat i na další nižší úrovni např. v rámci 

buněčné struktury rostliny. Pokud zde nalezneme obdobné procesy vyznačující se kvanty na 

hlubší úrovni živé případně neživé hmoty, které si budou podobné, máme zde základ pro 

odhalení a konkretizaci její fraktální povahy. 

Uvedené poznatky a způsoby vyjadřování produkční funkce respektující jednu rostlinu jako 

základní kvantum můžeme použít při řešení úlohy optimální alokace vody ve farmářské úloze.  
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Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální  

a hospodářskou politiku  

 

Jan Mertl 

 

Úvod 

Cílem tohoto příspěvku je znovu představit teleologický přístup formulovaný profesorem 

Karlem Englišem přibližně před sto lety a ukázat jej jako velmi užitečný analytický nástroj pro 

sociální systémy, včetně zdravotnického. Pro sociální a hospodářskou politiku je klíčové využití 

přístupů českého národohospodáře Karla Engliše, jehož dílo obsahuje (vedle řady dalších 

přínosů k daňové, ekonomické a finanční teorii a politice) elegantní způsob, jak zacházet 

s pluralitou zdravotnických systémů na úrovni ekonomické teorie a jak přistoupit k jejich 

analýze. V soudobé literatuře najdeme návraty k jeho dílu pouze příležitostně (např. Vaněk, 

2000, Novotná Březovská, 2012). I dnes však můžeme teleologický způsob využít a 

provedeme-li jeho konkretizaci do ekonomie zdravotnictví, jedná se o významnou inovaci 

metodologie výzkumu zdravotnických systémů (byť, jak dále ukážeme, Englišova teorie je 

záměrně obecná). Englišovy texty jsou dodnes dobře srozumitelné, umí se propojit se čtenářem 

a precizně objasnit svou tezi. Ukazuje to význam dobré teorie (nejen) v sociálně-ekonomických 

vědách, kdy i po dlouhé době od vzniku lze kvalitní a dostatečně obecnou teorii dobře využít. 

To také Engliš svými publikacemi zamýšlel – v jeho textech je na obecnou platnost a 

teoretickou integritu prezentovaných myšlenek kladen velký důraz. Je zjevné, že Engliš usiloval 

o vytvoření obecných myšlenkových i hospodářských soustav, které měly sloužit k pochopení 

světa a poznání pravdy a zákonitostí, jimiž se toto fungování řídí, tedy staví na využití noetiky. 

Naznačoval také, že s využitím přírodních (pozitivních), teleologických a normativních 

způsobů nazírání lze klasifikovat i samotnou soustavu věd.  Lze říci, že (nejen) v případě 

teleologické teorie se mu tento záměr zdařil; jakkoli v současné době často ztotožňujeme či 

subsumujeme teleologický přístup pod normativní (jak Engliš uvádí, normativní metoda se 

může stávat nevědouc teleologickou), při bližším pohledu na věc je, jak ukážeme, rozlišení 

jasně patrné. Engliš jej také v řadě odborných polemik a článků, v nichž rozpracoval tematiku 

shrnutou ve své knize Teleologie jako forma vědeckého poznání (Engliš, 1930), proti 

námitkám, jež slýchal logicky a konzistentně obhájil. 

Empiricky použijeme údaje a fakta o zdravotnických systémech zemí OECD, tak jak jsou 

obsažena v aktuální databázi OECD Health Data (OECD, 2020) a jednotlivých publikacích 

European Observatory on health systems and policies v řadě Health in Transition (HiT), a to 

zejména týkající se Německa (Busse & Blumel, 2014), Velké Británie (Cylus,  Richardson, et 

al, 2015), Nizozemska (Boerma, Kroneman, Berg, & Groenewegen, 2016) a Spojených států 

amerických (Rice, Rosenau, Unruh, Saltman, & van Gineken, 2013), spolu s aktualizacemi 

Health systems and policy monitor (European Observatory, 2020) a monografií týkající se 

evropských volitelných produktů zdravotního pojištění (Sagan & Thomson, 2016; Sagan & 

Thomson, 2016a). Vzhledem k rozsahu příspěvku byly zahrnuty pouze vybrané a nejvíce 

ilustrativní skutečnosti a země, případní zájemci o podrobnější charakteristiky nebo hlubší 

pochopení fungování jednotlivých systémů mohou citovaných publikací využít. 
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Teleologická teorie a metoda zkoumání 

Engliš, odkazuje se na filozofické přístupy Immanuela Kanta, ve svém díle rozlišuje svět na 

jevy, jaké jsou („prostě existentní“) a jaké býti mají (Engliš, 1930). To odpovídá dělení 

ekonomie na pozitivní a normativní obvyklému v současné době. Mezi těmito dvěma světy není 

prostoru pro logický mezičlánek. Engliš s tím souhlasí a „do této vidlice žádného článku 

nevkládá“ (Engliš, 1929, str. 281), avšak přesvědčivě a v řadě konkrétních polemik (Engliš, 

1929; Engliš, 1929a; Engliš, 1932a) dokazuje, že svět, jaký býti má („jiný nežli existentní“) 

obsahuje dvě stránky, dvojí formu: svět chtěný (postulátů) a svět povinný (norem). Samotná 

normativní regulace a podoba světa, jenž má býti, je v Englišově pojetí až následně vytvořenou 

logicky vysvětlitelnou strukturou na základě chtění zúčastněných subjektů, jež se jim přičítá 

nikoli ve smyslu psychické vůle, nýbrž uspořádání žádoucích stavů, obsahů a věcné příslušnosti 

a jejich pozorování teleologickou metodou. V dnešním pojetí rámcově odpovídajících 

institucím a aktérům v pojetí institucionální ekonomie, včetně entit jako je stát, obec, církev 

apod. Engliš je nazýval „logickým bodem příčetnosti“. Takto chápe Engliš i tvorbu 

hospodářských soustav (ve smyslu finality a pořádacího účelu) na základě postulátů toto chtění 

obsahujících. Normativní metoda tedy používá logické důvody pro objasnění určitých opatření 

(platné konkrétní normy) měnící či regulující existující kauzality (jsou-li chápány pro předem 

daný účel jako nežádoucí nebo ukázalo-li se jako nezbytné vytvořit určitá pravidla pro interakci 

mezi ekonomickými subjekty), kdežto metoda teleologická vychází z účelu a formulovaných 

postulátů, zkoumajíc prostředky k jejich naplnění a hledajíc užitečnost ve vazbě k účelu na 

principu finality (Engliš, 1930). Englišovo pojetí si můžeme ukázat na následujícím originálním 

obrázku.  

 

Obrázek 1: Teleologická teorie prof. Karla Engliše 

Zdroj: (Engliš, 1930), autentická verze v originálním formátu 

 

Engliš si uvědomuje, že „Rozdíl mezi pozitivním (kauzálním) myšlením na jedné straně a mezi 

teleologickým a normativním myšlením na straně druhé je hlubší než mezi oběma posléze 
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uvedenými navzájem.“ (Engliš, 1930, str. 33). Možná proto bývá v současné době často 

ztotožňována normativní metoda (bez dalšího rozlišování) s principem „jak to má být“ ve 

smyslu opaku k „jak to je“. Navíc Engliš ve své době paradoxně často obhajoval teleologickou 

metodu oproti kauzální (pozitivní) metodě a subjektivní vůli (individuálnímu motivu) vedoucí 

k pozorovaným kauzalitám (viz jeho polemika s Bilimovičem a Weyrem o nemožnosti 

transpozice teleologie do kauzality a odmítnutí teleologie jako obrácené kauzality). Engliš však 

současně upozorňuje, že „normativní teorie nemá pravdu v tom, že obsazuje celou 

myšlenkovou oblast mimokauzálního myšlení, protože přejímá úkoly, na které při své 

formálnělogické konstrukci nestačí“ (Engliš, 1930, str. 25) – v jeho pojetí je tedy termín 

normativní užší, než jak jej chápeme obvykle dnes. V oblasti sociální politiky (Engliš, 1916) je 

toto rozlišení zvláště podstatné, protože umožňuje definovat či pochopit řadu chtěných a 

žádoucích prvků sociálních systémů bez tlaku na jejich normativní určení (např. koncept 

minimální mzdy, přerozdělení pojistného, klouzavé progrese daňové nebo redukčních hranic 

v sociálním pojištění), případně zjistit, na základě čeho a proč platné normy (např. legislativní, 

etické nebo hospodářsko-politické regulace) vznikly. 

Engliš uvádí, že „teleologické nazírání vidí v opatřeních tvořících státní (dnešní terminologií 

veřejnou nebo sociální) politiku (např. ve formě nucené regulace i jiných prvků) komplex 

prostředků sledující určitý společný účel, který je svazuje a činí z nich soustavu, vyvolává určité 

užitky a zamezuje škody viditelné pouze z pohledu účelu, který tvoří ústřední hodnotný bod ... 

bez tohoto účelu není ani škody, ani užitku.“ (Engliš, 1929). To lze aplikovat na zdravotní 

politiku v konkrétních zemích tak, že každý systém je konstruován na určitých základech, 

principech a ideálech; jeho fungování je potřebné hodnotit také ve vazbě na postuláty (řečeno 

Englišovou terminologií), podle nichž byl vytvořen. Pro zdravotní politiku je toto pojetí 

užitečné, protože zdravotnictví typicky vychází hned z několika postulátů, jež se mohou mezi 

jednotlivými zeměmi lišit. Samotným pozorováním kauzalit je však nelze identifikovat a 

normativní kodifikace bývá v praxi typicky výsledkem předchozího teleologického úsilí o jejich 

implementaci. Postuláty samotné tedy nelze vysvětlit logickým důvodem či povinností, nýbrž 

chtěním a určitým záměrem ve vazbě na obsahové efekty, jichž chceme docílit na principu 

finality. K jejich definici se propracujeme často tak, že si vytváříme logickou pyramidu, na 

jejímž vrcholu existují nebo při jejíž konstrukci sledujeme určitý původní účel či princip, jenž 

určuje její charakter, a postupně jej rozkládáme do souboru postulátů dílčích. Takto je fakticky 

vytvořena většina prvků zdravotnických systémů včetně příslušné normativní legislativy, 

kterou již lze logickým důvodem vysvětlit. A to včetně velmi technicky sofistikovaných 

systémů výběru a alokace pojistného v pluralitní struktuře zdravotních pojišťoven, úhrad 

zdravotní péče a léků nebo konstrukce soukromých produktů zdravotního zabezpečení. Jejich 

technická a logická vyspělost však neurčuje jejich použití v rámci konkrétního systému – o tom 

rozhoduje právě teleologický pohled, zda budou chápány jako užitečný prostředek anebo 

nikoliv.  Lze říci, že „ústředním maximálním účelem“ (Engliš, 1930, str. 95) v teleologickém 

chápání zdravotnictví je zdraví člověka. Další části systému lze chápat jako meziúčely v rámci 

jeho celkové logické pyramidy, a přiřadit k nim prostředky používané k jejich dosažení. 

V jednoduché formě to ukazuje následující Englišův obrázek. 
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Obrázek 2: Ústřední maximální účel a jeho dekompozice 

Zdroj: (Engliš, 1930), autentická verze v originálním formátu 

 

V tomto kontextu lze chápat rovněž problém omezenosti zdrojů pro zdravotnictví, který si 

Engliš na obecné teoretické úrovni ve vztahu k teleologii dobře uvědomoval (Engliš, 1930, str. 

89–130). 

 

Aplikace na zdravotnické systémy 

Aplikaci teleologické teorie lze demonstrovat na konfiguraci současných zdravotnických 

systémech vyspělých zemí. Na základě dostupné literatury lze provést následující shrnutí 

vlastností čtyř typických reprezentantů jednotlivých modelů zdravotní péče. 

Základním principem amerického systému je účast ve zvoleném pojistném plánu a jeho 

individuální výběr na regulovaném trhu. Klíčový spor ohledně reformy z roku 2010 (Affordable 

care act) lidově zvané Obamacare spočíval v tom, do jaké míry mají být tyto plány regulované 

ohledně vstupních kritérií pro účast a cenu a zda si Američané musejí koupit nějaký plán 

povinně. Pojistné plány se sociálními kritérii pro účast a výraznou fiskální podporou nabízí i 

americký stát (Medicare, Medicaid). Univerzální část systému se redukuje na katastrofickou, 

život zachraňující péči a je doplněna selektivní charitou. Systém má extrémně vysoké náklady 

absolutně i relativně (vzhledem k HDP). Přesto vývoj (nejen) posledních 10 let ukazuje, že 

možnost volby pojistných plánů, pluralita na všech úrovních systému a kompatibilita se 

sociálně-kulturním prostředím založeným na individuální volbě je pro Američany zřejmě 

natolik podstatná, že svůj systém neopustí.  

Nizozemský systém vznikl sjednocením dříve duálního systému sociálního a soukromého 

pojištění na základě záměrné konstrukce tří zdravotnických trhů s řízenou konkurencí. 

Dvousložkový fiskální prostor se skládá z procentní sazby z výdělku vstupující do přerozdělení 

pojistného a absolutní nominální sazby placené zvolené zdravotní pojišťovně. Systém ke svému 

provozu potřebuje významnou fiskální podporu ve formě plateb za děti a příspěvků 

obyvatelstvu na úhradu nominálního pojistného. Významně se uplatňuje neziskový princip.  

Německý systém je založen na pojištění jednotlivých sociálních skupin a značné autonomii 

zákonných zdravotních pojišťoven. Vývoj si vynutil opuštění zaměstnaneckého principu 

sociálního pojištění a rozsáhlé centrální přerozdělení pojistného spojené s konsolidací počtu 

pojišťoven, současně však od roku 2015 mohou zákonné zdravotní pojišťovny opět stanovit 

vlastní výši procentní přirážky k centrální přerozdělované sazbě pojistného a dlouhodobě 

poskytují specifické programy pro své pojištěnce. Samostatnou sociální skupinou jsou 

v Německu i účastníci soukromého zdravotního pojištění s významnou regulací. 

Britský systém je klasickým příkladem poskytování zdravotní péče jako veřejné služby 

organizované veřejnou správou. O objemu výdajů na zdravotnictví se rozhoduje centrálně, 

zdravotní péče je hrazena ze státního rozpočtu a poskytována prostřednictvím struktury 
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praktických lékařů, nemocničních trustů a komunitní zdravotně-sociální péče. To determinuje 

fungování tohoto modelu v pozitivním i negativním slova smyslu. Opakovaně probíhá veřejná 

diskuse o objemu prostředků alokovaných na britské zdravotnictví mezi ostatními fiskálními 

prioritami a vláda má významný vliv na praktické fungování systému. Dílčí inciativy ke zvýšení 

vnitřní konkurence a reformy managementu veřejného sektoru většinou nemají příliš dlouhou 

životnost v čase, souhrnně však na sebe navazují a reagují na vyskytnuvší se problémy či úzká 

místa citlivě vnímaná britskou veřejností (např. čekací seznamy, malá vstřícnost a možnost 

volby pro pacienty).  

Typické prvky jednotlivých systémů lze přehledně vyjádřit formou následující tabulky. 

Nejedná se o novou typologii, ale o komparaci a syntézu významných prvků jednotlivých zemí 

analyzovaných v této kapitole. Americký a nizozemský systém jsou svého druhu unikáty, 

kdežto výkonový (konzervativní) systém vzniklý evolucí Bismarckova sociálního pojištění se 

vyskytuje ve více zemích OECD a univerzalistický systém britského typu ještě častěji. 

Významné je také provázání postulátů (ideálů) v prvním řádku tabulky a klasické typologie 

sociálních modelů (Krebs, 2015; Vostatek, 2013, 2019) v posledním řádku tabulky, které 

ukazuje vzájemnou kompatibilitu a návaznost jednotlivých částí teorie.  

