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Předmluva
Do rukou se vám dostává pátá monografie z řady těch, které připravuje tým působící
na Vysoké škole finanční a správní za účasti odborníků z dalších institucí a které
spojuje následující:
1. Každá se snaží přispět ke konkretizaci perspektivní vize řešení současných
problémů.
2. Všechny kladou důraz na teorii, a to i velmi abstraktní teorii, která se nebojí využívat
náročný matematický aparát, protože vychází z předpokladu, že dobré teorie není
nikdy dost a čím silnější teoretickou oporou disponujeme, tím větší možnosti jejího
praktického uplatnění se nabízejí.
3. Všechny vycházejí z toho, že prožíváme období počátku přechodu k nové
ekonomice, k ekonomice, která v návaznosti na technologické změny povede
k zásadnímu zvýšení role produktivních služeb, tj. služeb spojených s nabýváním,
uchováním a uplatněním lidského kapitálu; považujeme tuto změnu za srovnatelnou
s průmyslovou revolucí, ovšem svým významem a převratností ještě výraznější.
4. Vzájemně na sebe navazují, pokud jde o posun poznání, současně se vzájemně
doplňují, pokud jde o zaměření pozornosti na ty otázky, které jsou pro uplatnění
společenskovědního poznání klíčové.
5. Každá obsahuje část, která se snaží shrnout a co nejsrozumitelněji vyložit význam
dosažených výsledků a možnosti jejich praktického využití.
6. Všechny jsou dostupné online ke stažení, a to konkrétně zde:
https://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie
Připomeňme si předcházející čtyři monografie:
První vydaná v roce 2014 pod názvem PERSPEKTIVY A FINANCOVÁNÍ ODVĚTVÍ
PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB formuluje celkový rámec spočívající v pohledu na
současné dění jako začátek zrodu ekonomiky založené na produktivních službách.
Hlavní pozornost věnuje problematice bariér, které je a bude nutné překonávat při
podpoře tendencí směřujících k ekonomice založené na produktivních službách.
S odstupem téměř pěti let od napsání monografie lze říci, že popis bariér byl přesný a
že zaměření pozornosti na jejich identifikování a zviditelnění byl oprávněný. Již v této
první monografie je věnována ekonomii produktivní spotřeby značná pozornost.
Druhá vydaná v roce 2015 pod názvem ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE, NEBO
EKONOMIKA PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB? konkretizovala a dále rozvinula hlavní
teze obsažené v předcházející monografii, kriticky poukázala na některá zjednodušení
týkající se zúženého pohledu na tzv. Čtvrtou průmyslovou revoluci, doložila, že se
jedná jen o technologický aspekt podstatně hlubších změn ve společnosti, které vedou
ke vzniku nového dominantního sektoru – sektoru produktivních služeb.
Třetí vydaná v roce 2017 pod názvem EKONOMICKÝ ZÁKLAD ODVĚTVÍ
PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB A ZAHÁJENÍ KOMPLEXNÍCH REFOREM pokročila ve
směru praktického využití poznatků formulovaných v předcházejících dvou
monografiích a navrhla komplex reforem zaměřených na vytvoření ekonomických
předpokladů pro expanzi odvětví produktivních služeb, konkrétně pak na vytvoření
podmínek pro to, aby tato odvětví mohla být financována z ekonomických efektů, které
přinášejí. Z tohoto hlediska se zaměřila na reformu financování systému sociálního
investování a sociálního pojištění (financování vzdělání, péče o zdraví, penzí).
Zdůraznila význam rezerv v oblasti synergického efektu působení odvětví
produktivních služeb v oblasti systémů sociálního investování a sociálního pojištění při
prodloužení období dobrovolného produktivního uplatnění člověka. Obsahuje mj.
4

konkrétní návrh na zabezpečení udržitelnosti (z hlediska demografického vývoje),
stability (z hlediska očekávaných turbulencí na finančních trzích) a dostatečnosti (z
hlediska sociálního) penzijního systému.
Čtvrtá vydaná v roce 2018 pod názvem ODVĚTVÍ PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB –
TEORIE A PRAXE rozvíjí základní koncepci o explicitní vyjádření jedné ze základních
dimenzí, kterou by měl mít každý společenskovědní výzkum a kterou je teoretická
reflexe vztahu teorie (aktuálního bádání) a praxe (cesty k jeho praktickému uplatnění).
Zaměřením tímto směrem logicky vyplynulo z dosažené úrovně poznání, kdy základní
teoretické otázky koncepčního přístupu ke komplexním reformám systému sociálního
investování a sociálního pojištění byly vyřešeny a kdy se do popředí dostaly otázky
prosazení společenských změn vyúsťujících v zásadní posílení role odvětví
produktivních služeb. Monografie obsahuje identifikování všech podstatných
mezičlánků, které jsou nezbytné pro efektivní spojení teorie s praxí.
Co přináší pátá monografie
Cílem páté monografie je:
1. V ucelené podobě prezentovat stávající výsledky zkoumání v oblasti ekonomie
produktivní spotřeby.
2. Doložit, že ekonomie produktivní spotřeby je v mnoha směrech výrazným přesahem
jak neoklasické ekonomie, tak i dalších směrů rozvoje současné ekonomické teorie.
3. Ukázat, že ekonomie produktivní spotřeby je přínosná v rámci interdisciplinárního
přístupu.
4. Demonstrovat praktickou využitelnost stávajících výsledků dosažených v oblasti
ekonomie produktivní spotřeby na úrovni základního výzkumu při řešení některých
současných problémů.