 

Tabulka 1: Typické prvky amerického, nizozemského, německého a britského zdravotnictví 

  USA Nizozemsko  Německo Velká Británie 

Ideál/postulát nákup 

pojistného 

plánu či 

zdravotní péče 

na trhu 

řízená 

konkurence 

pojišťoven 

vedoucí ke 

zlepšení péče 

pro všechny 

povinné 

pojištění se 

skupinovou 

diferenciací a 

institucionální 

autonomií 

pojišťoven 

zdravotní péče 

poskytovaná jako 

veřejná služba 

bez poplatku 

v momentu 

spotřeby  

Charakter 

účelových 

plateb do 

systému 

absolutní 

částka 

(individuální 

pojistné nebo 

community 

rating) 

dvousložková 

platba 

(procentní 

sazba + 

nominální 

pojistné) 

procentní sazba 

z výdělku do 

výše stropu + 

procentní 

přirážka 

stanovená 

pojišťovnou 

účelové platby 

nejsou 

Role 

všeobecných 

daní (mimo 

obecné výdaje 

na veřejné 

zdraví a 

zdravotní 

správu) 

dotace vládních 

programů a 

plánů, podpora 

komunitní 

péče, daňové 

pobídky a 

úlevy 

dotace na 

nákup produktů 

pojišťoven, 

platby za děti 

do 18 let  

platby pojistného 

za déle 

nezaměstnané, 

příspěvek do 

zdrav. fondu, 

investice do sítě 

nemocnic  

dominantní zdroj 

financování 

systému 
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Pozice 

pacienta 

vybrat si na 

trhu pojistný 

plán adekvátní 

prioritám a 

rozpočtovému 

omezení a dle 

jeho obsahu se 

v systému 

pohybovat 

vybrat si 

pojišťovnu 

poskytující 

optimální 

kombinaci 

nominálního 

pojistného, 

charakteru a 

rozsahu služeb 

(s garancí 

základního 

balíku) 

vybrat si 

pojišťovnu a výši 

dodatečné sazby, 

kterou uplatňuje; 

menšina při 

příjmu nad 

stanovenou 

hranici zvážit 

přechod na 

soukromé 

pojištění  

platit daně a 

využívat 

zdravotní péči a 

služby podle 

objektivní 

potřeby; volitelně 

dokoupit 

doplňkovou péči 

a služby 

nehrazené státem  

Sdílení 

zdravotního 

rizika 

v rámci 

jednotlivých 

pojistných 

plánů 

(insurance 

pools) 

na úrovni 

jednotlivých 

pojišťoven a na 

národní úrovni 

v rozsahu 

procentní sazby 

(6,95 %) 

na národní 

úrovni pomocí 

centrálního 

fondu 

zdravotního 

pojištění (14,6 

%)  

na národní úrovni 

Míra povinné 

solidarity  

nízká, nutnost 

charity 

střední  vysoká úplná 

Nákladovost vysoká střední  střední nižší 

Výchozí model 

sociální 

politiky 

liberální, 

neoliberální 

neoliberální výkonový 

(konzervativní) 

univerzalistický 

(soc. dem.) 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Zmíněná schémata se pochopitelně zásadně liší výslednou mírou solidarity. Zatímco v britském 

systému je míra solidarity nejvyšší, daná financováním ze všeobecných daní včetně progrese 

ve zdanění příjmů, v německém systému je vysoká, daná proporcionální účelovou platbou 

z výdělku do zákonného zdravotního pojištění (14,6 %), v Nizozemsku střední a částečně 

selektivní (sazba 6,95 % + státní podpora nízkopříjmovým a dětem) a v USA modelově 

minimální, respektive značně selektivní (ač sekundárně ve výsledku vynakládá americký 

systém z veřejných zdrojů na zdravotnictví přibližně to samé jako levnější evropské systémy 

celkem).  

 

Závěr 

Obohacení dnes obvyklé metodiky pozitivní a normativní ekonomie teleologickým přístupem 

Karla Engliše se osvědčuje také pro analýzu sociálních a zdravotních systémů, protože pracuje 

s postuláty, na nichž jsou systémy založeny a které stojí za normami, nastaveními a 

mechanismy, které vidíme v praxi; do určité míry také určují jejich užitečnost v konkrétní zemi 

bez ohledu na jejich teoretickou hodnotu nebo technický pokrok. Pro vytvoření prostoru pro 

teleologické myšlení je nutné zmenšit prostor, který v současnosti zaujímá normativní přístup 

jako celek. Engliš si byl této skutečnosti dobře vědom a z jeho pohledu je normativní analýza 

zaměřena na normy, zejména právní nebo jinak povinné, ve skutečnosti vidí teleologický 

přístup Engliš jako nezbytný předpoklad pro konstrukci a vysvětlení „normativního světa“. 
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Engliš navrhl svou teorii jako obecnou a vytvořil teoreticky čistou formu výkladu, nezávisle na 

jakémkoli teleologicky uvažovaném obsahu. Provedenou aplikaci jeho teorie na zdravotnické 

systémy lze tedy považovat za originální příspěvek, zatímco Engliš ve svých knihách několikrát 

zmínil „zdraví národa“ jako klíčovou prioritu v národní ekonomice, svou teorii konkrétně 

neaplikoval na zdravotnické systémy se zaměřením na to, aby byla co nejuniverzálnější a 

nejobecnější, což se ukázalo jako velmi užitečné. Pozoruhodná je také skutečnost, že Engliš 

během své kariéry úspěšně obhájil svůj přístup v několika vědeckých polemikách, což z něj činí 

robustní vědecký nástroj a případní současní kritici by dnes měli být nejprve dobře seznámeni 

s Englišovými články a knihami, než teleologii odmítnou jako koncept. 

To, co chápeme dnes jako normativní ekonomii („má být“) je potřeba pro teleologickou metodu 

rozdělit na dvě části: na to, co chceme mít a s jakými žádoucími koncepty pracujeme; a na to, 

co je někde kodifikováno jako norma nebo konkrétní varianta implementace chtěných principů. 

Konkrétní právní či sociální normy pak vyplývají z těch chtěných věcí. Tak zdůvodníme, proč 

na určitě problémy existují různá, plně logická normativní řešení.  Záleží totiž na tom, čeho 

chceme dosáhnout a k tomu pak volíme příslušné prostředky.  

S tím, že tvorbou nových prostředků vznikají i nové možné cíle, o něž lze usilovat nebo je 

aplikací těchto prostředků rovnou dosahovat, lze souhlasit – ale to je právě část teleologického 

uvažování. Pointa je v tom, že v sociálních systémech existuje více variant, z nichž si můžeme 

vybrat a pak se nám různé prostředky jeví jako užitečné nebo ne. Například, pokud v solidárním 

systému zdravotnictví chceme mít více pojišťoven, musíme použít přerozdělení vybraných 

zdrojů, aby každá dostala částku odstíněnou od zdravotního rizika svého pojistného kmene. 

Pokud pojišťovny mít nechceme (respektive chceme mít „jednu“), pak je tento technicky 

sofistikovaný nástroj zbytečný. Tím se utváří celková podoba sociálních systémů a vyplývá z 

toho i jejich možná pluralita, což neznamená, že můžeme vybírat z libovolných variant – 

ekonomie musí posoudit a třeba i namodelovat, které varianty jsou ekonomicky racionální. 

Jednotlivé systémy využívají odlišné konfigurace fiskálního prostoru pro zdravotnictví, 

finančně (všeobecné daně, účelové platby) i institucionálně. Volba je dána primárně 

postuláty, které sledují, nikoli technickou vyspělostí jednotlivých nástrojů.  

I proto nelze jednotlivé systémy mezi zeměmi snadno „přesazovat“, podstatný je kontext dané 

země a priority tamější zdravotní politiky a veřejné volby, a výběr z ekonomicky racionálních 

možností financování. Základy a principy na nichž systémy stojí, jsou vlastně Englišovy 

postuláty, jen v rámci nich lze posuzovat jednotlivá dílčí opatření a efekty systému. Takže když 

v Nizozemsku mají jako ideál řízenou konkurenci pojišťoven, nelze se divit, že dělají vše pro 

to, aby ji udrželi v chodu; totéž platí pro britskou veřejnou správu ve zdravotnictví nebo 

německé sociální zdravotní pojišťovny. Kauzálně (pozitivní metodou v ekonomii) ale toto 

žádoucí nastavení poznat nelze – jak Engliš prokázal již před sto lety; pozitivně můžeme 

analyzovat jednotlivé teoretické modely, způsoby jak systém konfigurovat a jejich sociálně-

ekonomické vlastnosti. V tomto směru je veřejná volba zhmotnělé Englišovo „chtění“, které v 

konečném důsledku přetvoří chtěnou koncepci v již neosobní (nepřičítanou určitému volnímu 

subjektu mimo státu, který její implementaci v rámci práva vynucuje), obecně platnou normu. 

To platí i pro Česko, budeme-li chtít, můžeme nadále rozvíjet systém více plátců (multi-payer), 

při respektování zásad solidárního financování univerzálně dostupné péče, jednotné sazby 

zdravotní daně a synergických efektech s volitelnou částí systému. Současně lze navrhnout 

úpravy těch prvků, kde teoretické poznatky a vývoj od roku 1993 prokázaly vhodnost korekcí 

(například konstrukce fiskálního prostoru, úhrady a redistribuce pojistného, chápání standardu 

zdravotní péče a zaměstnanecký charakter zdravotních pojišťoven). Primárně se lze zabývat 

rozvojem systému více zdravotních pojišťoven, mechanismy jeho fungování a dynamiky, 

synergickými efekty a způsoby, jimiž může být přínosný v povinné i volitelné části systému.  
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Anebo to můžeme udělat jinak než dosud, ale zásadní změny lze provádět (s trochou nadsázky) 

maximálně jednou za čtvrtstoletí, s podporou kvalifikované (ústavní) většiny v parlamentu a 

jasným pojmenováním toho, co chceme dosáhnout. Ekonomice zdravotnictví opakované 

oscilace mezi modely velmi škodí; jakkoli můžeme na úrovni teorie analyzovat a srovnávat 

jednotlivé modely zdravotní péče ve světě, v praktické implementaci a „návrzích reforem“ 

musíme být velmi konzervativní a zajistit široký (nikoli tedy jen těsně nadpoloviční) konsensus 

veřejné volby – konec konců ekonomie zdravotnictví zná v posledních 25 letech pouze jeden 

příklad zásadní změny systému, k níž došlo v roce 2006 v Nizozemsku, jiné systémy si svoji 

výchozí filozofii dlouhodobě zachovávají. 
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Teze na konferenci Lidský kapitál 2020 

 

Ladislav Žák 

 

Pokusím se formulovat tři podmínky životaschopnosti ekonomické vědy, které vycházejí z 

obecných přírodních zákonitostí životaschopnosti.  

Jde o utváření třech důležitých rovnováh v jejím fungování. 

 

Za prvé. Jde o utváření rovnováhy mezi svobodou vědy na straně jedné a její potřebností na 

straně druhé. Věda má přirozenou tendenci uspořádávat ovlivňovat, ovládat, využívat a měnit 

své prostředí, ale zároveň je na něm závislá. Věda to nerada slyší a ještě méně má ráda, když jí 

to někdo připomíná. Možná by se dalo mluvit o rovnováze pýchy a pokory. 

 

Za druhé. Jde o utváření rovnováhy mezi tím, jak věda dokáže v synchronní rovině reagovat 

na aktuální podněty přicházející z prostředí a tím, jak dokáže diachronně těžit ze svých 

minulých zkušeností, teorií a poznání. Vědě dnes hrozí spíše přílišné lpění na kontinuitě 

vlastních zkušeností, tedy určitá sebestřednost než podléhání aktuálním trendům. 

 

Za třetí. Jde o utváření rovnováhy mezi uzavřeností a otevřeností vědy. Mezi tím jak dokáže 

chránit své útroby a na straně druhé jak se dokáže prezentovat svému prostředí. Klauzura je 

základem životaschopnosti již od úrovně buňky a platí ono klasické „fysis kryptesthai fílei“, 

ale bez komunikace a hlavně sebeprezentace nemá taková uzavřenost vůbec smysl. Nestačí být 

užitečný sám sobě, je nutné být užitečný i pro druhé. 

 

Nejde o to, aby ekonomická věda byla třikrát v rovnováze způsobem, že bude pohybovat ve 

středu každé ze třech škál. Jde spíše o rovnováhu něčeho podobného činkám. Nejde o to, aby 

byla třikrát šedá. Naopak, jde o to, aby byla pestrá, aby byla variabilní, třikrát skutečně 

černobílá nebo dokonce různobarevná. 

 

Jde o to, aby ekonomická věda byla nejen akademickou vědou, ale aby zároveň byla svými 

kořeny i výhonky pevně spjata se svým prostředím.  

 

Jde o to, aby ekonomická věda dokázala kromě popisů ekonomických jevů, které jsou v našem 

prostředí patrné, dokázala popsat i podhoubí či půdu podstat, ze kterých pocházejí a vyrůstají. 

 

Jde o to, abychom společně dokázali na nejrůznějších úrovních co nejlépe popsat vzájemný 

vztah mezi půdou a jejími plody nebo mezi podhoubím a houbami.   

  

Ladislav Žák 

www.zaking.cz 

http://www.zaking.cz/
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Modely v ekonomice a jejich funkčnost 

 

Ladislav Zelinka 

 

Lidé žijí ve světě jevů; svět podstat, který si vytvářejí pro pochopení světa jevů, je teoretickým 

modelem. Aplikací teoretických závěrů/doporučení do praxe dochází ke škálovému 

rozprostření teoretických modelů (teorií) do vějíře od zcela funkčních (100 %) přes částečně 

funkční až po výjimečně funkční (kde je mez tvořena modely, jež se zatím v žádném případě 

neukázaly býti funkčními – 0 %). Tlak na inovaci teorií je nejméně dvojí: 

1) potřeba reagovat na změněné podmínky, 

2) snížit entropii danou jen částečnou funkčností aktuálně používaného teoretického 

modelu jeho nahrazením modelem více funkčním). 

Pozn.: vynechávám nejčastější příčinu, kterou je touha nějakého individua či skupiny po svém 

zviditelnění 

Lučavkou královskou, odlišující jednotlivé škálové stupně funkčnosti modelů je praxe. 

V současné době je tato skutečnost opomíjena a nahrazována matematizací jednotlivých 

modelů a jejich testováním matematicko-logickým aparátem. To má odůvodnění jen u modelů 

natolik teoretických, že žádná jiná forma jejich aplikace není možná. U ostatních jde o postup 

zavádějící, který pomíjí skutečnost, že i matematika a logika jsou pouze teoretickými modely 

– a že diskvalifikace testovaného modelu nemusí býti dána jeho skutečnou nefunkčností, nýbrž 

slabinami matematicko-logických modelů. 

Pozn.: jak dlouho kupř. trvalo, než byla připuštěna možnost dělení nulou 

Ve světle toho lze o nové teorii hovořit pouze tehdy 

a) pokud nový model překoná starý při praktické aplikaci (v těch samých situacích 

přináší jiná doporučení, jež jsou v daném místě a čase úspěšnější), 

b) event. pokud nový model sice nedává jiná/lepší doporučení, ale odůvodňuje je 

lépe/dokonaleji/srozumitelněji atd. než model starý. 

Naopak o nové teorii nelze seriózně hovořit v případech, kdy jejich údajná „novost“ je založena 

jen a jen na jiném způsobu jejich matematicko-logického testování. 

Příklad z oblasti emise peněz: neúprosný tlak kapitalistických výrobních vztahů na 

zprůchodnění mezinárodního pohybu zboží, peněz a kapitálu přivodil v r. 1871 zavedení tzv. 

klasického zlatého standardu. Šlo o opatření vůči emitentům peněz (hlavně státním/emisním 

bankám), jehož cílem byl udržení trvalé (pokud možno stabilní) vzájemné konvertibility zlata 

a emitované měny. Tento stav (komfortní pro představitele kapitálu) však představoval 

diskomfort pro představitele veřejné moci (států), neboť je omezoval v emisi měny nad držené 

zlaté rezervy. Proto se klasický zlatý standard de facto rozpadl vypuknutím 1. světové války 

v r. 1914; po jejím skončení již nebyl obnoven a de iure byl zrušen v r. 1933. V období 

meziválečném si již vlády přivykly na vyšší volnost v oblasti emise peněz a zhusta tento nástroj 

používaly pro své politiky. To ovšem neprospívalo světu kapitálu, který byl (vedle přirozených 

podnikatelských rizik) nadto vystaven i novým rizikům měnovým. Proto hned po skončení 2. 

světové války byl nastolen tzv. Brettonwoodský systém, který jakousi obdobu zlatého standardu 

obnovoval, byť dvoustupňově (měny byly navázány na USD a teprve USD na zlato). Ale síly 

již jednou utržené ze řetězu již nešlo zastavit, takže i tento systém se započal drolit a v roce 

1971 se úplně rozpadl. Pak sice ještě následovalo krátké intermezzo tzv. Smithsoniánského 
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systému (19711973) a pak opět volná hazardní hra. Realita ukázala, že bez nějaké kotvy se 

dále fungovat nedá a tak byla přijata regulatorika jiného formátu – Smlouvy Basel I (1988), 

Basel II (2006) a Basel III (201315).  