Vycházíme z toho, že to, co nazýváme ekonomií produktivní spotřeby, je nejen
teoretickou oporou, resp. teoretickým základem analýzy role produktivních služeb (jak
uvádíme v názvu), ale také hlavním přesahem neoklasické ekonomie v hlavním
směru vývoje ekonomické teorie. Hlavní odlišnost ekonomie produktivní spotřeby
od neoklasické ekonomie je následující: Dle neoklasické ekonomie se spotřebitel
orientuje na maximalizaci svého užitku ve smyslu subjektivního prožitku a
spotřeba má efekty jen v podobě subjektivně pociťovaného prožitku, zatímco
dle ekonomie produktivní potřeby je spotřeba produktivní v tom smyslu, že
přináší výrazné příjmové efekty, mechanismus subjektivně pociťovaného
prožitku je pouze rozhodovací, spotřebitel (přesněji ekonomický subjekt)
maximalizuje současnou hodnotu svého budoucího příjmu v dlouhodobém
časovém horizontu v souladu se svou životní strategií.
Jsme si vědomi toho, že přístup založený na této myšlence nemusí být přijímán
jednoznačně a že může být chápán i jako určité „vybočení z řady“ současné
interpretace problémů rozvoje ekonomické teorie. Pokud se podaří otevřít diskuse
týkající se perspektiv vývoje ekonomické teorie z hlediska možností jejího uplatnění
v praxi, budeme to považovat za přínosné. Při zpracování tématu jsme vyšli
z poznatků, které jsme získali při prezentování daného tématu na několika vědeckých
konferencích v zahraničí i u nás doma a které nás přivedly k názoru, že otevřít danou
problematiku je reálné, užitečné a aktuální.
Ekonomii produktivní spotřeby jako – dle našeho názoru – hlavní přesah neoklasické
ekonomie uvádíme v historickém kontextu i v přímé návaznosti na jednotlivé směry
současného bádání v oblasti základní ekonomické teorie. Návazně pak velkou
pozornost věnujeme vztahu mezi investováním do rozvoje lidských schopností
(nabývání a uchování lidského kapitálu) a investováním do společenské pozice
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(vytvářením podmínek pro uplatnění vlastních investičních příležitostí formou potlačení
možností pro realizaci investičních příležitostí, kterými disponují jiní). Jedná se o
témata, která se základními teoretickými východisky ekonomie produktivní spotřeby
bezprostředně souvisejí.
Pozvednutí přístupu zaměřeného na podporu konstituování odvětví produktivních
služeb jako dominantního ekonomického sektoru do velmi obecné roviny sporu o
změnách v oblasti základní teorie samotné (o vývoji hlavního proudu ekonomického
bádání) je důležité ještě z jednoho hlediska. Umožňuje přesunout námi nastolovanou
a řešenou problematiku komplexních reforem systémů sociálního investování a
sociálního pojištění na mezinárodní úroveň, která se patrně v nejbližší době ukáže jako
velmi významná. Zásadní změny v ekonomickém systému společnosti, pro které
nazrál čas, bude nutné realizovat ve skupině zemí s příbuznými ekonomickými
parametry, se vzájemnými historickými vazbami, s obdobnou kulturou státní správy,
systému vzdělání apod. Tímto směrem chceme zaměřit šestou monografii, kterou
chceme vydat do roka a do dne, pokud možno v angličtině, pokud možno i s využitím
mezinárodní spolupráce, kterou jsme již v této oblasti navázali.
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1. Úvod
1.1 Proč ekonomie produktivní spotřeby a co je ekonomie
produktivní spotřeby
Pokud se chceme vyznat v současné přelomové době, potřebujeme oporu v nové
ekonomii. Tu nazýváme ekonomií produktivní spotřeby. Ekonomie produktivní
spotřeby je logickým pokračováním hlavního proudu vývoje ekonomické teorie,
přesahem základního paradigmatu, které se vyvinulo v rámci neoklasické
ekonomie, teoretickou oporou predikce a analýzy konstituování odvětví
produktivních služeb orientovaných na rozvoj a uchování lidského kapitálu jako
dominantního ekonomického sektoru.
Podobně jako v dřívějších etapách vývoje ekonomické teorie, vzniká ekonomie
produktivní spotřeby spojením podnětů z oblasti vývoje teorie (v tomto smyslu
hovoříme o logickém pokračování vývoje stávajícího poznání) a současně podnětů
z oblasti praxe (v tomto smyslu hovoříme o historické podmíněnosti stávajícího
poznání).
Podíváme-li se na dějiny ekonomické vědy, vždy když dochází k významnějším
změnám paradigmatu, které je spojeno s hlavními i dílčími směry rozvoje
ekonomického poznání, můžeme rozlišit horizontální a vertikální linii:
- Přesah stávajícího poznání ve směru plynutí času, který má podobu logicky
popsatelného posunu teorie.
- Reakci na změnu společenských podmínek, kdy se teorie stává oporou praktického
konání zaměřeného na provedení změn, pro které nazrála doba, tj. kdy teorie odpovídá
na otázky, které začínají být pociťovány a chápány jako významné z hlediska reálného
dění, z hlediska praxe těch subjektů, které mohou reálné dění ovlivnit.
K tomu několik poznámek:
- Z hlediska hlavního proudu rozvoje teorie je nutné rozlišit hlavní a dílčí přesahy.
Hlavní přesah se pozná podle toho, že propojuje překonání problémů, na které
narazily dílčí přesahy. Umožňuje vidět z nadhledu, proč vývoj teorie probíhal tak, jak
probíhal.
- K překonání starého paradigmatu dochází vždy, když k tomu nazrají společenské
podmínky, když se začne různými formami projevovat to, že existuje společenská
poptávka po teorii vycházející z nového paradigmatu, když je tato poptávka postupně
rozpoznávána, přičemž současně z pozic nově se rodícího paradigma jsou
rozpoznávána omezení stávající teorie vycházejícího ze starého paradigma a je
nacházena interpretace přesahu umožňujícího jejich překonání.
Jak budeme postupovat:
Nejdříve si připomeneme přechod od klasické k neoklasické ekonomii, návazně
budeme charakterizovat hlavní dílčí přesahy neoklasické teorie. Vše účelově
zjednodušeně tak, abychom co nejpřesněji a nejsrozumitelněji vystihli podstatu
ekonomie produktivní spotřeby jako základního přesahu neoklasické ekonomie
v návaznosti na vývoj ekonomické teorie a její současné výboje.
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Stručné připomenutí historie
Klasická ekonomie
Klasická ekonomie (spojená především se jmény A. Smitha a D. Ricarda) byla
teoretickou a návazně i ideovou oporou změn spojených s dovršením průmyslové
revoluce. Odhaluje význam dělby práce a trhu, definuje model směnného vztahu
založeného na pracovní teorii hodnoty, současně si všímá i určitých problémů, které
jsou s tímto modelem spojeny. Prostřednictvím teorie tříd odvozené od vlastnictví
jednotlivých výrobních faktorů hledá i svého adresáta – třídu vlastníků kapitálu. Ta
reprezentuje ekonomický sektor, který se v dané době prosazuje jako dominantní.
Spotřebu chápe v případě vlastníků práce jako reprodukci jejich pracovní síly,
v případě kapitalistů pak jako investování do rozšíření výroby, přičemž si začíná
uvědomovat i význam technického pokroku. Výrobu chápe jako proces opakované
reprodukce, jako proces rozšiřování a technického zlepšování.
Marxův koncept politické ekonomie přejímá základní paradigma klasické ekonomie a
snaží se jej využít ve dvou směrech: K popisu příčin společenské nerovnosti a
k hledání historického kontextu změny, která by tehdejší formu nerovnosti odstranila:
- Pokud jde o první dílčí směr rozvoje ekonomické teorie dlužno poznamenat, že jakkoli
byla jeho teorie nadhodnoty v jeho době fascinující, neobstála v dalším vývoji teorie
ani logicky ani empiricky. Ukázalo se, že obsahuje určité rozpory, především však, jak
se vyjevilo později, neodpovídá dynamice změn, které do ekonomiky vnášejí inovace.
Proto i praktická využitelnost teorie nadhodnoty k pokusu o vytvoření ekonomického
systému založeného na společenském vlastnictví nepřinesla očekávaný (z hlediska
teoretických předpokladů Marxovy koncepce) pozitivní historický vzestup.
- Pokud jde o druhý dílčí směr, zde zůstal Marxův odkaz významným podnětem pro
další rozvoj společenských věd, umožnil formulovat důležité pojmy pojetí vývoje
společnosti jako přírodně historického procesu (procesu přeměny přírody společností,
od kterého se odvíjí proces sebeutváření společnosti), ukázal význam ekonomické
teorie při analýze těch vztahů ve společnosti, které jsou na jedné straně podmíněny
úrovní rozvoje výrobních sil, na druhé straně vytvářejí společenskou základnu
podstatně ovlivňující ostatní společenské vztahy i ideovou oblast.
Malthus upozorňuje z pozice klasické ekonomie na přírodní omezení ekonomického
procesu. Jeho myšlenky pak ožívaly a ožívají dodnes v různých podobách, ovšem
spíše jen proto, aby zvýraznily význam technického pokroku a zejména pak inovací
spojených s tendencí postupného osvobozování ekonomického procesu od jeho
závislosti na množství přírodních zdrojů (surovin a energií).
Neoklasická ekonomie
Neoklasická ekonomie vyvíjející se v několika fázích od počátečního (ale zlomového)
období reprezentovaného zejména E. Böhm-Bawerkem přes vypracování teorie firmy,
rozlišení dokonale a nedokonale konkurenčního prostředí, formulování a úpravy do
uživatelsky vhodné podoby modelu všeobecné rovnováhy až po teorii rozdělování a
teorii úroku založených na využití mezních veličin.
Základními charakteristikami neoklasické ekonomie jsou:
- Pojetí spotřebitele jako racionálního subjektu, který maximalizuje svůj užitek
(odvozený od jeho preferencí).
- Pojetí ekonomického procesu jako jednorázového aktu, který začíná výrobou a končí
spotřebou (opouští se reprodukční pohled).
- Důraz na objasnění lidského chování z hlediska výběru alternativ.
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- Odmítnutí klasického modelu směny, na místo toho pojetí směny v její dvojí určenosti
jako výsledku vyrovnání mezních nákladů (v podobě mezní míry transformace
produktu) při výrobě jednotlivých statků s mezním užitkem (mezní míry substituce ve
spotřebě) při spotřebě statků.
Hlavním podnětem pro neoklasický převrat byla skutečnost, že došlo k výraznému
zvýšení množství prostředků, které měli vlastníci pracovní síly, tedy spotřebitelé
k dispozici. Spotřeba již přestala být pouhou reprodukcí pracovní síly, ale stává se
oblastí, ve které dochází k výběru z různých alternativ spotřeby podle individuálních
preferencí spotřebitelů a v souladu s jejich příjmovými možnostmi. Klasická ekonomie
se touto problematikou zabývat nemusela, protože v době redukce příjmů na základ
prosté reprodukce vlastníka práce jako spotřebitele byl význam rozhodování o
alternativách spotřeby okrajový.
Směry, které se snaží překročit základní paradigma neoklasické ekonomie
Neoklasická ekonomie dodnes zůstává hlavní teoretickou bází ekonomické teorie, i
když po celou dobu jejího vývoje a i v současné době existuje řada pokusů o přesah
jejího paradigmatu. Podívejme se na některé z dílčích (byť v řadě případů i velmi
významných) přesahů neoklasického paradigmatu:
Schumpeterova teorie inovací
Schumpeterova teorie inovací vyrostla z půdy neoklasické ekonomie. Je dynamickou
teorií, tj. teorií, která popisuje změny, dynamiku změn, typy změn v ekonomickém
systému. Ústředním pojmem je "inovace", který vychází z Böhm-Baverkova pojmu
"oklika" (resp. zprostředkování). Ekonomiku popisuje J. Schumpeter jako oblast šíření
inovací, resp. inovačních vln, jejichž nejvýznamnějším zdrojem je technický pokrok.