Jak ale tento popis souvisí s vývojem teorií? Bez nich by se totiž neudál. Před přijetím zlatého 

standardu bylo nejprve nutno teoreticky (a pak na stále větších pokusných vzorcích) i prakticky 

ověřit, že peněžní transakce není nutno provádět přímo předáním drahého kovu (nejčastěji ve 

formě mincí), nýbrž že postačí předat papírovou poukázku na určité množství kovu/mincí, jež 

nehnutě leží v trezoru nějaké banky. Zároveň však již vznikaly studie ukazující limity zlatého 

standardu (statičnost modelu vedoucí ke stagnaci ekonomiky, favorizace států těžících zlato, 

v důsledku těžby stálý deflační tlak atd.). Teprve setkáním dvou faktorů (obyvatelstvo přijímalo 

papírové peníze s důvěrou, aniž by si je při každé příležitosti měnilo ve zlato či stříbro, vlády 

byly teorií ujišťovány, že osvobozením se od zlatého standardu si skrze nekryté emise opatří 

financování války) mohlo dojít k opuštění zlatého standardu. Tato tendence byla silná i 

v meziválečném období, kdy pod vlivem Keynesiánců vlády financovaly nikoli válku, ale 

protikrizová opatření schodkovými rozpočty, skrze které do ekonomiky pumpovaly nekryté 

peníze. Podle některých pramenů právě tato peněžní anarchie přispěla k rozpoutání 2. světové 

války, ale v každém případě přinesla jeden důležitý poznatek, se kterým dosavadní teoretické 

modely nepočítaly – totiž že nejen emisní banky, nýbrž bankovní sektor jako celek, emituje 

peníze (fiat money). Brettonwoodský systém tento poznatek ještě ignoroval, ale po jeho 

rozpadu již bylo jasné, že budoucí „standard“ (ať již bude jakýkoli) musí cílit na celý bankovní 

sektor, nikoli jen na emisní banky. A tak přišla pravidla Basel I, II a III. Současné 

mainstreamové teorie považují nynější model za plně funkční a vyhovující a vyžívají se v jeho 

statisticko – matematické optimalizaci. Křest ohněm však přijde brzy. 

Již záhy se (předpokládám) ukáže, že v době coronavirové pandemie se vlády a „nadvlády“ 

jako EU zachovaly stejně jako za světových válek a pustily do oběhu zatím blíže neznámé 

množství „nekrytých“ peněz, proti kterým v reálné ekonomice není nic, za co by se daly směnit. 

A protože pohyb peněz od emitenta je pružný jen směrem“tam“, avšak velmi málo pružný 

směrem „zpět“, dříve nebo později dojde ke korekci formou neřízené inflace, kterou si před 

necelými sto lety užila Výmarská republika. 

Závěr: potvrdí-li se tato má prognóza, bude nutno revidovat stávající představy o tom, že 

signatáři nějaké smlouvy (kupř. Basel) ji dodrží, když jim poteče do bot. Nová teorie se pak 

bude muset vypořádat s úkolem stvořit takovou peněžní měnu, která bude vůči politickým 

tlakům intaktní. Samozřejmě, každý suverénní stát asi může během válečného stavu omezit 

používání peněz, zavést potravinové lístky a podobné poukázky, ale to mu vyřeší jen domácí 

problém – proto míním, že projekt takovéto intaktní měny by měl být internacionální, přesněji 

globální. Vůbec nic neví o nynějších kryptoměnách, netuším jak (a hlavně proč) fungují, ale 

splní-li onen elementární požadavek politické intaktnosti pro futuro, mohou kupř. ony být 

zárodkem, kolem kterého se postupně vytvoří nová ucelená teorie. 

 

Ing. Ladislav Zelinka, Ph.D. 

LZelinka@seznam.cz 
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Ohlasy na průběh konference a přednesené příspěvky 

 

K příspěvku doc. Vladislava Pavláta 

 

Radim Valenčík 

 

Poměrně obsáhlý příspěvek doyena konference a nestora naší ekonomické vědy doc. Vladislava 

Pavláta stojí nejen za přečtení, ale především za kritické promyšlení. Autor do něj vtělil své 

poznatky i zkušenosti z rozvoje a fungování společenských věd za období celé druhé poloviny 

minulého století až dodnes. A že se během tohoto období hodně odehrálo a promítlo se to i do 

oblasti vědy! 

Když hovořím o „kritickém promyšlení“, mám na mysli tří roviny: 

- Ve vztahu k autorovi (nikdo nemá nic přebírat bez kritické reflexe, byť v tomto případě je 

nutné vhodně skloubit pokoru vůči dlouhodobému a prožitému nadhledu s ostražitostí před 

případnými setrvačnými pohledy). 

Poznámka: I když délka aktivního působení ve vědě nemusí být jen zdrojem uvíznutí ve 

stereotypech, v řadě případů je schopnost přijímat každý nový poznatek s vědomým možných 

alternativ cesta nejen k uchování, ale i zvyšování potenciálu invenčnosti, což je podle mě právě 

tento případ. 

- Ve vztahu k nám samotným (vždy musíme být obezřetně vůči nebezpečí zveličování vlastních 

výsledků, podléhání vlastním stereotypům). 

- Vůči stavu současné vědy a jejím nositelům (patrně všichni cítíme, že hodně zaostává za tím, 

co bychom od ní očekávali a k čemu by měla přispět, a ani s jejími nositeli či představiteli to 

není vždy ideální).  

Když budete číst příspěvek V. Pavláta, všimněte si, že postupně nabírá na dramatičnosti. Je 

v něm rozehráno několik motivů, včetně aktuální problematiky předpokladů společenské 

autority vědy či přesněji a úderněji – její kredibility.  

Autor nepochybuje o tom (a vede ho k tomu zkušenost z přímé účasti na rozvoji současné 

vědy), že změna základního paradigmatu ekonomické vědy, jejího základu, jejích 

nejintimnějších pasáží, je nezbytná. Proto ne náhodou připomíná názory na tuto problematiku 

jednoho z největších znalců dějin ekonomické vědy i jejího současného stavu, prof. Milana 

Sojky (mj. i skvělého člověka, který nás bohužel předčasně opustil).  

Pohled na současnou vědu z hlediska její interdisciplinární skladby se zaměřením na roli 

ekonomické vědy vrcholí názorem V. Pavláta na předpoklady vzniku nového paradigmatu 

ekonomické vědy, na základě kterého by se mohl obnovit komplexní přístup k problémům 

dneška, účinná mezioborová (interdisciplinární) spolupráce. Jedná se o šest bodů 

formulovaných v části 5.1 nazvané „Dílčí součásti nové teorie“ (8. část postupně 

zveřejňovaného příspěvku V. Pavláta).  

Podle mého osobního názoru nikde jinde to takto přesně řečeno nenajdete. A můžeme být hrdi, 

že se do toho promítla dlouholetá zkušenost autora z jeho působení na VŠFS, mj. i 23leté tradice 

vědeckých konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání (kterouve svém příspěvku 

autor z různých zorných úhlů připomíná a analyzuje).  
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Z hlediska výše uvedeného pak V. Pavlát velmi přesně popisuje základní teoretická východiska 

a metodologické nástroje ekonomie produktivní spotřeby (tedy toho, co se jako jedna 

z alternativ přesahu stávající ekonomické teorie v hlavním směru jejího stávajícího fungování 

zrodilo v podmínkách VŠFS), a to právě prizmatem kritické konfrontace s již 

zmíněnými požadavky v části 5.1. (Pro mě a z mého hlediska nesmírně cenné.) 

Skladba invenčních myšlenka a dlouholetých životních zkušeností pak vrcholí rozehráním 

tématu interdisciplinarity, která je kritériem toho, jak je každá teorie schopna fungovat 

v rámci celého systému vědy, jak si jednotlivé teoretické disciplíny jsou schopny pomáhat při 

zvýšení své kredibility, praktické aplikovatelnosti a v neposlední řadě přinášet i vzájemně 

podněty pro svůj rozvoj. 

V příspěvku V. Pavláta je i velký kus historie naší univerzity. Proto si myslím, že bychom z něj 

měli vytěžit v rámci 3. části konference (ohlasů na její průběh) maximum. 
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Návrh na výstupy, které by se měly hodnotit 

 

Jan Mertl 

 

K lepšímu pochopení příspěvku s tematikou teleologie. Engliš, aby mu lépe rozuměli, 

publikoval vedle knihy Teleologie i řadu článků na dané téma, např. zde 

https://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail/578  

S tím, že tvorbou nových prostředků vznikají i nové možné cíle, o něž lze usilovat nebo je 

aplikací těchto prostředků rovnou dosahovat, souhlasím – ale to je právě část teleologického 

uvažování. Pointa je v tom, že v sociálních systémech existuje více variant, z nichž si můžeme 

vybrat a pak se nám různé prostředky jeví jako užitečné nebo ne. Například, pokud v solidárním 

systému zdravotnictví chceme mít více pojišťoven, musíme použít přerozdělení vybraných 

zdrojů, aby každá dostala částku odstíněnou od zdravotního rizika svého pojistného kmene. 

Pokud pojišťovny mít nechceme (respektive chceme mít „jednu“), pak je tento technick 

sofistikovaný nástroj zbytečný. Tím se utváří i celková podoba sociálních systémů a vyplývá 

z toho i jejich možná pluralita, což neznamená, že můžeme vybírat z libovolných variant – 

ekonomie musí posoudit a třeba i namodelovat, které jsou ekonomicky racionální.  

Pokud jde o hodnocení vědy, pak zde chybí především promítnutí žádoucích úprav do praxe. 

Metodika 2017+ zůstala na půl cesty a nemá zatím podstatný vliv na reálné hodnocení 

akademických pracovníků a financování škol. 

Souhlasím s  myšlenkou, že vysoké školy by měly být (zčásti) financované podle příjmů svých 

absolventů. Vhodnou cestou k tomu je absolventská platba do stropu odpovídajícího výši 

školného. Přechodné období „než studenti začnou platit“ by ještě překlenul stát – kdybychom 

s tím začali před 5 lety, už by nabíhaly platby od prvních studentů. 

O tom, jaký by měl být akademický pracovník, můžeme vést dlouhé debaty, ale v praxi to 

nenastane, pokud to bude jako dosud, tj. bude mít ani ne průměrný plat v národním 

hospodářství. 

 

 

  

https://www.bibliothecaeconomica.cz/library/record/detail/578
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K příspěvku Evy Kostrecové  

 

Zdeněk Červený 

 

Prošel jsem si Vámi zaslané materiály, ze kterého mi byl nejbližší  příspěvek s názvem „ Rozvoj 

lidského kapitálu ve školství v současném období pandemie“ od E. Kostrecové.  

Příspěvek E. Kostrecové poskytuje ohled za obdobím pandemie v prostředí vysokých škol a 

vypořádání se zejména s novým způsobem formy výuky. V této krizové situaci bylo nutné najít 

způsoby jak pokračovat v řádné výuce. Dá se říci, že v tomto směru opět došlo k určitému 

technickému pokroku a získání nových zkušeností, které jsme všichni díky tomu nabyli.  

S tímto tématem mne pojí především 20 let působení ve sféře školství a současně také to, že 

jsem se po velmi dlouhé studijní odmlce pustil do studia další vysoké školy. Mám tedy možnost 

nahlížet na současné dění v oblasti školství během probíhající pandemie nemoci označené jako 

Covid-19 jak ze strany studenta i tak i ze strany zaměstnance školy. Jsem toho názoru, že co se 

týče školství, tak tuto situaci, asi nejlépe zvládly a zvládají vysoké školy s přihlédnutím 

k charakteru studijního oboru. Ne všude je zapotřebí odborná praxe, která vyžaduje fyzickou 

přítomnost studenta i pedagoga. Mnohem komplikovanější je situace u žáků středních škol a 

zejména škol základních, kdy se žáci nachází ve věku, ve kterém je přítomnost učitele zásadním 

faktorem a současně také nelze přehlížet potřebu socializace, kterou nelze nahradit 

webkamerou. 

Vzhledem k tomu, že studuji kombinovanou formou studia, dá se říci, že do mého fungování 

koordinace zaměstnání a školy distanční výuka příliš nezasáhla. Naopak lze hovořit o určité 

časové a finanční úspoře spojené s cestováním do školy. Ovšem vzhledem k tomu že školu, 

kterou studuji, jsem si nevybral pod žádným nátlakem zaměstnavatele apod., ale z vlastního 

rozhodnutí - řekněme naplnění určité potřeby seberealizace, chybí mi ona možnost účastnit se 

fyzicky přednášek. Návštěva školy mne vytrhávala z týdenního pracovního stereotypu, 

umožnila poznat nové lidi, navázat nová přátelství. Pokud by výuka byla pouze takovou 

formou, jako je nyní; tzn. pouze přes webové kamery a mikrofony, které jsou z většiny času 

vypnuty kvůli omezení zatížení sítě, byli bychom ochuzeni o tuto sociální hodnotu. Zatím moc 

bohužel nevěřím tomu, že akademický rok 2020/21 v druhém semestru bude probíhat řádně 

v učebnách škol. Pevně však doufám, že můj poslední rok resp. rok 2021/22 již bude v běžném 

režimu. Ovšem kéž by to bylo, co nejdříve. 

Současně dobu covidovou, pokud ji tak lze neformálně nazvat, prožívám i jako zaměstnanec 

školy. Jedná se o speciální školu, zřizovanou dle § 16 odst. 9 školského zákona pro výchovu a 

vzdělávání žáků s mentálním postižením nebo žáků s mentálním postižením v kombinaci s 

jiným druhem postižení. V takovém zařízení přechod na distanční výuku nebyl vůbec 

jednoduchý, ale bylo nutné se s tím popasovat, stejně jako na ostatních školách. Problémy 

vyplývající z technických požadavků a parametrů na tento způsob výuky jsou totiž velmi 

umocněny četnou diferenciací typů jednotlivých žáků. Rozdílnosti vycházejí především ze 

specifických postižení každého jedince a současně také tím, že většina dětí pochází ze sociálně 

slabších rodin. V takových podmínkách je výuka prostřednictvím dnes již všem známého MS 

Teams zcela neefektivní či spíše nemožná. Tak jak je k těmto žákům třeba přistupovat 

individuálně při běžné fyzické přítomnosti ve škole, bylo potřeba nastavit tyto individuální 

přístupy také v distanční formě. V jarním období pandemie, jsme museli vyzkoušet a najít 

cesty, které vyhovovaly všem stranám, tzn. žákům, jejich rodičům i pedagogům a nastavit 

efektivní kompromisy. Dobré technologické zázemí, především IT vybavení naší školy a 

vzájemná spolupráce mezi zaměstnanci, umožnili uskutečnit tyto cesty průchozími. 
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V některých případech musel být zvolen režim jakési „polodistance“. Pod tímto termínem si 

představme situaci, že dítě není schopno pracovat s počítačem, ať už z důvodu handicapu nebo 

z důvodu nemožnosti se připojit na internet. V takových situacích pedagogové volili např. 

fyzické kopírování pracovních listů se zadáním úkolů. Následně si tyto připravené materiály 

zákonní zástupci vyzvedávali ve škole. Vzhledem k tomu, že na jaře distanční výuka nebyla 

povinná, záleželo také velmi na ochotě zákonných zástupců žáků si podklady k výuce 

vyzvednout. Podzimní uzavírání škol přineslo opět jisté změny. Naše škola nebyla stejně jako 

ostatní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona uzavřena ve stejném období jako 

běžné školy (12. 10.), nýbrž až od 2. 11. a to pouze do 18. 11. S rozdílem oproti jarnímu 

uzavření už byla distanční výuka pro žáky, ačkoli relativně krátce trvající, povinná. Na základě 

rozhodnutí vlády se naši žáci i pedagogičtí pracovníci vrátili do práce, což s sebou neslo 

pozitiva i negativa. Tak jak se všude ve společnosti setkáváme s lidmi, kteří se nemoci bojí a 

naopak s těmi, kteří se onemocnění nebojí, tak i na našem pracovišti vypukly jisté obavy. 

Z rozhodnutí vlády totiž vznikla i výjimka, která říká, že žáci a učitelé těchto typů škol nemusí 

mít při výuce zakrytá ústa a nos. Lze pochopit, že žáci s určitými postiženími (např. autismus) 

nemohou dodržovat nošení roušek či respirátorů, ovšem na druhou stranu nebylo zřejmě moc 

pomýšleno na to, do jaké situace to staví pedagoga, který chce dělat svou práci, avšak obává se 

zároveň i o své zdraví, které je tímto z rozhodnutí vlády určitým způsobem ohroženo. Ačkoli 

jsou dodržovány všechny metodické pokyny ukládající dodržování přesných hygienických 

opatření ze strany MŠMT. Vzhledem ke všem specifikům, je očividně velmi těžké nastavit 

universální pravidla, tak aby vždy bylo  vyhověno všem a nikomu nebylo ukřivděno.  

Stejně jako u ostatních organizací se i v naší organizaci posunula k lepšímu komunikace 

prostřednictvím moderních IT technologií. Pokud člověk nemá jiné možnosti, je ochoten 

přistoupit na to, co mu dříve dělalo problémy nebo to co řešit tímto způsobem nechtěl. Aneb 

krize nás všechny donutila k věcem, kterým jsme se bránili především z důvodu naší 

pohodlnosti. 