Dává poměrně komplexní typologii inovací a ukazuje jejich souvislost se vznikem a
rozdělením „přebytku nad náklady“. Rozlišuje pozici inovátora (podnikatele) a
finančníka (kapitalisty). Zdůrazňuje pozitivní význam "dočasného" monopolu
založeného na inovacích oproti ostatním formám monopolů. I když jeho koncept
nepoužívá konzistentní matematický aparát, přispěl k objasnění dynamiky průmyslové
revoluce, zlepšení ekonomického postavení vlastníků pracovní síly (šíření inovačních
vln jako faktor působící na zvyšování ceny práce v konkurenčním prostředí), překonání
představ "chmurných ekonomů" (Malthuse a spol., později ekonomů sdružených v
Římském klubu) o nemožnosti neomezeného růstu s rostoucí dynamikou.
Schumpeterův koncept využil mj. F. Braudel v přednášce zpracované do podoby
vědecké publikace, která má i pro pochopení současných přeměn velký význam.1
Institucionální ekonomie
Institucionální ekonomie je považována za jeden z nejperspektivnějších směrů
překonávajících neoklasickou ekonomii. Ústředním pojmem jsou "transakční náklady",
v nichž teorie nachází příčinu vzniku firmy a institucí, prostřednictvím kterých se
realizuje veřejná volba. Existence transakčních nákladů (náklady na každý akt směny
či veřejné volby) objasňují řadu ekonomických a sociálních jevů.

1

BRAUDEL, F.: Dynamika kapitalismu, Praha: Argo, 1999.
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Teorie her
Teorie her vychází z rámců neoklasické ekonomie, i když její důraz na důsledné použití
matematických prostředků podstatným způsobem posouvá vymezení některých jejích
základních pojmů, včetně pojmu "preference", který je s neoklasickou ekonomií
bytostně spjat. Teorie her poukazuje na problémy jeho vymezení. Pozornost nejdříve
(v rámci nekooperativních her) zaměřuje na popis lidského chování, který nelze
vtěsnat do rámců optimalizace chování jednotlivce, ale je nutné uvažovat existenci
dalších subjektů, kteří se chovají v souladu se svými preferencemi. K tomu nabízí
velmi propracovaný matematický aparát. Návazně pak v rámci teorie kooperativních
her nastoluje otázku toho, čím je podmíněno či určeno rozdělení přebytku, který vzniká
kooperací (směnou, veřejnou volbou, rolí arbitra, kterého uznávají kooperující strany
apod.), aby následně odhalila nesmírnou složitost této problematiky a využitelnost
matematických prostředků při jejím řešení. Teorie her nejenže podstatně zpřesňuje
původní neoklasický aparát, ale s využitím matematického aparátku odhaluje
filozofickou povahu pojetí různých alternativ matematického vymezení základních
pojmů.
Keynesiánská makroekonomie
Keynesiánská makroekonomie se snaží najít nástroje regulace a povzbuzení
ekonomického růstu tak, aby byly zmírněny cykly, resp. aby nedocházelo
k devastujícím krizím založených na řetězové reakci útlumu ekonomiky (v důsledku
"samopříčinného" snižování příjmů s tím spjatých negativních očekávání vedoucích ke
zvýšení úspor). Klíčovým pojmem je "výdajový multiplikátor", který lze využít k
vyvolání opačné řetězové reakce založené na opakované přeměně příjmů ve výdaje a
výdajů v příjmy (tzv. stimulaci poptávky). Všímá si vlivů, které omezují účinnost
výdajového multiplikátoru, a snaží se vytvořit komplexní modely, které by byly oporou
pro prognózu vývoje ekonomiky a pro její regulování nástroji, které má k dispozici vláda
a centrální banka. V rozlišení spotřeby domácností a investic firem zůstává plně
v rámci neoklasické ekonomie.
Teorie strany nabídky (jako alternativa keynesiánské ekonomie)
Teorie strany nabídky (jako alternativa keynesiánské ekonomie upozorňuje na
problémy, které vznikají nadužíváním poptávkové stimulace ekonomiky, a to zejména
v souvislosti s podporou setrvačných trendů na úkor inovační adaptace ekonomiky na
změny koneckonců přírodních omezení jejího růstu. V návaznosti na to si všímá role
technického pokroku, vzdělání, role institucí, apeluje na význam nízké daňové zátěže.
Teorie blahobytu
Teorie blahobytu, dnes již opuštěná, byla jedním z nejvíce bizarních útvarů, jaký se
vyvinul a byl široce sdílen ekonomickou teorií. Pokusila se reagovat na dobovou
poválečnou objednávku nalezení teoretických nástrojů, které by dokázaly
optimalizovat míru sociálně zaměřeného přerozdělení. Vycházela z některých
chybných předpokladů – například, že trh nutně vede k divergenci bohatství, nebo že
je nutné řešit dilema rovnosti a efektivnosti (tj. že mezi rovností a efektivností je nutně
substituční vztah a nemůže mezi nimi být vztah komplementární). Ilustruje význam
použití exaktních prostředků v ekonomické teorii. V tomto smyslu ovlivnila rozvoj teorie
veřejné volby a zejména teorii kooperativních her. Její neoklasický základ (zejména
konstrukce křivky dosažitelného užitku inspirovaný konstrukcí hranice produkčních
možností) však zůstal nedotknut, přitom právě v něm tkví "úkrok stranou", který tato
teorie předvedla.
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Teorie veřejné volby
Teorie veřejné volby vzniká sice již před 2. světovou válkou, plný rozkvět však
dosahuje až v obdobích socializujících tendencí v ekonomické teorii. Poukazuje na
řadu selhání veřejné volby, tj. na omezené možnosti nahrazovat nerozvinutost trhu
nástroji veřejné volby, odhaluje celou škálu vládních selhání a poskytuje určité nástroje
jejich identifikování. Přispěla k rozpracování a využití exaktních nástrojů v ekonomické
teorii, rozvoji teorie kooperativních her a k dynamičtějšímu pohledu na trh, resp.
k pochopení toho, že v řadě případů tzv. "tržních selhání" se jedná o nevyvinutost trhu.
Behaviorální ekonomie
Behaviorální ekonomie zpochybňuje předpoklad dokonalé, resp. dostatečné
racionality spotřebitele. Tím podstatným způsobem narušuje celkový koncept a
celkové paradigma, se kterými neoklasická ekonomie přichází. Všímá si role
jednotlivých složek lidské psychiky, empiricky identifikuje a teoreticky analyzuje celou
řadu typických selhání lidské psychiky. Výrazně se zasloužila o rozšíření
experimentálních metod v ekonomii. I když je kritická k některým zásadním
předpokladům neoklasické ekonomie, v pojetí užitku, resp. preferencí zůstává v jejím
lůně.
Neoricardiánství a reprodukční ekonomie
Neoricardiánství a reprodukční ekonomie se v několika modifikacích a několika vlnách
pokoušely vrátit do ekonomické teorie reprodukční pohled (pohled založený na
neustálém opakování výroby a užití výsledku výroby v dalším výrobním aktu, např.
Sraffova Výroba zboží pomocí zboží)2, který neoklasická ekonomie opouští, resp.
obětuje tomu, v čem spočívá podstata jejího přístupu. Lze zmínit i článek F.
Neumanna3, ve kterém formuluje představu teoretického konceptu, kde jsou všechny
statky redukovány na mezistatky. Některé z prací, které na půdě reprodukční
ekonomie vznikly, se pokusily eliminovat nedostatky v Marxově teorii nadhodnoty.
Reprodukční schémata se do hlavního proudu ekonomické teorie nepodařilo vrátit
zejména proto, že se žádnému směru nepodařilo zabudovat do nich Schumpeterovu
teorii inovací.
Teorie lidského kapitálu
Teorie lidského kapitálu spojená zejména se jménem G. Beckera 4 se snaží o
překonání zastaralého konceptu tří výrobních faktorů (práce, půda, kapitál), který
vznikl ještě v dávných dobách klasické ekonomie. Všímá si, že lidský kapitál vzniká
investicemi "do člověka", do jeho schopností, podobně jako kapitál vzniká investicemi
do půdy, do jejího přetváření, do její přeměny v nástroje a technologie. Teorie lidského
kapitálu vznikla na půdě neoklasické ekonomie a nedokázala se vyrovnat s jejím
SRAFA, P.: Výroba zboží pomocí zboží, Praha: Svoboda – Ekonomie a společnost, 1970. Srafův
přístup je poučný i tím, že neuvažuje zpětný vliv spotřeby na výrobu prostřednictvím rozvoje lidských
schopností či lidského kapitálu. Je to patrně jeden z důvodů, proč byl tento přístup opuštěn.
3 NEUMANN, J.: A Model of General Economic Equilibrium, The Review of Economic Studies, Vol. 13,
No. 1 (1945-1946), pp. 1-9. Základem článku byla autorova přednáška v Princetonu v roce 1932.
Přestože se jedná o jeden z velmi často citovaných článků, dodnes z něj nebyly vytěženy všechny
myšlenky, které do něj autor vtělil. Za připomenutí v této souvislosti stojí též: NAPOLEONI, C.:
Ekonomické myšlení dvacátého století, Praha: Academia 1968, s. 115-119, kde je Neumannův přístup
„vybočující z řady“ hlavního proudu velmi podnětným způsobem analyzován.
4 BECKER, G.: Preference a hodnoty, Praha: Grada Publishing 1997. G. Becker se v pojetí role
prožitků při rozhodování člověka dostává velmi blízko naší koncepci.
2
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zásadním předpokladem (a omezením), totiž tím, že spotřeba končí užitkem. Pouze
dílčím způsobem věnovala pozornost zpětnému vlivu některých forem spotřeby (resp.
toho, co se neoklasické ekonomii jeví jako spotřeba) na výrobu.
Ekonomie produktivní spotřeby (proč a v čem je hlavním přesahem)
Ekonomie produktivní spotřeby ve vztahu k neoklasické ekonomii a jejím dílčím
přesahům:
1. Překonává hlavní paradigma neoklasické ekonomie, podle kterého spotřebitel
maximalizuje svůj užitek v souladu se svými preferencemi. Mechanismus preferencí
založený na subjektivně pociťovaném prožitku považuje nikoli za cílotvorný, ale
rozhodovací, a to z hlediska orientace na dlouhodobou strategii využití současného
příjmu na pořizování a využívání aktiv umožňujících zvyšovat současnou hodnotu
budoucího příjmu.
2. Z tohoto hlediska přebírá některé inspirace a poznatky behaviorální ekonomie, které
poukazují na to, že lidská psychika se rodila v určitém prostředí, její fungování má
určitou setrvačnost a existují výrazné odchylky faktického rozhodování jednotlivců a
skupin jednotlivců od optimálního rozhodnutí. Všímá si takových jevů, jakými jsou
například přenos prožitků z finálního uspokojení potřeby na podmínky, prostředky a
činnosti, kterými může k uspokojení potřeby dojít. Fenomén přenosu prožitků na jedné
straně zvyšuje intenzitu motivací vedoucích k naplnění dlouhodobé strategie,
zefektivňuje volbu, může však současně vést k několika typům selhání lidské psychiky.