Školu z domova, si ještě nedávno nikdo nedokázal ani moc představit, nyní je to naprosto běžná 

věc. Pamatuji si na doby, kdy byly ve škole „uhelné prázdniny“, byly jsme rádi, že do školy 

nemusíme. Dnes je doba, že se do školy těší i ti, co do ní chodili jen z povinnosti. Doufejme, 

že tuto pandemickou krizi způsobenou virem Covid-19 brzy překonáme a hlavně, že nás jako 

lidstvo posune dál k lepšímu. 
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Přílohy 

 

Od základního výzkumu k úspěšnému startupu  

 

Stanislava Mildeová 

 

Prezentace 

file:///C:/Users/radim/AppData/Local/Temp/konference%20Lidsk%C3%BD%20kapit%C3%

A1l%20a%20investice%20do%20vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD%202020_Mildeov%C

3%A1-1.pdf 

 

 

 

  

file:///C:/Users/radim/AppData/Local/Temp/konference%20LidskÃ½%20kapitÃ¡l%20a%20investice%20do%20vzdÄ�lÃ¡nÃ%202020_MildeovÃ¡-1.pdf
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Poznámky a podklady k otázkám na konferenci 

 

Pavel Suchý 

 

K otázkám, na které by v kontextu bádání bylo dobré odpovědět (a doplnit konkrétními 

příklady): 

Nejvyšší formou v oblasti myšlení a intelektuálních dovedností je věda. Obecné 

definice vyznívají poněkud kostrbatě, ale podstatu vystihují: 

1) Věda je „prostředek, který umožňuje poznání světa“.1 

2) „Věda je systematický způsob poznání skutečnosti, jehož předmětem mohou být 

předměty, události nebo lidé.“2 

3) Věda je „každé propracované a obecně rozumové poznání, vycházející z pozorování, 

rozvažování nebo experimentu“.3 

4) Věda je „systém metodicky podložených, objektivních vět o určité předmětné 

oblasti“.4 

5) Věda představuje „nepřetržitý proces lidského poznávání společnosti, člověka, 

lidského myšlení a kultury“.5 

Citace: PhDr. Olga Hegarová, CSc. Základy teorie a metodologie vědy 

Projekt OPPA – Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. ESF 

 

1. Jakou podobu může mít posun v rozvoji teorie? 

Představy o vesmíru a jeho řádu i společnosti a jejích etických normách byly 

součástí mýtů. 

Mýtus je příběh se symbolickým nebo náboženským významem, který se ústní tradicí 

předával z generace na generaci. Většina mýtů představuje: 

1. souhrn představ o vzniku světa, člověka 

2. poučení o mravním řádu a jeho dodržování (dozor přísluší bohům)  

3. projev úcty ke stáří (Stáří představovalo v době, kdy paměť byla jediným uchovatelem 

informací, zdroj moudrosti a poučení.) 

 

1 Filozofický slovník. Přel. K. Berka a kol. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1985, s. 356. 

2 Wikipedie: Otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2. 3. 2007]. Dostupné na WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C%9da. 

3 Tamtéž. 

4 Tamtéž. 

5 Tamtéž. 
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4. teorii „zlatého pokolení“ (Dříve byli lidé dokonalí, zdraví, nesmrtelní. Svého daru si 

nevážili a stali se pyšnými. Bohové je proto potrestali. Ideálem je návrat k původnímu stavu.) 

 

Termín logos měl v antice širokou škálu významů. Znamená slovo, větu, příběh, řád, princip, 

v podstatě jakoukoliv jednotku myšlení a racionálního vysvětlení. Postupně se „logos“ mění v 

pojem logia, tj. nauka, což je patrné z názvů jednotlivých věd. Získává tak charakter souhrnu 

poznatků o určitém předmětu zkoumání (psychologie, antropologie, zoologie, geologie…). 

Vedle toho se objevuje i v pojmu logika, tj. věda o zákonech správného myšlení, kterou založil 

Aristoteles (základem logického myšlení je postup od správně vybraných pojmů a soudů k 

novým myšlenkovým závěrům – úsudkům). 

Dnes je v ekonomistické sféře využíván i pojem logistika, což je věda a významná manažerská 

profese zabývající se průzkumem trhu, strategií firem a motivací pracovníků i zásobováním. 

Řecké „fysis“ mělo řadu významů (sám pojem souvisí s „fyó“ = plodit, „fýomai“ = vznikat, 

rodit se). Znamená: původ, rod, přirozená povaha nebo konstituce nějaké bytosti. Ve smyslu 

přírodní řád, příroda se objevuje až u sofistů na konci 5. st. př. n. l. Ti poprvé použili srovnání 

přírodních zákonů se společenskými. Řecký pojem „fysiké“ není totožný s dnešním pojmem 

„fyzika“. Je vymezen Aristotelovým spisem „Ta fysika“, v němž pojednává o základních 

otázkách přírodní filozofie (o látce a tvaru, pohybu, prostoru, času..). Tyto problémy by dnes 

spadaly spíše do přírodní filozofie a ontologie. Thalés a další Míléťané a první filozofické školy 

až po Démokrita se však zabývali i těmi disciplínami, které dnes do fyziky patří – mechanikou, 

optikou… Patří tedy k zakladatelům přírodních věd. 

První filozofové a zakladatelé přírodních věd vyslovili hypotézu (předpoklad), že svět vznikl 

z přírodních živlů. 

Dedukce je forma logického myšlení (úsudek), kde se postupuje od obecného pravidla k 

jednotlivému. Nová myšlenka logicky vyplývá z obecného pravidla Opakem je indukce 

postupující od jedinečného k obecnému. 

Postulát znamená zásadní poučku, princip (východisko) určité vědecké teorie, která je v daném 

oboru přijata a není nutné ji dále dokazovat. Používá se také termín axiom. 

 

Základní elementy Aristotelovy logiky: 

1. pojem – naše myšlení se děje v pojmech (ty jsou vyjadřovány slovy). Pojem je verbální 

(slovní) označení věci nebo jevu, správným řazením pojmů dospějeme k definici dané věci 

nebo jevu. Každá definice má dvě části. Řadí daný předmět do třídy podle a) shodných znaků 

(např. “člověk je živočich“), b) podle rozlišovacích znaků např. „člověk je rozumný 

živočich“). Tak vytvoříme řadu od nejobecnějších pojmů ke konkrétním (např. živočich – savec 

– člověk – běloch – muž – mladík…) 

2. soud – pojmy spojujeme ve věty, (soudy). Každý soud se musí skládat alespoň ze dvou 

pojmů – subjektu (pojem, o kterém se vypovídá) a predikátu (výpověď o subjektu). Existují 

kladné soudy (např. růže je červená a záporné (např. růže není červená). Dále obecné (např. 

všechny růže vadnou), částečné (např. některé růže nevoní), jedinečné (např. tato růže je žlutá). 

3. úsudek – spojení několika soudů, kdy z určitých předpokladů (premis) vyplyne nový 

myšlenkový závěr, něco nového. 
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Ptolemaiovský model vesmíru, závazný později pro středověkou církev: 

Na základě přesného pozorování a matematických výpočtů dráhy planet vytvořil pro jejich 

výklad teorii tzv. „epicyklů“ (kruhového řetězu smyček), po nichž se planety pohybují kolem 

nepohyblivého zemského středu. Odmítl tak názory pythagorejců a atomistů, že Země je jednou 

z pohybujících se planet. Tím byla vytvořena geocentrická představa vesmíru, která oficiálně 

platila celý středověk a vyvrácena byla teprve Koperníkem a jeho pokračovateli. 

Galénův model lidského těla a jeho orgánů: 

Čtyřem živlům (oheň, voda, vzduch, země) odpovídají čtyři hlavní šťávy v lidském 

organismu („první kvality“): krev „sanguis“, sliz „flegma“, žlutá žluč „cholé“, černá žluč 

„melaina cholé“. Tzv. „druhé kvality“, které představují „smysly“ (např. různé druhy chuti, 

vůně, tvrdosti, tepla, sucha..) jsou výsledkem různého míšení živlů, po případě „prvních 

kvalit“ (šťáv). Míšení je pohyb, produkt míšení se nazývá temperament (lat. 

„temperamentum“). Tělo je stvořeno podle rozumného plánu nejvyšší bytosti, struktura 

orgánů se řídí podle předem existujících účelů. Hlavním orgánem jsou játra, v nichž se vytváří 

krev z potravy, srdce, zdroj vrozeného tepla a místo, v němž se tvoří „životní duch“ (pneuma 

zótikon). Ten se pak spolu s krví rozvádí do organismu. Mozek je orgán myšlení a centrum 

cítění a pohybu. 

 

Centra středověké vzdělanosti: 

V západní Evropě musela církev od 10. století více obhajovat a bránit své duchovní i světské 

nároky. To vedlo vedle existujících klášterních škol k zakládání katedrálních škol (např. v 

Chartres v Remeši). Od 12. století se tyto školy rozrůstaly a stávaly se univerzitami („universe“ 

= všeobecný, všestranný). 

Nejstarší univerzita vznikla v Bologni (1119) a Paříži (1150). Následoval Oxford (1167). Ve13. 

století byla založena Cambridgi (1233), v Padově (1222) a ve střední Evropě se nejstarší 

univerzitou stala pražské Univerzita Karlova (1348). Poté následovaly univerzity v Krakově 

(1364) a ve Vídni (1365). Tato forma škol vznikala pro přípravu duchovenstva. Učební osnova 

vycházela ze sedmera svobodných umění. Základ tvořilo tzv. „trivium“ – gramatika, rétorika, 

logika (zde se měli budoucí církevní hodnostáři naučit latinsky rozumně číst a psát a 

argumentovat). Následovalo „quadrivium“ – aritmetika, geometrie, astronomie a hudba. 

Vrcholem byla teologie a filozofie (scholastika, podřízená teologii). 

 

Středověká představa světa: 

Projevovaly se v ní určité kosmologické prvky z Aristotelova učení i alexandrijských 

astronomů, ale ve své podstatě středověký model představoval strnulý teologicko-fyzikální 

geocentrický systém se sférami měsíce, slunce a sférami stálic, nad nimiž je nebe. Teologicky 

nutnou protiváhu nebe tvořilo podsvětí. Všechno na světě mělo své pevné místo určené Bohem. 

Hierarchie společnosti se odrážela v hierarchii vesmíru samotného. Jako na světě byl papež, 

arcibiskupové, biskupové, císař, králové a šlechta, tak existovala i nebeská hierarchie devíti 

kůrů andělských. Každý z nich měl v koloběhu vesmíru vymezenou funkci a všechny byly 

připojeny v příslušném pořadí k planetárním sférám, aby je udržovaly ve vhodném pohybu. 

Nejnižší stupeň nebeské hierarchie představovali andělé, patřící do sféry měsíce, kteří měli 

nejvíce do činění s lidským světem, který stál pod ním. Všeobecně existoval řád, tzn. kosmický 

řád, společenský řád, řád uvnitř lidského těla. Existovalo vymezené místo pro všechno a 

všechno také své místo znalo. Živly měly svůj řád – nejníže stála země, nad ní voda, potom 

vzduch a zcela na vrcholu oheň (nejvznešenější živel). S tím souvisela i forma nejvyššího trestu 
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za kacířství, okázalá poprava kacířů upálením, ale také pálení zakázaných knih. Církev tento 

trest prezentovala jako výraz milosti vůči odsouzenému – „hříšná“ tělesná schránka shoří, ale 

duše vznešeným ohněm očištěna může být spasena. V lidském těle byly vznešené orgány srdce 

a plíce odděleny bránicí od podřadných orgánů v břiše. Zkoumání společnosti a člověka se 

vyvíjelo paralelně jako součást univerzálních systémů. Proto se ono přirovnávání světového 

makrokosmu k lidskému mikrokosmu nazývá metodou paralelismu (souběžnosti, podobnosti), 

která přežívala ještě v počátcích novodobé vědy v16.a 17. století. 

 

Humanismus chápeme ve dvou rovinách: 

1) Jako společenské, vědecké a literární hnutí 14.  16. století vycházející z usilovného studia 

antické literatury a obracející pozornost od boha k člověku a jeho pozemskému světu. 

2) Představuje obecný ideál chápání člověka a lidské důstojnosti, je to nadčasový fenomén 

promítající se v umění, literatuře i sociální oblasti (př. humanismus v díle Karla Čapka). 

Příbuzné pojmy jsou humanita = lidskost, láska k lidem, humánní = vřelý, lidský, lidumilný, 

humanitární (pomoc) = dobročinná a nezištná pomoc potřebným, někdy používáno i jako 

synonymum k „charitativní“. Ve vědecké oblasti je humanismus více spojován se 

společenskými vědami a odbornou literaturou, většinou právního zaměření, a řeší náboženské 

a společenské otázky – v zaalpských zemích hovoříme o tzv. „křesťanském humanismu“, 

reprezentovaném především Erasmem Rotterdamským. Stal se ideovým základem reformace. 

Humanitní vědy pak znamenají oblast společenských věd (historii, politologii, právo..) 

Heuristika je metodologický způsob objevu nových vědeckých poznatků na základě 

systematického shromažďování, třídění a hodnocení pramenů. 

1) 1540 byl založen nový církevní řád Tovaryšstvo Ježíšovo. Příslušníci řádu Jezuité měli 

jako hlavní úkol působit aktivně na lidi (zpověď, kázání..), což byl opak tiché meditace, 

kterou uznávali humanisté. Získali úžasnou dovednost ve využívání psychologického nátlaku 

na lidi. 

2) 1542 založil Pavel III. římskou inkvizici („Svaté oficium“) jako centrální úřad pro všechny 

země. Tato instituce měla mít především dozor nad dodržováním čistoty víry, všemi prostředky 

bránit kacířství, bojovat proti němu a zachovávat jednotu víry. Oficium bylo vybaveno řadou 

výsad, které byly rozmnožovány a upřesňovány. Jednalo se o povinnost vyhledávat kacíře, 

právo vést výslechy a udělovat tresty od žaláře po trest smrti. 

3) 1545 byl svolán Tridentský koncil, aby obnovil vnitřní jednotu katolické církve. Zpočátku 

se při jednání projevovala ještě určitá smířlivost vůči umírněným luteránům, zejména ze strany 

německých kněží i císaře Karla V., ale po roce 1555 zvítězil tvrdý kurz protireformace (vliv 

na to měl i Augspurský mír v Německu). 

4) 1560 za pontifikátu Pia IV. (15591565) pokračovalo jednání Tridentského koncilu, na 

němž byla upřesněna základní dogmata víry a upravena katolická liturgie. Byly 

vypracovány závazné breviáře a misály a nově zpracovaný text bible se stal závazný. Všechna 

opatření směřovala k tomu, aby bylo znemožněno působení protestantů v katolických zemích. 

1563 byl ustaven úřad pro zkoumání závadnosti knih a vznikl soupis tzv. „libri prohibiti“ 

(zakázaných knih). Na indexu se ocitly spisy církevních reformátorů od Husa po Luthera a 

Kalvína, zakázány byly spisy předních humanistů (Erasma Rotterdamského i Boccaccia). O 

nezávadnosti textu, prodeji i distribuci knih rozhodoval příslušný biskup a porušení jeho zákazů 

vystavilo i prodejce nebezpečí. 
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Odlišnost Baconovy a Descartovy metody: 

Bacon a Descartes učinili ve filozofii „gnozeologický obrat“. Jistá odlišnost jejich způsobu 

nazírání na „novou filozofii“ vycházela z odlišnosti prostředí, ve kterém žili. Bacon, působící 

v prakticky založené Anglii, zdůrazňoval význam vědy pro zlepšení výroby (spojení teorie s 

praxí) a současně pro rozumnější hodnocení vnějšího světa. Nová filozofie měla vnést „řád do 

chaosu spekulací“, který v Anglii vyvolala reformace. Jeho metoda byla převážně induktivní, 

vycházela ze shromažďování materiálů a výsledků experimentů. 

Descartes musel naopak bojovat proti středověkému způsobu myšlení převládajícího na 

francouzských univerzitách a měl úspěch, protože používal logiky, která byla jasnější a 

přesvědčivější než univerzitních učenců. Oproti Baconovi věřil „v záblesk čiré intuice“ a 

domníval se, že jasným myšlením je možné objevit všechno, co lze rozumem poznat, a že 

experiment je pouze pomocným prostředkem deduktivního myšlení.6 

Z iniciativy těchto zámožných „nových vědců“ vznikaly první samostatné vědecké instituce 

- Akademie. První vznikly v Římě (16001630) a ve Florencii (1651-1667) – obě pak zanikly 

na základě tlaku církve. Po restauraci Stuartovců v Anglii založil roku l660 Karel II. soukromou 

Královskou společnost (Royal Society) v Londýně a roku l666 Královskou akademii věd. 

Obě instituce se staly hnací silou pokroku věd v Anglii. O několik let později vznikla poblíž 

Londýna greenwichská hvězdárna. Ve Francii založil Colbert roku l665 Akademii věd v 

Paříži. Vědci se v těchto institucích mohli zabývat teorií i experimenty a nemuseli vyučovat, 

jako tomu bylo na univerzitách. Investice do vědy se začala vyplácet a Akademie nacházely 

řadu sponzorů a patronů. Stát se členem vědecké společnosti představovalo značnou 

společenskou prestiž. Vědci z různých zemí o sobě věděli a čile spolu korespondovali. Tato 

mezinárodní korespondenční aktivita na konci l7. a na počátku l8. století byla označována jako 

„republika učenců“. O tom, že vědecká bádání a technické zdokonalování výroby jsou na sobě 

takřka nezávislé, svědčí i to, že „inženýři“ (ve smyslu technici, „muži praxe“) nebyli za členy 

společností přijímáni. 