Podobných propojení mezi behaviorální ekonomií a ekonomií produktivní spotřeby,
která jsou výrazným přesahem neoklasické ekonomie, je více.
3. Zásadním způsobem přehodnocuje a přepracovává koncept ekonomie blahobytu
tím, že hranici dosažitelného užitku nahrazuje hranicí dosažitelného budoucího příjmu
(resp. současné hodnoty dosažitelného budoucího příjmu). Ukazuje a dokazuje, že za
určitých podmínek může být dosaženo optima, kdy rovnost (interpretována jako
rovnost možností využívat investiční příležitosti dle míry jejich výnosnosti) je současně
paretoefektivní, resp. splňuje požadavek kolektivní racionality. Předpokladem je
ovšem zdokonalování kapitálového trhu, a to zejména v oblasti investování do rozvoje
a uchování lidského kapitálu. Na základě toho navrhuje komplex reforem v oblasti
sociálního investování a sociálního pojištění, které jsou nezbytné pro to, aby odvětví
produktivních služeb mělo reálnou ekonomickou základnu pro svou expanzi jako
dominantní odvětví.
4. Nabízí rozsáhlé uplatnění pro teorii kooperativních her v oblasti HCC (kontraktů
týkajících se lidského kapitálu), které jsou nezbytné pro zdokonalování kapitálového
trhu příslušným směrem. K tomu nabízí i příslušný model kapitálového trhu, který
podstatným způsobem překonává nedostatky neoklasického modelu zaměřeného na
objasnění úroku.
5. Konkretizuje tak 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. Dává na tomto základě model růstu ekonomiky, který vychází
z podstatného zvyšování intenzity i převratnosti inovací a který umožňuje neomezený
růst, dokonce s rostoucí dynamikou.
7. V této souvislosti se vrací k reprodukčnímu pojetí ekonomiky, kdy spotřeba (včetně
spotřeby jednotlivců a domácností investičního charakteru) je chápána jako akumulace
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a uchování lidského kapitálu, který zpětně působí na ekonomiku jako nejvíce
dynamický a nejvíce dynamizující výrobní faktor. Zde navazuje i na inspirace Marxova
pojetí zákona ekonomie času a přírodně historického charakteru společenského
vývoje.5
8. Překonává některá omezení keynesiánského rozlišení spotřeby domácností a
investic firem, ukazuje reálné trendy ve vývoji spotřeby a investování domácností jak
ve směru produktivní spotřeby (v případě příjmově středních vrstev), tak ovšem i ve
směru investování do společenské pozice (v případě příjmově vyšších vrstev).
Ukazuje na rizika setrvačného růstu v důsledku nadužívání efektu multiplikátoru ke
stimulaci ekonomického růstu, který je setrvačný v tom smyslu, že neotevírá prostor
pro mnohem plnější uplatnění lidského faktoru jako výrobního faktoru zvyšujícího
intenzitu a převratnost inovací.
9. Využívá inspirace institucionální ekonomie k identifikování role státu při snižování
transakčních nákladů na HCC a při omezování vlivu investování do společenské
pozice, kdy dochází k tomu, že jedni (ti, co investují do společenské pozice) omezují
možnost využívání investičních příležitostí, kterými disponují druzí (ti, co jsou
investováním do společenské pozice diskriminováni).
10. Přijímá teorii kooperativních her, zejména pak aparát, kterým tato teorie disponuje
při řešení Nashova (S, d) vyjednávacího problému, k analýze HCC, tedy kontraktů
týkajících se lidského kapitálu, jako účinnou oporu pro projektování reforem
zaměřených na vytvoření ekonomické báze pro rozvoj produktivních služeb.
Historický kontext vzniku ekonomie produktivní spotřeby
Podobně jako objektivní poptávka po vzniku neoklasické ekonomie vznikla v období,
kdy vlastníci práce (zaměstnanecký stav) měli k dispozici tak velké příjmy, že
rozhodování o jejich užití při pořizování spotřebních statků se stalo jedním
z nejvýznamnějších jevů v ekonomii, má i vznik ekonomie produktivní spotřeby
dobové, resp. historické souvislosti.
Objektivní poptávka po ekonomii produktivní spotřeby vzniká v období, kdy:
1. Procesy šíření inovačních vln a technologická vyspělost ekonomiky schopné
realizovat inovace jsou na takovém stupni, že se nabízejí v podstatě neomezené
možnosti pro absorbování akumulovaného lidského kapitálu (rozvoje lidských
schopností) jako výrobního faktoru, který nejvíce dynamizuje ekonomický růst a
současně určuje i jeho podobu.
2. Vývoj institucionálního systému dospěl do etapy, kdy je stát schopen technicky i
technologicky zvládnout podporu vývoje trhu tak, aby bylo zabezpečeno fungování
HCC (kontraktů založených na smlouvách o rozdělení výnosů z produkce, uchování i
uplatnění lidského kapitálu) nezbytných pro využití efektů vznikajících produkcí,
uchováním a následně uplatněním lidského kapitálu jako zdroje financování odvětví
produktivních služeb.
3. Dochází k nárůstu rozporu mezi setrvačným trendem vývoje ekonomiky, který
směřuje ke stále větší ekonomické nerovnosti a následně sociální segregaci (včetně
vzniku vyloučených enkláv), důsledkem čehož je omezení rovnosti příležitostí pro
uplatnění schopností majetkovými a příjmovými bariérami na jedné straně, na straně
druhé pak možností otevření cesty k ekonomice využívající plně investiční příležitosti
v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, ke společnosti, ve které je
svobodný rozvoj každého podmínkou rozvoje všech.
Zejména: MARX, K.: Rukopisy „Grundrisse II“, Praha: Svoboda 1974, s. 343. Důležitý je ovšem celý
kontext, ve kterém K. Marx prezentuje své pojetí „všeobecné práce“.
5
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4. Domácnosti mají možnost orientovat se na dlouhodobou strategii celoživotního
rozvoje a uplatňování schopností svých členů jako základního a nejdůležitějšího zdroje
budoucích příjmů, na maximalizaci současné hodnoty budoucích příjmů, na strategii
spojenou s posílením mezigenerační soudržnosti, na strategii spojenou s přednostním
využíváním produktivních služeb.
Z tohoto hlediska poslání ekonomie produktivní spotřeby (její využití v praxi, při
podpoře nezbytných přeměn a při orientaci v těchto přeměnách) spočívá
v následujícím:
1. Umožňuje vytvořit názornou představu o obsahu historické změny spočívající
v nastartování odvětví produktivních služeb jako dominantního ekonomického sektoru,
tedy o změně, která je svou hloubkou a převratností srovnatelná s průmyslovou
revolucí.
2. Ukazuje konkrétní cesty realizace komplexu reforem, které jsou podmínkou toho,
aby se odvětví produktivních služeb mohlo rozvíjet na vlastním ekonomickém základu,
aby si toto odvětví (jeho jednotlivé složky) zajistily zdroje vycházející z jejich efektů na
základě fungování tržních mechanismů tak, aby i v těchto oblastech mohla působit
konkurence vedoucí ke zvyšování efektivnosti a aby i v této oblasti mohly být
nastartovány inovace dynamizující zásadním způsobem rozvoj ekonomiky.
3. Poskytuje názornou představu o podobě a obsahu ekonomického růstu založeného
na plném využívání možností rozvoje, uchování a uplatňování lidského kapitálu, který
není omezen přírodními bariérami a současně může probíhat s trvale rostoucí
dynamikou.
4. Je příležitostí k vytvoření ideového nadhledu nad současným děním, k pochopení
toho, k čemu došlo, proč k tomu došlo, a jak se vymanit z pasti setrvačných tendencí.

1.2 Předmět a použité metody
Předmětem, kterým se v monografii zabýváme, je vymezení pojmu ekonomie
produktivní spotřeby jako ucelené ekonomické teorie, vymezení jejího vztahu
k ostatním ekonomickým teoriím z hlediska tvrzení, že se jedná o přesah stávajícího
hlavního proudu, prezentování významu této teorie z hlediska řešení současných
problémů souvisejících s vývojovými proměnami ekonomického systému a charakteru
ekonomického růstu. Názorně si můžeme představit předmět ekonomie produktivní
spotřeby prostřednictvím Obrázku 1.1:
Obrázek 1.1: Efekty produktivní spotřeby a odvětví produktivních služeb

Zdroj: vlastní výtvor
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Posun od tmavé plochy ke světlejší představuje efekty produktivní spotřeby dosažené
využíváním produktivních služeb:
1. Rychlejší profesní start spojený zejména se zvýšením kvality vzdělávacích služeb.
Za velmi důležitou podmínku zvýšení efektů v této oblasti považujeme
zainteresovanost koncových stupňů vzdělání, zejména vysokých škol, na
dlouhodobém uplatnění jejich absolventů. Vhodná forma financování umožní
systematické vytváření absolventských sítí univerzit, které zásadním způsobem ovlivní
efektivnost uplatnění absolventů a jejich profesní růst.
2. Zvýšení výkonnosti produktivně činných osob je rovněž spojeno s kvalitou vzdělání
a tudíž i zainteresovaností koncových stupňů vzdělání na dlouhodobém uplatnění
jejich produkce. Velmi významnou roli hraje nejen výuka, ale i výchova k týmovosti a
mezigenerační spolupráci v rámci týmovosti.
3. Prodloužení zenitu profesní dráhy navazuje na předešlé, je podmíněno výše
uvedenými aspekty role vzdělání, současně se do této oblasti promítá role systému
penzijního pojištění, který by účinně motivoval k prodloužení jak zenitu (tak, viz
následující bod) i horizontu produktivního uplatnění. Na základě reformy penzijního
systému lze vytvořit podmínky i pro podstatné zvýšení kvality zdravotní péče ve směru
jak zenitu (tak, viz následující bod) i horizontu produktivního uplatnění.
4. Prodloužení horizontu produktivního uplatnění navazuje na předešlé,
v předcházejících monografiích jsme ukázali, jakým způsobem lze reformovat penzijní
systém, aby vytvářel příslušné motivace všech zúčastněných.
V jednotlivých bodech jsme uvedli jen některé aspekty role odvětví produktivních
služeb, které považujeme za nejdůležitější. Konkrétních efektů produktivních služeb
v jednotlivých směrech je více a podstatné jsou i jejich synergické efekty.
V předcházejících monografiích jsme například věnovali velkou roli lázeňství. Ne
nepodstatná role je i výchovy v rodině apod. Kde, jak výrazně a v jakých kombinacích
se bude otevírat prostor pro efekty produktivních služeb, není dnes možné zcela
předpovědět, protože se jedná o komplexní, dlouhodobou a mnohostranně
podmíněnou změnu v ekonomice společnosti.
V návaznosti na výše uvedené prezentujeme i některé nové metody, které ekonomie
produktivní spotřeby přináší, a zdokonalujeme její teoretický aparát oproti dříve
publikovaným výstupům.
V monografii používáme následující metody:
1. Vymezení přesahu formou přesných pojmových určení jak z hlediska podstaty
ekonomie produktivní spotřeby jako ucelené ekonomické teorie, tak jednotlivých
přesahů oproti stávajícím ekonomickým teoriím a souvislostí mezi těmito přesahy.