Významným počinem těchto společností byla publikační činnost. Prvním profesionálním 

vědeckým časopisem byly Philosophical Transactions Královské společnosti v Londýně, 

které začaly vycházet v 60. letech 17. století ze soukromé iniciativy tajemníka společnosti. Brzy 

následovaly Memoires Francouzské akademie, které získaly stejnou váhu a prestiž. 

Osvícenství, jehož smyslem bylo vnést „světlo rozumu“ do všech lidských aktivit včetně řízení 

společnosti, mělo několik základních rysů: 

1) Nenávist k přežitkům středověku – v této oblasti se projevilo i výrazné zeslabení 

náboženského cítění. Ve vztahu k Bohu se objevily dva směry – panteismus ztotožňující Boha 

s přírodou a deismus uznávající Boha jako prvotního hybatele eventuálně stvořitele, ale vše 

následné ve světě je pouze výsledkem lidské činnosti. 

2) Byla zdůrazněna individualita člověka s jejími atributy lidské důstojnosti a svobody. 

3) Umělci, vědci, filozofové si uvědomovali, že společnost se nachází v krizi, z které je nutné 

hledat východisko – charakteristickým znakem bylo uvědomění si „zlomu epochy“. 

4) Nový rozměr dostalo pojetí národa jako přirozené pospolitosti lidí spojených společnou 

historií, kulturou, jazykem a ekonomickými zájmy. Začal proces formování novodobých 

národů a s tím spojený dějinný optimismus. 

 

 

6 BERNAL, J. D. Věda v dějinách. Přel. J. a E. Munkovi. 1.vyd. Praha: SNPL, 1960, sv. 1, s. 308. 



132 

 

5) Zprvu převládala iluze víry v „osvíceného panovníka“ jako garanta společenských změn 

cestou reforem společnosti. 

6) Úcta k vědeckým poznatkům i technickým vynálezům a schopnost jejich popularizace. 

Velmi uznáván byl Newton a matematika s fyzikou stále představovaly „královské disciplíny“. 

 

Karteziánství (název pochází z latinské transkripce Descartova jména Cartesius) 

představovalo filozofický směr navazující na Descartův racionalismus. Jeho pokračovatelé 

kladli důraz na aplikaci matematické metody ve filozofii a současně se snažili dořešit 

základní problém Descartova dualismu – vztah mezi duševními a materiálními jevy. Jeho 

stoupenci, např. Francouz Nicolas Malebranche (16381715), ho hledali ještě v oklice 

vedoucí přes Boha, kterého chápali jako jediné nekonečné jsoucno. Spojení tělesného a 

duševního se pak uskutečňuje jen příležitostně zásahy Boží vůle (okazionalismus). 

Karteziánství ovlivnilo přírodní vědy 18. století (včetně Linného). Pozitivním rysem byla 

mechanicko-materialistická fyzika. 

Už v závěru 17. století, v letech 1795–1797, vyšel základní dvousvazkový Historický a 

kritický slovník francouzského filozofa a profesora rotterdamské univerzity Pierre Bayla 

(16471706), který je chápán jako základ další encyklopedické činnosti. Roku 1708 vyšla 

základní učebnice pro praktické lékaře shrnující dosavadní poznatky medicíny od 

nizozemského lékaře, botanika a chemika Hermanna Boheravea (1668–1738). O dvacet let 

později, roku 1728, byla publikována významná anglická dvousvazková encyklopedie A. 

Chamberse. V Německu vycházela v letech 17351750 64 svazková encyklopedie umění, věd 

a techniky. 

Slovní spojení „průmyslová revoluce“ pochází z francouzské publicistiky první třetiny 19. 

století a sloužilo k označení industrializačního procesu ve Velké Británii. V této kolébce 

moderní průmyslové společnosti byl ekonomický vývoj od roku 1760 označen za průmyslovou 

revoluci až roku 1884 Arnoldem Toynbeem. Teprve po vydání knihy francouzského historika 

Paula Mantouxe (1905) a jeho anglického překladu (1928) se průmyslová revoluce stala 

synonymem industrializační fáze Velké Británie přibližně mezi léty 17601850. 

Z hlediska hospodářských dějin se dnes hovoří o technických změnách v letech 15601640 

(tehdy došlo k masivnímu využívání tzv. přírodní energie – vody a větru) jako o první (malé) 

průmyslové revoluci. Výstavba větrných mlýnů a jejich polyfunkční využití k řezání dřeva, 

lisování oleje a čerpání vody, stejně jako využívání proudu vody, zejména v horských oblastech, 

znamenaly zintenzivnění manufakturní produkce. Konec 18. století (17601800) se v rámci 

koncepce hospodářského vývoje vyznačuje objevem parního stroje, původně určeného k 

čerpání vody z anglických dolů. Tento objev, který měl převratný význam v hornictví a později 

i dopravě, je považován za počátek druhé (velké) průmyslové revoluce.7 

Základním odvětvím průmyslové revoluce v Anglii a poté i v dalších zemích bylo textilnictví. 

Právě v této oblasti existovalo od pradávna množství jednoduchých strojů, které bylo možné 

zdokonalovat a modernizovat. Zde také existoval počátek soustředěné manufaktury, která se 

v 18. století měnila v tovární systém. K nejvýznamnějším vynálezům patří tkalcovský stav s 

rychloběžným (létacím) člunkem Johna Kaye z roku 1733 a ručně poháněný spřádací stroj, 

který byl 1767 zdokonalen o pohon právě vodním kolem. Roku 1785 představil mechanik 

Edmond Cartwright první model mechanického tkalcovského stavu, který byl pro tovární 

výrobu dohotoven v roce 1822. 

 

7 FAJKUS, B. Filozofie a metodologie vědy. 1.vyd. Praha: Academia, 2005, s. 32. 
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Akademie věd vznikly během 19. století ve většině zemí: 1847 rakouská akademie věd ve 

Vídni, 1851 nizozemská akademie věd, 1859 norská akademie věd, 1863 akademie věd v USA. 

 

Mendel zformuloval tři zákony dědičnosti: 

1. Uniformita hybridů první generace s pravidlem převládání jednoho ze dvou 

rodičovských znaků. 

2. Štěpení hybridů druhé generace v poměru 1:2:1. 

3. Při náhodném oplozování nebo u více znaků vzájemně nezávislé uplatňování vloh podle 

zákonů matematické statistiky a pravděpodobnosti. 

 

Metafyzika byla původně filozofickou disciplínou, která se zabývala: 

1. původem, podstatou a účelem jsoucna (tzv. obecná metafyzika nebo také ontologie) 

2. nejvyšším jsoucnem, tj. Bohem (tzv. speciální metafyzika nebo také přirozená 

teologie. 

 

Comte, inspirován F. Baconem, stanovil postup poznávacího procesu do tří fází: 

1. Konstatovat fakta daná formou jevu. 

2. Uspořádat je podle určitých zákonů. 

3. Ze zjištěných zákonitostí předvídat budoucí jevy a řídit se podle nich. 

 

Dějiny lidské společnosti vnímal Comte jako cestu třemi stádii vývoje myšlení 

lidského jedince i lidstva jako celku: 

1. Stádium teologické neboli fiktivní (člověk hledá absolutní poznání pomocí víry v 

nadpřirozené jevy. 

2. Stádium metafyzické neboli abstraktní (člověk přestává zkoumat pomocí nadpřirozených 

sil, vytváří abstraktní pojmy a za nejvyšší obecnou entitu uznává přírodu). 

3. Stádium vědecké neboli pozitivní (zde Comte nastiňuje svou vizi ideální společnosti, cíl 

společenského směřování, tj. stát s pevně stanoveným řádem, řízený vědci, odborníky a 

specialisty, kde by u každého převažoval smysl pro celek (k tomu měla přispívat i sociální 

statika, tedy souhrn obecně platných neměnných hodnot – rodina, národ, příp. stát a víra) 

 

Shrnutí hlavních znaků postmodernismu9: 

1) Odmítnutí jednotného chápání objektivní skutečnosti. Richard Rorthy, jeden z 

postmoderních filozofů, říká: „Všechno je rozdíl“ – svět nemá žádný střed, ale jen různé názory 

a hlediska. Navrhuje, aby klasická „systematická filozofie“ byla nahrazena „povznášející 

filozofií“, která „usiluje spíše o trvání rozhovoru než o nalezení pravdy“. 

2) Odmítnutí mýtu o nutném pokroku. Už zdaleka není jistota, že lidstvo dokáže vyřešit 

velké problémy světa. Život na Zemi je nutno chápat jako křehký – pokračování existence 

lidstva je závislé na novém postoji spolupráce a nikoliv konfrontace. 
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3) Odmítnutí ideálu člověka jako „nezávislého a rozumného jedince“. Člověk je pojímán 

ve spojení s tím, v čem je zakotvena jeho osobní existence a odkud čerpá. Do této širší oblasti 

patří příroda (ekosystém) a společenství lidí (velký důraz je kladen na to, že člověk je zakotven 

v konkrétním lidském společenství. 

4) Odmítání hledání nějaké objektivní, tj. všeobecně platné, nadkulturní a nadčasové 

pravdy. Postmodernismus zdůrazňuje, že pravda je výraz konkrétního společenství. Protože 

existuje mnoho společenství, existuje i mnoho pravd. Ve všech oblastech lidského poznání platí 

relativismus a pluralismus. Tyto rysy už byly zdůrazňovány v tzv. „pozdní době moderní“, 

ale tento relativistický pluralismus byl vysoce individualistický. Jeho hlavními zásadami bylo: 

„Každému co jeho jest“ a „Každý má právo na svůj vlastní názor“. Postmoderní vědomí je 

zaměřeno na skupinu – její jazyk, názory, hodnoty. Názory jsou považovány za pravdivé v 

kontextu společenství, které se k nim hlásí.8 

Bouřlivý vývoj vědy ve 20. století sebou přinesl pluralitu soupeřících a vzájemně si 

konkurujících teorií a dynamické střídání po sobě následujících teorií. Pojem pravdy 

postupně ztrácí svou univerzálnost a jednoznačnost a ve filozofii a metodologii vědy je 

postupně nahrazován požadavkem nalézt konkrétní kritéria, která by umožnila 

charakterizovat výsledky poznání jako vědecké. Přitom je ponechán prostor i jiným 

formám reflexe světa (mýtu, umění, náboženství). 

Citace: PhDr. Olga Hegarová, CSc. Základy teorie a metodologie vědy 

Projekt OPPA – Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. ESF 

 

- Pokusme se o výčet forem rozvoje teorie i s příklady. 

Každá věda má svůj teoretický systém, který je dále vnitřně strukturován v teoretické 

subsystémy, mající různou míru obecnosti. Dle stupně obecnosti jsou pak subsystémy 

hierarchizovány. Základním a nejjednodušším stavebním prvkem těchto systémů a subsystémů 

je teoretický výrok. Teoretický výrok představuje pro vědu elementární jednotku, na níţ jsou 

budovány i nejsložitější teorie. Výraz teorie používáme ve zkratkovém vyjádření pro označení 

vědeckých myšlenkových konstrukcí všech úrovní. Teorie, o nichž pojednává obecná 

metodologie, se dají rozdělit do čtyř obsažných skupin:  

1) Analytické teorie – patří sem zejména matematické a logické myšlenkové systémy, jež se 

neodkazují přímo k reálnému světu. Jsou tvořeny sestavou axiomatických výroků, jež jsou 

pravdivé, vycházejí z definice a z nichž jsou ostatní výroky dedukovány či odvozovány. 

(Pravdivé definice jsou např. Euklidova věta, Archimédův zákon, Ludolfovo číslo, aj.)  

2) Normativní teorie – zabývají se vypracováním idejí o žádoucích stavech pozorovatelného 

úseku reality, formují cílová uspořádání a definují ideální stavy. Vzhledem k nim pak popisují 

pozorované jevy, které hodnotí podle toho, nakolik se blíží nebo odchylují od ideální normy. 

Tento druh teorií je základem věd, jako je estetika, etika aj.  

3) Metateorie jsou teoriemi o teoriích – teoretické systémy, které sjednocují teorie nižšího 

řádu obecnosti a podávají obecnější vysvětlení. Metateorie nejsou vždy kontrolovatelné 

přímým pozorováním. Metateorie jsou charakteristické tím, ţe mezi vysvětlením a smyslově 

pozorovanou skutečností leží mnoho mezistupňů a odkazují se k reálnému světu velmi 

zprostředkovaně.  

 

 

8 Viz: GRENZ, S. J. Úvod do postmodernismu. Přel. A. Koželuhová. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 1997. 
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4) Vědecké teorie – myšleno v užším slova smyslu. Setkáváme se v nich s využitím pravidel 

obecné vědecké metodologie v nejčistším stavu. Obecná vědecká metodologie byla 

vypracována především jako nástroj rozvoje přírodních věd a je na ně nejlépe aplikovatelná. 

Příkladem může být např. teorie front.  

 

Cílem každého vědeckého poznání je:  

1) Získávat vědecká fakta – tj. konkrétní, dílčí poznatky.  

2) Ověřovat stávající teorie.  

3) Vytvářet nové teorie.  

 

K získávání vědeckých faktů, ověřování stávajících teorií i k vytváření teorií nových používá 

věda vědeckou metodu. Od metod nevědeckých, které jsou pro lidské poznávání častější, se 

vědecká metoda odlišuje zejména systematičností a organizovaností. Vědecké zkoumání se 

realizuje ve třech základních krocích:  

POPIS – PREDIKCE – EXPLANACE  

1) Popis je zjištění, které elementy k předmětu výzkumu náleží a čím jsou charakteristické.  

2) Predikce je předpověď nebo odhad do budoucna. Ptáme se, jak těsně spolu dva nebo více 

jevů souvisí.  

3) Explanace je vysvětlení. Odpovídá na otázku: Proč, jak a za jakých okolností spolu jevy 

souvisí.  

Deduktivní metoda začíná teorií nebo vyjádřením obecně formulového problému, přičemž 

vycházíme z teoretických poznatků, které máme k dispozici. Na počátku formulujeme 

hypotézy, které rozdělujeme na dílčí úseky, abychom na konci ověřili, zda jsou pravdivé či 

nikoli. Dedukci můžeme schematicky popsat následovně:  

Dedukce = teorie → hypotézy → sběr dat → potvrzení či zamítnutí hypotéz  

Oproti tomu induktivní metoda nezačíná teorií, ale naopak jí končí. Začíná pozorováním 

(sběrem dat) na jehož konci učiníme předběžné závěry. Poté se vracíme do terénu a ověřujeme 

výsledky svých předběžných závěrů. Návraty do terénu opakujeme tak dlouho, dokud máme 

dojem, že nacházíme stále něco nového. Schematicky lze induktivní postup znázornit takto:  

Indukce = sběr dat → nalezené vzorce → předběžné závěry → teorie 

Předpokladem pravdivého vědeckého poznání je korespondence mezi zkoumaným jevem a 

výpovědí o jevu. Má-li být výrok odrazem jevu, měli bychom být schopni určit, zda je tento 

odraz odpovídající, či nikoliv. Můžeme použít dvě odlišné metody: metodu falzifikace či 

metodu verifikace.  

Řešení vybíráme metodou eliminace nevhodných pokusů – tedy špatných řešení. To, co odlišuje 

vědecký přístup a vědeckou metodu od postoje nevědeckého, je metoda falzifikačních 

pokusů. Jde o to, pokusit se vyvrátit platnost dané teorie (daný pokus o řešení), odhalit její 

slabiny. K tomu účelu používáme racionální vědeckou diskusi. Věda totiž vznikla vynalezením 

kritické diskuse. Cílem není dozvědět se pouze to, že je daná teorie nesprávná, ale také to, proč 

je nesprávná. Pokusy o falzifikaci stávajících teorií směřují k vytvoření teorie nové. Nová teorie 

však přináší nové otázky, tedy nové problémy. A to je tím pravým východiskem nového 

vědeckého vývoje.  
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Důležité je zapamatovat si, že teorie patří k empirické vědě tehdy a jen tehdy, je-li v rozporu s 

možnými zkušenostmi, je-li tedy principiálně zkušenostně falzifikovatelná.  

Opačnou metodou falzifikace je verifikace. V nejobecnějším pojetí se jedná o potvrzení 

správnosti teorie. Abychom mohli rozhodnout o pravdivosti výroku, musí být výrok 

verifikovatelný, tedy musí mít empirický obsah. Neverifikovatelné výroky jsou takové, které 

nelze prověřit. Mohou to být normativní tvrzení (např. Občan je povinen platit daně) nebo 

zjevné nesmysly (např. Tento čtverec je kulatý).  

Interpretace sociální reality závisí na úhlu pohledu, ze kterého se na daný jev díváme. Tomuto 

úhlu pohledu říkáme paradigma. Paradigmatem lze rozumět určitý specifický pohled na 

konkrétní jevy, který zahrnuje výklad vyjádřený ve specifickém jazyce, plyne ze specifické 

metodologie nebo ji zakládá. Schematicky můžeme definici paradigmatu znázornit takto:  

paradigma = optika + teorie + jazyk + metoda  

Paradigma je tedy způsob vidění světa vědcem. Je to celek poznatků a vědeckých postupů, 

které si vědec osvojil a které uplatňuje ve vědecké praxi, soubor historicky vzniklých způsobů 

rozvíjení vědy v určitém období. Paradigma je určující pro výběr a formulaci problémů v daném 

období a obsahuje i kritéria, zda jsou řešení daných problémů přijatelná. Paradigma plní tři 

základní funkce:  

1) orientační (vymezuje předmět zkoumání),  

2) metodologické (stanoví pravidla řešení problémů),  

3) normativní (formuje ustálené vzory řešení).  

Pojem paradigma proslavil Thomas Kuhn ve své knize Struktura vědeckých revolucí (1997), 

kde definuje čtyři základní stádia vědy:  

1) dominance paradigmatu (normální věda),  

2) zpochybnění paradigmatu (krize),  

3) formulace nového paradigmatu (revoluce),  

4) opětovná dominance nového paradigmatu.  

Pozitivizmus lze považovat za paradigma kvantitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum se 

opírá o základy takového vědění, které je získáváno empiricky (prostřednictvím pozorování) a 

ověřování (kdokoliv v téže pozici pozoruje tutéž věc či situaci). Vědecká fakta zde mají 

postavení neosobní, jsou empiricky zaručena a rigorózně testována. Logický postup užívaný v 

kvantitativním šetření je deduktivní.  

Kvantitativní výzkum má však i své nevýhody. Mezi ně patří zejména to, že kategorie a teorie 

nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem. Tím, že se výzkumník soustřeďuje pouze na určitou 

teorii a její testování, může opomenout důležité fenomény. Způsob získávání dat je navíc 

omezen na standardizované postupy, což zapříčiňuje poměrně nízkou validitu výsledků.  

Standardní postup při kvantitativním výzkumu obsahuje následující kroky:  

1) formulace teoretického nebo praktického sociálního problému,  

2) formulace cílů výzkumu,  

3) formulace teoretických hypotéz,  

4) rozhodnutí o populaci a vzorku,  

5) rozhodnutí o technice sběru informací:  
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a) konstrukce nástrojů pro tento sběr,  

b) sběr dat,  

c) analýza dat,  

d) interpretace, závěry.  

 

Interpretativní směry  

Interpretativní směry jsou širokým proudem rozličných metodologických přístupů, jejichž 

společnou charakteristikou je vymezení se vůči pozitivistickým směrům takovým způsobem, 

že za základní cíl si nekladou vysvětlit či popsat sociální realitu, ale porozumět jí. Užívá tzv. 

chápající metodu, která vychází z předpokladu, že lidské jednání je specifické a jednajícím je 

do něj vkládán smysl, bez jehož poznání tomuto jednání neporozumíme. Podobnosti mezi 

jedinci a kulturami jsou dostatečně významné, aby na základě znalosti vlastní situace bylo 

možno pochopit situaci cizí. Poznávaný smysl je buď subjektivní, kdy jde o vcítění a přenesení 

se do cizí situace, nebo objektivní, kdy jde o poznání kontextu a důsledků daného jednání.  

Interpretativní směry lze považovat za paradigmata kvalitativního výzkumu. Cílem 

kvalitativního šetření je porozumět sociální realitě, kterou zkoumáme. Účelem není popsat 

sociální realitu v její objektivní podobě, ale vysvětlit  

význam sociálních jevů. V klasické dismanovské definici je kvalitativní výzkum nenumerické 

šetření a interpretace sociální reality (srov. Disman 2000, str. 285). V centru pozornosti tohoto 

typu výzkumu je člověk či lidé. Zkoumání jde do hloubky a provádí se pomocí delšího kontaktu 

s terénem. Základními výhodami kvalitativního výzkumu jsou podrobný popis a vhled při 

zkoumání problematiky, navíc dobře reaguje na místní situace a podmínky a dokáže hledat 

lokální příčinné souvislosti. Kvalitativní výzkum umožňuje studovat procesy a navrhovat 

teorie.  

Základní nevýhodou kvalitativního výzkumu je to, že získaná znalost nemusí být zobecnitelná 

na populaci a do jiného prostředí. Sběr a analýza dat jsou časové velmi náročné etapy a výsledky 

jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. Kvalitativní výzkum není 

hodnotově neutrální.  

Citace: Mgr. Ivana Olecká, doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD. Metodologie vědecko-

výzkumné činnosti, Moravská vysoká škola Olomouc, ESF 

 

- Která z forem posunu teorie je nejdůležitější? 

Nyní si ještě jednou shrneme nejdůležitější z nich:  

 Metodologie – teorie metod, souhrn metod určité vědy, nauka o metodách.  

 Metodika – souhrn metod v daném oboru.  

 Metoda – systém pravidel a principů.  

 Technika – konkrétní způsob, jakým probíhá sběr dat.  

 Výzkum – obecnější způsob zkoumání s vyšším stupněm abstrakce a s vědeckými cíli.  

 Průzkum – zaměřen na vyřešení aktuálního úkolu a bezprostřední aplikaci získaných 

poznatků.  
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 Validita (pravdivost) – požadavek relevance mezi předem stanoveným cílem výzkumu 

a skutečně dosaženými výsledky.  

 Reliabilita – opakovatelnost se stejnými výsledky.  

 Paradigma – určitý specifický pohled na konkrétní jevy, který zahrnuje výklad 

vyjádřený ve specifickém jazyce, plyne ze specifické metodologie nebo ji zakládá.  

 Základní soubor (neboli populace) – souhrn prvků, jejichž vlastnosti chceme poznat.  

 Vzorek (neboli výběrový soubor) – je skupina jednotek, které skutečně pozorujeme.  

 

2. Jak odlišit posun v rozvoji teorie od aplikace teorie? 

V rámci kvalitativního výzkumu rozeznáváme řadu teoretických přístupů. Uvedeme si 

nejznámější z nich:  

Etnometodologie – etnografie – je popis životních poměrů a zvyků cizích národů a primitivních 

jednoduchých společností. Pocházet může z terénního výzkumu odborníků nebo popisu jiných 

pozorovatelů.  

Fenomenologické pojetí – akcent je kladen na hluboké porozumění každému zkoumanému 

jevu, popis jevu je získaný přesným pozorováním toho, jak je vnímán.  

Životní historie – podobá se biografické metodě, jde vlastně o popis životní dráhy, ale na rozdíl 

od biografické metody je popisována zkoumanou osobou (respondentem nebo v kvalitativním 

pojetí spíše participantem výzkumu).  

Metoda zakotvené teorie - kvalitativní metoda, která byla ve zdravotnictví vyzkoušena a 

osvědčila se, tzv. „grounded theory“. Její koncept a strategii uvedli do sociologie Glase a 

Strauss, a do zdravotnictví Strauss a Corbinová. Zakotvená teorie disponuje strategickými 

nástroji, jak vyvinout teorii z existujících dat bez použití jakýchkoliv předem připravených 

kritérií pro to, která data mají být vybrána. Cílem metody je vytvoření teorie bez předem 

připravených hypotéz. Výsledky by měly věrně odpovídat zkoumané oblasti a vysvětlovat ji.  

Citace: Mgr. Ivana Olecká, doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD. Metodologie vědecko-

výzkumné činnosti, Moravská vysoká škola Olomouc, ESF 

 

- Může být aplikace teorie také formou jejího rozvoje? 

Metoda analýzy diskurzu (Pavlica a kol., 2000, s. 7377) – pojem diskurz je spojen s 

představou jazyka jako základního média, jehož prostřednictvím je utvářena – konstruována – 

sociální realita. V protikladu k pozitivistickým představám jazyk realitu nereprezentuje, ale je 

její aktivní součástí, je specifickým způsobem jejího ztvárnění, reprodukce a vývoje. 

Východiskem je fakt, že jazyk vzniká v procesu sociální interakce, je do něj integrálně 

zakomponován (tj. že neexistuje mimo sociální interakci) a je tedy sociálním fenoménem i 

procesem. Jednotlivé výpovědi konkrétních osob tak nejsou pouhými popisy určitých, v 

podstatě daných skutečností, ale mají charakter sociálních aktů, zaměřených na ovlivnění 

pohledu jiných lidí na uvedenou oblast reality – realita není popisována, je konstruována. 

Diskurzivní analýza se nezaměřuje na identifikaci víceméně jednoznačně definovaných pojmů 

a kategorií a na vytváření logicky konzistentních teorií (jako zakotvená teorie), ale na zjišťování 

a sociálně praktický rozbor variability různých jazykových forem, které určití lidé, případně 

skupiny lidí při konstrukci reality používají. Její součástí je také kritická reflexe širších 

sociálních zdrojů, souvislostí a důsledků praktického používání jednotlivých diskurzů. Analýzy 
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diskurzu může probíhat z textu, z objektů (artefaktů), skupiny osob s určitými vztahy. Pokud 

chceme provádět takový typ výzkumu, musíme mít na paměti, že diskurz je koherentním 

systémem významů, diskurz souvisí s jinými diskurzy, diskurzy mají argumentační a 

dilematickou povahu, diskurz je historicky podmíněn a má téměř vždy ideologický charakter.  

Metoda sémantického diferenciálu – je metodou stojící na rozhraní mezi kvalitativním a 

kvantitativním výzkumem. Je pro něj typická snaha o idiografické zachycení významů a na 

druhé straně obsahuje tato metoda škály, jejichž pomocí lze odpovědi jednotlivců kvantifikovat 

a matematicko-statistickými postupy v nich hledat obecnější zákonitosti. Metoda kombinuje 

poznatky psycholingvistiky, fenomenologické a kognitivní psychologie. Autoři této metody 

vyšli z předpokladu, že jednání lidí úzce souvisí s emocemi, které jsou v myšlení jednotlivců 

asociovány s konkrétními pojmy a skutečnostmi a mají tzv. konotativní význam. Výzkumem 

bylo zjištěno, že konotativní význam jednotlivých pojmů lze definovat ke třem základním 

faktorům: a) hodnocení (vyjadřuje se v pocitových rovinách příjemný-nepříjemný, pozitivní-

negativní); b) síly (vyjadřuje se ve spojení se základními představami o potencionální energii, 

skrývající se v určitém pojmu a vyjadřuje se výrazy lehký-těžký, uvolněný-napjatý); c) faktor 

aktivity (vystihuje představy týkající se dynamické energie a časové proměnlivosti daného 

pojmu a je vystihován pocitovými dimenzemi vzrušení-uklidnění, aktivita-pasivita). Vlastní 

metoda se pak skládá ze systému škál již s předpřipravenými adjektivy původních autorů nebo 

je možno si vygenerovat adjektiva vlastní. Metoda má široké využití v sociálním výzkumu a 

zejména sociálním auditu.  

Citace: Mgr. Ivana Olecká, doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD. Metodologie vědecko-

výzkumné činnosti, Moravská vysoká škola Olomouc, ESF 

 

3. Která z vyžadovaných kritérií požadovaných od článku, který má být uveřejněn 

v některé z uznávaných databází, signalizují to, že článek obsahuje posun v rozvoji teorie? 

 

Kritéria hodnocení vědecké práce 

Vědecké výstupy splňující podmínky pro evidování v RIV 

Typ výsledku Bodová hodnota 

Článek v impaktovaném časopise - Jimp dle RVVI 1) RIV Jimp+130*((5-Q)/4) 

Článek v časopise evidovaném v indexu ESCI 2) 30  

Článek v impaktovaném časopise evidovaném v databázi 

SCOPUS - Jsc dle RVVI 3) 
4L1 - 60 

Odborná kniha ve světovém jazyce - B dle RVVI 4) 40 (100/200K1) 

Odborná kniha v českém nebo slovenském jazyce - B dle 

RVVI 4) 
20 

Kapitola v odborné knize - C dle RVVI 5) 
Bodová hodnota knihy * 

strany_kapitola/strany_kniha 

Článek ve sborníku - D dle RVVI 6) 4L1, 4L1 - 60 

Využitý/licencovaný patent - P dle RVVI7) 200 

Přijatý patent - P dle RVVI 7) 40 
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Přijatý užitný vzor - Fužit dle RVVI 7) 20 

Aplikovaný výsledek AV1): 

Průmyslový vzor - Fprum dle RVVI 8), prototyp a funkční 

vzorek - Gprot a Gfunk dle RVVI 9), Software - R dle 

RVVI 10), Certifikované metodiky - Nmet dle RVVI 11) 

10 

    

Poznámky:  

Podrobné definice jednotlivých typů výsledků jsou u součástí Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací dle RVVI (http://www.vyzkum.cz //  Výnos děkana 2/2020)  

1)    Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review), který 

je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters a je publikován v periodiku, 

jehož impakt faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) 

společností Thomson Reuters; Q znamená quartil, tedy čtvrtinu, ve které je časopis zařazen 

v pořadí časopisů daného oboru JCR (nabývá hodnoty 1, 2, 3 nebo 4). Pokud je časopis ve více 

oborech, jedná se o průměrnou hodnotu. 

2)   Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review). Časopis 

musí být zařazen do indexu Emerging Sources Citation Index (ESCI) evidovaném ve Web of 

Science Core Collection. 

3)   Článek v odborném periodiku (s příznakem: Document Type: Article nebo Review), který 

je obsažen v databázi SCOPUS a má nenulový index SJR; q znamená quartil. tedy čtvrtinu, ve 

které je časopis zařazen v pořadí časopisů daného oboru SJR (nabývá hodnoty 1, 2, 3 nebo 4). 

Pokud je časopis ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu bodů pro dané quartily - viz 

bod 6). (http://www.scimagojr.com/journalrank.php) 

4)    Neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. 50 tištěných stran) 

textu vydaná tiskem a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem 

z příslušného oboru. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, 

seznam použité literatury, souhrn v alespoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový 

aparát a bibliografie pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je 

registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský 

kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), 

a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou 

nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky 

a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, 

doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn 

rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky 

apod. 

5)    Bodová hodnota se vypočítá z bodové hodnoty příslušné odborné knihy násobené faktorem 

kapitoly. Faktor kapitoly se stanoví jako poměr počtu stran kapitoly ku počtu stran celé knihy. 

V případech, kdy není uveden počet stran kapitoly nebo knihy, je faktor kapitoly rovný 1/10. 

6)   Sborník musí být evidován v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation 

Index - Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti 

Thompson Reuters s příznakem Proceedings Paper nebo Conference Review - s uvedením 

ISBN, případně ISBN a též ISSN. (Pokud je mu v databázi SCOPUS přidělena nenulová 

hodnota indexu SJR, je bodová hodnota přiřazena dle quartilu tak, že pro q1=60, q2=30, 

q3=10, q4=4. Quartil je k dohledání na http://www.scimagojr.com/journalsearch.php, 

případně se určí ekvivalentně quartilu pro časopisy daného oboru. Pokud je konference ve více 

http://www.vyzkum.cz/
https://www.uhk.cz/file/edee/fakulta-informatiky-a-managementu/uredni-deska/ridici-akty/vynosy-dekana/2020/vynos-dekana_kriteria-hodnoceni-vedecke-prace-na-fim-uhk_2020.pdf
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
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oborech, jedná se o průměrnou hodnotu bodů pro daný quartil. V ostatních případech (není 

SJR index) D = 4) 

Př.: Pokud je sborník např. ve třech oborech a jejich quartily jsou q4, q4 a q3, je výsledek = 

(4+4+10)/3=6, přičemž pro takové případy neplatí omezení maximálního počtu bodů 

definované v L1, neboť se nejedná pouze o q4 obory. 

7)    Za patent/užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána 

Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku patentů/užitných vzorů. 

8)    Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., 

o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb. 

9)  Složitější průmyslový výrobek, zhotovený k ověření vlastností konstrukce a jehož vývoj byl 

cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných 

aktivit aplikovaného VaVaI. 

10)  Software prokazatelně vzniklý v souvislosti s řešením výzkumné aktivity, který může být 

volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 

130/2002 Sb. Nejedná se o software, který vznikl pouze pro potřebu UHK. 

11)  Metodika schválená příslušným orgánem státní správy a doporučená pro využití v praxi. 

AV1) Kategorie aplikovaných výsledků bude posuzována komplexně za jeden celkový 

aplikovaný výsledek (tedy např. pro výsledek, kdy je uplatněn jako funkční vzorek a software 

bude posuzováno jako jeden výsledek). Zároveň musí být prokázány mzdové náklady na vývoj 

a realizaci takového výsledku. 

L1)   Celkové bodové hodnocení za daný rok (1. 11.31. 10.) je za kategorie D, Jsc (q4) a Dsc 

(q4) limitováno max. 10 body souhrnně za jednoho spoluautora. 

L2)   Publikace budou bodově ohodnoceny pouze v případě, že jsou v databázi ISI WOK či 

SCOPUS v oboru vyjmenovaném v seznamu, který je přílohou těchto kritérií. Případy, kdy 

spadá publikace tematicky i obsahem do těchto oborů, ale je v periodiku, které není v těchto 

oborech, budou posuzovány individuálně proděkanem VaV. 

 

Ocenění excelentní vědeckovýzkumné aktivity  

  Bodová hodnota 

Obdržená externí citace publikace evidované v databázi Web of 

Science (pouze citace mimo ČR) 
4 

Poznámka:  

Jedná se o evidenci v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social 

Science & Humanities, nebo v časopise obsaženém v JCR (Journal Citation Report). Citace 

musí být v databázi propojena s citovaným článkem. Žadatel předloží ke kontrole seznam citací 

z databáze WoS s daty jejich publikace. 

Nejsou zahrnuti vědci s h-indexem větším než 10. Maximální počet bodů je 20. Citace se dělí 

počtem spoluautorů citovaného článku. 

  Bodová hodnota 

Excelentní výsledek vybraný UHK 
20 % bodů výsledku 

navíc 
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Poznámka:  

Každý výsledek FIM UHK, který bude vedením UHK vybrán k hodnocení v rámci II. Pilíře, 

obdrží 20% bonifikaci k hodnotě příslušného výsledku. Po akceptaci excelentního výsledku 

radou vlády v hodnocení RIV bude doplaceno dalších 100 % bodů (přepočteno na finance). 

 Pedagogické publikace 

Typ práce Bodová hodnota 

VŠ učebnice/skriptum 
5  * počet_AA/10  

max. 5 bodů 

Poznámka:  

AA – autorský arch 

  

Grantová činnost  

Typ projektu Bodová hodnota 

Nositel vědeckého grantu (výsledky započítávány do RIV) 30 

Poznámka:  

U hodnocení grantů se kromě výše uvedeného počtu bodů (základ) přihlíží i k celkové výši 

získaných prostředků a za každých 100.000,-Kč se k základu přičítá 10% bodů navíc 

(maximálně však do výše 200%). 

  Finanční odměna 

Podání návrhu postdoktorského vědeckého grantu GAČR 10 000 Kč 

 

Získání vědeckého grantu základního výzkumu - GAČR 

  

100 000 KčG1 (mimo standardní 

odměnu uvedenou níže) 

Získání vědeckého grantu (evidovaného v CEP (Centrální 

Evidence Projektů RVVI) – GAČR, TAČR, INTER COST, 

resortní, apod.)  

1 % z objemu grantu získaného 

pro FIM UHK, 

min. 30 000 KčG1 

Poznámky: 

G1) Řešitel/navrhovatel grantu předloží  návrh na rozdělení odměny mezi členy týmu podílející 

se na jeho podání.  

  

Prováděcí pokyny: 

 Uvedené body jsou maximální a snižují se dle rozsahu spoluautorství následující formou: 

o O celý podíl spoluautora, pokud je afiliace na pracoviště v ČR. 

o Pokud je u autora více českých afiliací, dělí se jeho podíl počtem jeho afiliací. 

o Pokud je u autora více zahraničních afiliací, dělí se jeho podíl počtem jeho 

afiliací bez první zahraniční afiliace. 

o Pokud je na výsledku pouze jeden autor s afiliací FIM UHK s menším než 100% 

úvazkem na UHK a současně jsou spoluautory zahraniční autoři, snižuje se 

bodový zisk o celý podíl každého zahraničního autora. 



143 

 

o Pokud je na výsledku alespoň jeden autor s afiliací FIM UHK se 100% úvazkem 

na UHK a současně jsou spoluautory zahraniční autoři, nesnižuje se bodový zisk 

o podíl žádného zahraničního autora. 

o Nejasné případy je vhodné předem konzultovat s proděkanem pro VaV FIM 

UHK. 

 Překlad není bodově hodnocen. Překlad může být finančně ohodnocen částkou až 300 

Kč/1800 znaků na základě doporučení vedoucí KAL. 

 Rokem se pro účely tohoto hodnocení rozumí období od 1. 11. předchozího roku do 31. 

10. aktuálního roku. 

 Publikační činnost se hodnotí na základě záznamů registrovaných v informačním 

systému školy (v Centrální databázi aplikace OBD Pro). 

 Proděkan pro VaV společně s vedoucím příslušné katedry provede hodnocení každého 

člena katedry na základě výpisu z informačního systému ze dne 31. 10. nejpozději do 

15. 11. a předá takto zpracovaný návrh za celou fakultu děkanovi FIM, který rozhodne 

o přidělení odměn. 

Citace: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/veda-a-vyzkum/kriteria-

hodnoceni-vedecke-prace 

 

- Které z těchto kritérií je ve výše uvedeném smyslu nejdůležitější? 

1) kritérium funkce (k čemu výzkum slouží, jaké má výstupy),  

 teoretický – zpřesňuje, doplňuje a získává nové poznatky,  

 základní – mapuje bílá místa v teorii,  

 verifikační – slouží k verifikaci hypotéz,  

 metodologický – slouží k vytvoření, ukotvení či ověření metodologie,  

 aplikovaný – je silněji než teoretický spojen se společenskou praxí. Poskytuje návrhy 

na řešení společenských problémů, podklad pro rozhodování,  

2) kritérium cíle (jaký cíl si výzkum klade),  

 diagnostický – slouží k získání a doplnění informací o stavu výchozí situace,  

 operativní (akční) – slouží k rychlému nalezení řešení,  

 explikativní – kombinace diagnostického a operativního, cílem je popsat a vysvětlit a 

poté dojít k řešení,  

3) stupeň komplexnosti (do jakých podrobností bude problematika zkoumána),  

 komplexní – zkoumá jak vertikální tak i horizontální rovinu,  

 parciální – zaměřuje se jen na určitou stránku problematiky,  

4) kritérium zkoumaných jednotek (kolik jednotek bude zkoumáno),  

 extenzivní – zkoumá co největší počet jednotek určitého druhu, většinou na úkor 

kvalitativní úrovně,  

 intenzivní – zkoumá malý počet jednotek, tím je umožněna větší hloubka poznání,  

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/veda-a-vyzkum/kriteria-hodnoceni-vedecke-prace
https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/veda-a-vyzkum/kriteria-hodnoceni-vedecke-prace
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5) kritérium časové organizace (kolikrát se bude výzkum provádět),  

 jednorázové,  

 případová studie – intenzivní zkoumání 1 parciálního sociálního jevu na 1 objektu,  

 srovnávací výzkum – zkoumání více jednotek,  

 experimentální – jeden z nejklasičtějších vědeckých výzkumů užívaný i v přírodních 

vědách – kontrolní skupinu srovnáváme s experimentální skupinou,  

 validizační – odráží informace od respondentů, slouží k ověření validity techniky,  

 komparativní – prostý srovnávací výzkum, kdy srovnáváme výsledky jednoho 

výzkumu s výsledky výzkumu jiného,  

 replikační (opakované),  

 prostý – výzkumná akce se zopakuje v určitém časovém odstupu od výzkumné akce, 

další výzkumy nejsou s předcházejícím spojeny, cílem je srovnání,  

 longitudinální – jeden jediný projekt, počítá s opakováním akce na stejném souboru, 

postihnutí vývoje, charakteristická je kombinace metod a technik, finanční náročnost,  

 panelový – reprezentativní soubor, který je průběţně sledován, je za to placen, 

nejčastější technikou je dotazník, neboť odpadá nutnost navazovat s lidmi kontakt, 

nevýhody: omezenost souboru výzkumných nástrojů, únava členů panelu – jejich 

profesionalizace – více sledují to, na co budou dotazováni – nutnost obměny,  

6) personální hledisko  

 individuální – výzkum provádí jeden výzkumník,  

 týmový – výzkum je prováděn v týmu.  

 

- Která kritéria lze splnit i bez posunu teorie? 

Kvalitativní výzkum užíváme tehdy, kdy jsou informace o zkoumaném fenoménu řídké či 

neúplné. Mnohdy to může být i proto, že stojí zatím mimo oblast vědeckého zájmu. Je proto 

důležité do svého návrhu výzkumu napsat, proč je taková studie potřeba a jaké výsledky 

očekáváme – co bude cílem našeho výzkumu.  

Ačkoli je kvalitativní výzkum primárně určen k vytvoření teorie, nesmějí být jeho výsledky 

pouhým ostrovem uprostřed ničeho. Již na začátku našeho výzkumného snažení je proto třeba 

se ponořit do literatury a důkladně prostudovat, jakým způsobem byl zatím náš fenomén 

popisován. To nám pomůže nejen v orientaci v problematice, ale také ukáže, který aspekt je pro 

zkoumání nejvhodnější. V projektu výzkumu pak nesmíme zapomenout popsat, jak ovlivnila 

naše četba literatury způsob, kterým přistupujeme k výzkumu. Tím seznámíme čtenáře s 

předpokládanými nálezy, se svými hypotézami a tušeními. Zároveň nám to pomůže s 

uvědoměním si omezení naší studie v kontextu omezení všech podobných studií.  

V kvantitativním výzkumu můžeme zkoumat jen takové problémy, které je možné přeložit 

do jazyka pracovních hypotéz. Jednoduše řečeno, obecná tvrzení, která nelze specifikovat, 

nelze ani ověřovat. Hypotézy jsou totiž testem, zda je výzkum vůbec možný. Zároveň jsou 

důležitým nástrojem pro optimalizaci redukce informací a obsahují základní informace pro 

optimální rozhodnutí o technikách výzkumu. V neposlední řadě jsou pak základem pro odhad 

rozsahu výzkumu.  
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Každá vědecká hypotéza vychází a je odvozena z kontextu vědy a jejího zasazení do 

společenské praxe. Na rozdíl od teorie však není ověřena a není obecně přijata její platnost, v 

rámci vědy má proto dočasný status. Netřeba pochybovat o tom, že hypotézy jsou důležité a 

nepostradatelné prostředky vědeckého (kvantitativního výzkumu). Hypotézy jsou totiž tzv. 

pracovní nástroje teorie. Mohou být dedukovány z výzkumné otázky (která vychází z teorie) 

nebo z jiných hypotéz (nebo z výstupů kvalitativního výzkumu). Jestliže badatel vyslovil 

předem výzkumnou otázku a z ní vyvodil hypotézu o vztahu na základě teorie, může mít větší 

důvěru ve výsledky. Hypotézy jsou důležitým mostem mezi teorií a empirickým výzkumem. 

Při ověřování hypotéz je můžeme shledat pravděpodobně pravdivými nebo pravděpodobně 

nepravdivými (podle pravděpodobnostního statistického zpracování). Díky hypotézám 

neověřujeme izolovaná fakta, ale vztahy mezi nimi.  

Hypotézy jsou mocným prostředkem pro rozvoj poznání, protože umožňují člověku vyjít z jeho 

subjektivity. Ačkoliv jsou to předpoklady vytvořené člověkem, je možno prověřit jejich 

pravděpodobnou pravdivost nebo nepravdivost bez ohledu na hodnoty a mínění člověka. 

Hypotéza je predikcí, která říká, že nastane-li X, dostaví se Y. Hypotézy mají svou sílu i v 

případě, že se nepotvrdí. Dokonce, i když Y není v korelaci s X, poznání pokročilo. Negativní 

výsledky jsou někdy stejně důležité jako pozitivní, protože rozdělí plodné a neplodné směry 

zkoumání.  

 

- Která kritéria chybí a stálo by za to je doplnit?  

Abychom mohli dosahovat co nejvyšší reliability výzkumu, je třeba naše hypotézy řádně 

operacionalizovat. Operacionalizace je desagregací, tedy rozkladem pojmů na nižší a nižší 

(komponenty → indikátory či charakteristiky → znaky, tedy stavy, které indikátor nabíjí). 

Operacionalizace je jednoduše řečeno převedení jazyka hypotézy do jazyka observačního 

(výzkumného, pozorovacího), východiskem je při tom pracovní hypotéza.  

Důležité na tomto místě je vysvětlit pojem indikátor. Indikátor je objektivně pozorovatelný 

příznak určité charakteristiky. Je to vlastně ukazatel. Indikátory jsou běžně známé z chemie a 

fyziky. Sociální indikátory jsou znaky, které umožňují kvantitativně a exaktně porovnat 

celkový stav jedné společnosti se společností jinou. Například indikátory celkové životní 

úrovně společnosti jsou: průměrný plat, průměrný počet let školní docházky, počet rozvodů, 

počet narozených dětí, počet zemřelých podle věku a diagnóz, střední délka života apod.  

 

4. Jak se pozná, že se rodí nová teorie? 

Kerlinger definuje vědeckou teorii takto: „teorie je souborem vzájemně souvisejících 

konstruktů (pojmy), definic a tvrzení, který představuje systematický pohled na jevy 

specifikováním vztahů mezi proměnnými s cílem vysvětlit a předpovědět tyto jevy“. 

 

- Jaké jsou hlavní příznaky zrodu nové teorie? 

Dá se říct, že vědecké teorie jako by uspořádávály svět kolem nás a dávají smysluplnost spleti 

jevů a událostí, které nás každodenně obklopují. Tedy přesněji ne svět, ale naše poznání světa. 

Vědecká teorie organizuje a uspořádává empirické poznání (Ferjenčík). To je základní funkce 

teorie. Vědecké teorie nejen zpětně vysvětlují svět nebo některý z jeho aspektů, rovněž 

usměrňují další zaměření a charakter následujících vědeckých bádání. 
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- Jsou tyto příznaky dostatečně sladěny s kritérii hodnocení tvůrčí činnosti? 

Postup brainstormingu 

Na začátku je nutné jasně stanovit a vymezit problém, který je vhodný pro řešení skupinovou 

metodou a kterému budou všichni dobře rozumět. Skupina by neměla přesahovat 12 osob. Čím 

je daná skupina rozmanitější, tím více pohledů na věc můžeme získat. Brainstorming by měl 

být prováděn v klidném prostředí, pokud možno odlišném od místa každodenní práce, aby se 

účastníci mohli oprostit od starostí a úkolů a produkovat tvůrčí nápady. 

Důležité také je zvolit vhodný záznamový prostředek. Úplně postačí tabule, na kterou se mohou 

zapisovat jednotlivé nápady, které poté budou na očích všem účastníkům brainstormingu. Tato 

diskuse by neměla trvat déle než 2530 minut, po této době je většinou nezbytná přestávka. 

Členové skupiny by neměli pokračovat, pokud projevují známky únavy. Během generování 

nápadů není povoleno jakékoliv hodnocení. Měly by být přijaty všechny, i na první pohled 

nereálné, myšlenky, k jejichž vyřazení může dojít až v následující fázi hodnocení. Tato fáze by 

měla být dostatečně oddělena od fáze tvorby nápadů. Při posuzování vhodnosti jednotlivých 

nápadů na řešení problému by měli účastníci diskuse provést bodové ohodnocení, seřadit 

jednotlivé návrhy a vybrat nejvhodnější a nejefektivnější variantu. 

 

- Jak by z tohoto hlediska bylo možné kritéria tvůrčí činnosti doplnit? 

Jiná varianta - Brandwriting 

Brandwriting je jistou variantou brainstormingu. Rozdíl je však v tom, že si členové diskusní 

skupiny zapisují nápady na řešení problémů na papír a ty si potom mezi sebou vyměňují. 

Návrhy jsou pak doplňovány a zdokonalovány, až dojde k výběru nejlepšího řešení. 

 

Delfská metoda 

patří do skupiny intuitivních prognostických metod. Podstata metody spočívá v postupném 

zjišťování a porovnávání názorů expertů o budoucím vývoji zvolené oblasti, přičemž je 

zaručena jejich vzájemná anonymita, řízená zpětná vazba informací a statistické identifikace 

shody názorů zkoumané skupiny expertů. Hlavní cíl delfské metody je určení kdy se co stane, 

nebo se může stát a za jakých podmínek. Metoda se uskutečňuje prostřednictvím promyšleně 

voleného systému otázek ve zkoumané oblasti, které se kladou zvolené skupině expertů, a to 

formou dotazníku nebo osobním rozhovorem organizátora ankety („delfisty“) s jednotlivými 

experty, aby se zjistil jejich individuální názor, přičemž účastník ankety (expert - respondent) 

nikdy nepřichází do kontaktu s ostatními respondenty. Optimální velikost skupiny pro delfskou 

metodu je 1020 účastníků - expertů. Anonymita účastníků vylučuje tři podstatné nevýhody, 

které objektivně existují při přímém skupinovém kontaktu. 

 

Metoda analogie 

Tato metoda je postup vyhledávání a uplatnění podobného celkového řešení, založená na 

využívání podobností prvků, znaků, struktury a na reagování mezi různými objekty, systémy 

nebo jevy. Metoda analogie je založena na využívání podobnosti znaků, prvků, struktury a 

reakcemi mezi různými objekty, systémy nebo jevy. Jde především o podobnosti mezi 

strukturami a funkcemi objektů jako přírodních a účelových systémů. 
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Obecně lze analogie členit na analogie funkční a strukturní. Protože analogické postupy a 

závěry jsou tvořeny jen s určitou pravděpodobností, jejich platnost se musí vždy prakticky 

ověřit. 

Tato metoda se používá většinou pro tvůrčí řešení jednoduchých problémů prakticky ve všech 

oblastech lidské činnosti. 

 

Komparativní metoda (metoda porovnávání podobnosti) 

Podstatou metody je tvůrčí myšlenkový proces, jehož cílem je vyhledávání objektů, které 

jsou tvarem, složením, rozměry, hmotností apod. podobné výrobku nebo procesu, jenž je 

předmětem racionalizace. Nejedná se však o funkční podobnost, tj. podobnost užitné podstaty 

objektu řešení. V případě této metody jde o srovnání jen vnějších podobností objektů funkčně 

třeba zcela odlišných. Nalezení méně nákladného řešení nějaké vnější podobnosti může 

naznačit cestu, jak zvýšit efektivnost řešeného objektu. Nelze-li výrobek nebo činnost srovnávat 

jako celek, rozloží se na jednotlivé organické části, které se porovnávají zvlášť. 

Není-li možné srovnávat ani jeho organické části, rozdělí se geometricky na různé úseky a hledá 

se podobnost každého úseku. V podstatě platí zásada, že je třeba srovnávat vždy alespoň pět 

podobných alternativ řešení. 

 

5. Jakou podobu má přesah stávajícího poznání při rozvoji teorie? 

Pozorování 

Pozorování patří k nejzákladnějším technikám sběru dat. Vědecké pozorování je selektivní, 

stejně tak jako běžné lidské pozorování. Mezi selektivitou laika a selektivitou profesionála je 

ale podstatný rozdíl – člověk si běžně všímá těch věcí, které ho uhodí do očí svojí zajímavostí, 

nezvyklostí, nápaditostí, zatímco vědec pozoruje to, co si předem pečlivě naplánoval pozorovat 

a co nejlépe pečlivě definoval a vymezil. Vědecké vnímání je tudíž plánovitě selektivní. 

Plánovitost a určitá systematičnost jsou charakteristiky, které odlišují běžné pozorování od 

pozorování profesionálního. Nejvíce se projevují v tom, jak vědec odpovídá na dvě základní 

otázky pozorování: co a jak pozorovat. 

Při tomto přístupu již nestačí, aby pozorovatel jednoduše zaznamenal to, co vidí. On musí 

zaregistrované posoudit, zhodnotit a též interpretovat. Interpretace přesahuje bezprostředně 

daná data, je již i funkcí pozorovatel. Proto je přesnost molárních jednotek pozorování nižší a 

subjektivnější než u molekulárního přístupu (Ferjenčík, 2005). 

Takže, pokud zamýšlíte pozorovat menší výseky událostí a časově kratší, relativně izolované 

děje, asi bude vhodnější mikroskopický pohled a tudíž molekulární přístup. 

U pozorování rozsáhlých komplexních jevů spíše pak molární přístup. Co se týče organizace 

sběru dat, při pozorování existují v současnosti dvě základní standardní volby – izomorfní 

deskripce a reduktivní deskripce. 

 

- Lze identifikovat dílčí prvky i kroky přesahu stávajícího poznání? 

Přesné a jasné definování objektu pozorování potřebujeme proto, abychom svoji pozornost 

nesoustředili na věci a události, které s tímto objektem nesouvisejí anebo souvisejí jen zdánlivě. 

Vymezení toho, co pozorovat není jednoduchý úkol. Problém výběru kategorií pozorování 

znamená totiž výběr terčových jevů, okolností a skutečností mezi celým obrovským množstvím 
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dějů. Volba kategorií ještě navíc souvisí s mírou detailnosti našeho pozorování a to je problém 

výběru jednotek pozorování. 

Pozorování může v míře detailnosti velmi variovat. Výběr malých segmentů chování odpovídá 

přístupu, který označujeme termínem molekulární. Zde je předností to, že malé segmenty je 

možné přesněji definovat a identifikovat. Někdy, ale přílišná detailizace vede k utopení se v 

množství podrobností a přitom nám mohou uniknout podstatné souvislosti mezi jevy. V 

takovýchto případech je lepší volit tzv. molární přístup. Zde se již nedíváme na jevy 

mikroskopicky, ale kategorie pozorování vybíráme tak, abychom do nich umístili větší a 

komplexnější jednotky pozorování (série úkonů). Molární přístup nám umožní zachytit logiku 

komplexního chování osoby ve složitějších situacích, ovšem klade na pozorovatele větší nároky 

ohledně zařazení projevů do určité kategorie. 

 

- Jaká kritéria by bylo možné zavést pro podporu rozvoje teorie formou přesahu stávajícího 

poznání? 

Izomorfní deskripce (Selg, 1977) 

Synonymem pro toto pojmenování jsou nespecifické záznamy (Nay, 1979), otevřené metody 

pozorování (Achenbach, 1978) nebo nejčastěji vyprávěcí způsob záznamu (Breakwell et al., 

1995 a jiní). Podstata je v tom, že pozorovatel se snaží zaznamenávat celý pozorovaný děj ve 

všech jeho projevech a přirozené následnosti. Můžeme říci, že izomorfní deskripce je zrcadlení 

chování v téže podobě (izomorfně čili stejně), jak se vyskytlo v originálu. Může jít např. o 

literární popis, popis fotbalového zápasu rozhlasovým reportérem. Jedná se tedy o věrnou 

reprodukci, a proto zde není místo pro interpretaci, tzn. v izomorfní deskripci se od 

pozorovatele vyžaduje, aby zapsal, co vidí, a nikoliv, co si o událost myslí nebo jak ji chápe. 

Izomorfní deskripce má zachytit situaci, děj, chování, které je vždy umístěno do nějakého 

časového a prostorového kontextu, proto je dobré ještě před chronologickým popisem 

jednotlivých dějů krátce charakterizovat kontext, v němž děj či chování probíhá. Cílem 

izomorfní deskripce je zachytit znaky v jejich vzájemné návaznosti a součinnosti, komplexně, 

protože nevíme, který znak nebo úkon má klíčový význam. Je dobré, při pozorování 

dlouhodobějších dějů je rozdělit do několika menších jednotek, anebo střídat pozorovatele. S 

rostoucí komplexností situace stoupá totiž riziko, že mnoho informací zůstane nezachyceno. I 

přesto se jedná o silnou techniku získávání a registrování dat. 

 

Reduktivní deskripce 

Cílem reduktivní deskripce je jednotlivé specifické projevy zařazovat do společných větších 

významových jednotek – kategorií. V této souvislosti se často mluví o kategoriálních 

schématech nebo kategoriálních pozorování. Nezapisujeme zde chronologicky jednotlivé jevy, 

události, ale vyznačujeme je do předem připravených formulářů, schémat s připravenými 

kategoriemi chování. 

Pravidla pro konstituování kategorií: 

a) komplexnost – kategorie je třeba sestavit tak, aby bylo možné jakékoliv chování zařadit do 

některé z kategorií; 

b) nezávislost – kategorie se nesmějí navzájem překrývat, tzn. že každou jednotku pozorování 

můžeme zařadit jen do jedné kategorie; 

c) konkrétnost a jasnost – každou kategorii musíme co nejpřesněji definovat, optimální je 

operacionální definování; 
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d) přehlednost – vytvořené kategorie, jejich počet, nesmí být ani příliš nízký ani vysoký, 

pohybuje se v rozpětí deset až dvacet v jednom pozorovacím schématu, event. je ještě můžeme 

členit na podkategorie; 

 

Formy pozorování 

Měření – příležitostné námitka stran „nevědeckosti“ pozorovací metody bývá nejméně často 

určena měření. Jedná se sice rovněž o (většinou vizuální) vnímání, avšak není při něm 

pozorována samotná událost, nýbrž mezi pozorovatele a pozorované je vsunuta technická 

aparatura (stopky, galvanometr, polygraf apod.), která pozorování vlastně proměňuje ve 

„zjišťování“. 

Sebepozorování – jde o nejsubjektivnější druh pozorování. Ovšem počátkem dvacátého století 

Ebbinghaus prokázal jeho vědeckou hodnotu, když memoroval nesmyslné slabiky (nin, mev) a 

potom po celá léta zakresloval křivku zapomínání. Výsledky jeho sebepozorování platí v 

podstatě dodnes. 

Skryté pozorování – dost velká část poznatků vděčí za svůj vznik skrytému pozorování. Aby 

se pozorovatel vyhnul upřenému pozorování, které by mohlo zkreslit výsledky jeho práce, 

používá často různá zařízení, jako např. průhledné zrcadlo nebo kameru a pokusné osoby 

(hlavně děti) se potom chovají přirozeně. 

Otevřené pozorování – v tomto případě se pozorovatel nevyděluje z pozorované skupiny, 

může být i např. spoluhráčem. 

Skupinové pozorování – zde se v důsledku většího množství pokusných osob zvyšuje nejenom 

počet pozorování, ale lze navíc sledovat i mezilidské vztahy. 

 

 

Pokud výše uvedené shrneme, tak role pozorovatele je určena třemi skutečnostmi: 

 vědomou intervencí nebo neintervencí pozorovatele do sledovaných dějů a událostí; 

 tím, zda je pozorovatel přímo účasten na pozorovaných událostech, nebo je pozoruje 

zvenčí; 

 tím, zda je jeho identita jako pozorovatele ostatním účastníkům událostí známa, nebo 

ne (Ferjenčík, 2005); 

 

Chyby pozorování 

Subjektivita – je třeba uvést zejména těchto pět mylných přístupů při pozorování (klapek na 

očích): 

 horizont – neúplnost zpracování související s inteligencí, předběžnými znalostmi, 

            zaměřením zájmu, stupněm pozornosti; 

 nevěcnost – výběr jáských hodnot na úkor předmětných vztahů; 

 zdůraznění pocitů – afektivní zkreslení; 

 perspektivita – špatný výběr, vypuštění nebo přebytek znaků; 
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 stranickost – předběžné ovlivnění druhými, individuální předsudky vůči lidem a    

skupinám lidí; 

 

Haló efekt – některé dominantní znaky (např. první dojem) přitahují jiné znaky a zastiňují je. 

Obdobné chyby pozorování jsou mj. barnumský efekt (snazší akceptování nepřesného 

pozorování), apetenční efekt (výběr pozorování v očekávaném směru), tendence k průměrnosti 

(upřednostňování průměrných hodnot), agravační efekt (zesílené působení při 

pojmenovatelných pozorováních), efekt shovívavosti (přesun pozitivních pozorování ve 

prospěch známých). 

Únava – každý pozorovatel musí počítat s tím, že v průběhu pozorování bude klesat jeho 

pozornost, aniž si toho povšimne. 

Ukvapenost – při závěrečném úsudku může dojít k ukvapenému hodnocení, které bude v 

rozporu s následně vypozorovanými znaky: nebudou ale zohledněny, protože úsudek byl již 

vytvořen. 

„Příjemný rozhovor ukracuje cestu“, říká přísloví a v podstatě neexistuje žádná náhrada za 

otázku k dotyčné osobě. Explorace jakožto další z hlavních skupin metod má četné odnože o 

různé kvalitě, např. rozhovor, popisy, interview, dotazníky, demoskopie, koakce. 

 

6. Čím by bylo vhodné výše uvedené otázky doplnit? 

Věda, empirický výzkum a jeho etapy 

Věda představuje utříděné poznatky v dané předmětné oblasti. Proces, pomocí něhož 

systematicky a organizovaně (promyšlený plán) získáváme informace a vytváříme znalosti a to 

na základě fakt v souvislosti s jinými fakty, tedy jde o jejich popis a vysvětlení. Poznání je 

objektivní a verifikovatelné – lze ověřit správnost postupu jiným výzkumníkem. 

 

Cíle vědy jsou: 

1. deskripce (popis) 

2. explanace (vysvětlení) 

3. predikace (předpověď) 

4. pochopení událostí 

5. řízení 

Kerlinger (1972) definuje vědeckou teorii takto: „teorie je souborem vzájemně 

souvisejících konstruktů (pojmy), definic a tvrzení, který představuje systematický 

pohled na jevy specifikováním vztahů mezi proměnnými s cílem vysvětlit a předpovědět 

tyto jevy“. 

Vědecká teorie – jedná se o systém pojmů a tvrzení reprezentující reálné jevy s možností 

deskripce, explanace, predikce, pochopení a možností řízení. Výzkumný proces je cyklický a 

iterativní. 

Věda jako zvláštní forma poznání má za cíl rozpoznat a popsat různé struktury a vztahy našeho 

světa a racionálně je vysvětlit. Vědecké poznání se odlišuje od každodenního poznání 

systematickým plánováním a systematickým uspořádáním znalostí. Každodenní poznání tvoří 
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základ. Vědecké poznání ho překračuje snahou získat obecné, objektivní a verifikovatelné 

poznatky, které se týkají určité předmětné oblasti. Nosnými pilíři vědeckého poznání jsou teorie 

a empirický výzkum. Teorie a modely se konstruují, aby vysvětlily svět kolem nás. Jsou také 

prostředkem komunikace. Teorie představují v daném časovém okamžiku akceptovaný pohled 

na fenomény. Výzkumníci vyvíjejí mnohdy o stejném fenoménu zcela rozdílné teorie, protože 

věda se vyvíjí přezkušováním, přetvářením a zamítáním jednotlivých teorií, podle toho jak se 

osvědčují. 

 

Výzkum má následující charakteristiky: 

 jde o proces shromažďování údajů (dat) 

 je systematický 

 problematizuje a syntetizuje dosavadní znalosti 

 zahrnuje kritickou analýzu 

 vede ke zvyšování znalostí 

 je kombinací všech těchto charakteristik 

 

Jedním z požadavků je také představa, že výzkum má být řízen dosavadními teoriemi a z nich 

odvozenými hypotézami. Provádění výzkumu lze popsat pomocí různých schémat a modelů, 

které nám pomáhají provádět opakovatelný a verifikovatelný výzkum. To znamená, že ostatní 

mohou našim výsledkům porozumět a celý výzkum kritizovat nebo zopakovat. Předpokládá se, 

že výzkum je úspěšnější, pokud se držíme vhodného modelu výzkumu. Pro první přiblížení 

jeden z nich uvedeme do vztahu s každodenním myšlením na jedné straně a se strukturou 

standardního vědeckého článku na druhé straně. 

 

Model vědecké práce Každodenní myšlení Struktura článku 

Vědecká otázka Proč Úvod 

Návrh teorie Naše odpověď Úvod 

Identifikace proměnných Co sledovat Metody 

Určení hypotéz Očekávání Metody 

Plán výzkumu 

Sběr dat, testování hypotéz 

Jak 

Shromažďování/analýza dat 

Metody 

Výsledky 

Vyhodnocení výsledků Co to znamená Diskuse 

Kritické shrnutí Jaký to má význam Závěry 
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Základními etapami vytváření závěrečné práce rozumíme: 

 určení problému 

 literární rešerše 

 specifikace cílů práce a určení plánu k dosažení cílů (návrh projektu) 

 provedení plánu 

 analýza dat a reflexe 

 napsání závěrečné práce  

 

Kinantropologie jako věda o pohybu člověka 

Slovo Kinantropologie pochází z řečtiny a vzniklo spojením slov: 

 kinésis (pohybovat se) 

 anthrópos (člověk) 

 logos (slovo) 

jako každá věda má: 

1. metodologii výzkumu 

2. předmět výzkumu 

3. vědecký jazyk 

4. teorii 

 

ad 1     Metodologie je specifickou teorií a vědou o principech, strategiích, procedurách, 

nástrojích, způsobech, a postupech bádání jak proniknout do daného problému s cílem: 

 předložit vědecká fakta o motorice člověka a jeho pohybové aktivitě 

 odhalit pravidla a zákonitosti jejího fungování 

 vytvořit ucelený vědecký systém o motorice člověka jako jevu a procesu 

o normální populace 

o zdravotně oslabených 

o sportovců výkonnostního a vrcholového sportu 

 

ad 2     Předmětem kinantropologie je zkoumání: 

 podstaty jevové stránky motoriky člověka – o jejím vnitřním fungování a vnějších  

formách projevu 

 procesuální stránky pohybové činnosti člověka, výchovy a vzdělávání o působení na 

tělesný, funkční, motorický, psychický a sociální rozvoj člověka prostřednictvím 

pohybových aktivit 

 individuálních a společenských jevů motorické činnosti člověka, v sociálně – kulturním 

interakčním prostředí, jejich historicko – genetické, reálné a prognostické dimenzi 
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Nejjednodušší způsob definování předmětu kinantropologie by mohl být formulovaný jako 

jedna z těchto variant: 

 zkoumání pohybujícího se člověka 

 výzkum lidského pohybu 

 výzkum motoriky člověka (motorické činnosti) 

 výzkum tělesné (motorické) aktivity člověka 

 výzkum lidské kinetiky 

 

ad 3     Vědecký jazyk je systém pojmů a kategorií přesně definovaných, které umožňují 

dorozumění, kterými se vyjadřují poznatky, formulují teorie a zákonitosti. 

 

ad 4     Teorie je systém vědeckých a empirických poznatků o: 

 faktech jevů a procesů předmětu kinantropologie 

 pravidlech a zákonitostech (principech) 

 hypotézách 

 formování vědeckého jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