2. Teorii změny základních paradigmat jednotlivých teorií z hlediska jejích vývoje.
3. Aparát mezních veličin k analýze vztahu mezi současným a budoucím příjmem.
4. Teorii kooperativních a nekooperativních her k analýze vztahu mezi
investováním do rozvoje schopností a do společenské pozice (v rámci toho přicházíme
i s vlastními koncepty a modely vyvinutými přímo pro potřeby ekonomie produktivní
spotřeby).
5. Teorii kontraktů týkajících se lidského kapitálu (Human Capital Contracts –
HCC) při zkoumání cest zdokonalování ekonomického systému směrem k vytváření
motivací zaměřených na rozvoj, uchování a uplatnění lidského kapitálu.
6. Nástroje behaviorální ekonomie k identifikování specifik lidské psychiky při
odhadování současné hodnoty budoucího příjmu a k objasnění různých jevů, se
kterými se v této oblasti setkáváme.
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7. Nástroje statistické analýzy makroekonomických aspektů spotřeby domácností a
jejich rostoucího podílu (podrobněji bude specifikováno v příslušné části monografie).
8. Empirickou analýzu a názorné (grafické) vyjádření jednotlivých typů prožitků a
jejich vzájemných vztahů tak, aby bylo možné ukázat souvislosti mezi zdokonalováním
HCC a vytvářením motivací zaměřených na využívání investičních příležitostí
spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

1.3 Struktura monografie a souvislost mezi jednotlivými částmi
Hned do úvodu monografie zařazujeme důležitou část věnovanou směrům, které se
snaží překročit základní paradigma neoklasické ekonomie navazující na retrospekci
vývoje ekonomické teorie, zejména přechod od klasické k neoklasické ekonomii.
Do druhé kapitoly jsme zařadili dvě témata, která nejnázorněji ukazují, proč a v čem je
významný přesah současného hlavního proudu ekonomické teorie směrem k teorii,
která je schopna identifikovat produktivní efekty, jejich roli v ekonomickém systému, a
to nejen z hlediska jeho fungování, ale i jeho proměn. Úvodní témata jsme vybrali tak,
aby význam produktivních efektů byl co nejnázornější. První téma vychází
z neoklasického pojetí vztahu současné a budoucí spotřeby, druhé se věnuje
problémům ekonomického systému, který se snažil dosáhnout efektivnosti (pojaté
v neoklasickém diskurzu) prostřednictvím centrálně určované alokace zdrojů.
Třetí kapitola doplňuje mikroekonomický pohled makroekonomickou analýzou české
ekonomiky, která využívá statistických metod zaměřených na identifikování proměn,
které by mohly signalizovat posuny ve směru růstu role ekonomie produktivních
služeb. Kromě toho, že vyvíjí metody využitelné k dané analýze, nepřímo ukazuje
význam spotřeby typu pozičního investování, která působí proti pozitivním efektům
investování do rozvoje schopností.
Čtvrtá kapitola prezentuje původní teoretický aparát, který reaguje na problematiku
protichůdného působení a protichůdných efektů investování do rozvoje schopností a
investování do společenské pozice. Využívá metody kooperativních her a její nástroje
rozpracované v přecházejících monografiích, návazně pak ukazuje možnost
identifikování nekooperativních her, které se v dané oblasti hrají. Na použití
sofistikovaného aparátu navazuje řada konkrétních interpretací.
Pátá kapitola ukazuje možnosti, která nabízí ekonomie produktivní spotřeby při
rozvíjení interdisciplinárního přístupu, konkrétně pak k analýze významných otázek
osobní spotřeby z hlediska její role a vývojových tendencí, a to konkrétně v případě
spolupráce ekonomické a sociologické teorie. V dané oblasti ukazuje přínos uplatnění
teoretických východisek ekonomie produktivní spotřeby.

16

2. Analýza vztahu současného a budoucího příjmu
2.1 Vstup do problematiky: Fisherův graf a jeho kontexty
Výklad toho, o co v ekonomii produktivní spotřeby jde a čím se liší od neoklasické
ekonomie, lze začít různým způsobem. Ověřili jsme si, že jednou z nejvhodnějších
možností je kritická intepretace Fisherova grafu, který objasňuje neoklasický přístup
k mezičasové volbě, na kterou navazuje spotřeba, a objasnění podstaty úroku.
Nejdříve se podívejme, jak lze úrok vysvětlit prostřednictvím pojmů. Pro jednoduchost
použijeme autentický text z učebnice Dějiny ekonomického myšlení R. Holmana.
"Böhm-Bawerk se domníval, že kapitál se zvětšuje převážně právě prodlužováním
výrobní periody. Ona vyjadřovala oklikovost (kapitálovou náročnost) produkce... Nyní
k otázce, proč se platí úrok z kapitálu? Böhm-Bawerk viděl vysvětlení úroku v tom,
že lidé preferují přítomné statky před budoucími statky. Tuto preferenci přítomných
statků lze vysvětlit následujícími důvody:
- v rostoucím hospodářství se důchody stále zvyšují; vlivem toho mají pro člověka
budoucí statky menší mezní užitek než přítomné statky, protože bude budoucími statky
uspokojovat méně naléhavé potřeby,
- lidé většinou nepociťují budoucí potřeby tak naléhavě jako přítomné potřeby, protože
budoucnost je pro ně mlhavá; člověk přisuzuje automobilu, který by mohl mít dnes,
vyšší subjektivní hodnotu než automobilu, který by mohl mít za rok,
- podnikatelé oceňují přítomné statky více než statky budoucí, protože mohou přítomné
statky hned investovat do výroby a vyrábět "oklikověji" (a tedy produktivněji); přítomné
statky tak přinesou větší budoucí produkci než budoucí statky.
Z toho vyplývá, že budoucí statky mají menší hodnotu než přítomné statky. Z tohoto
pohledu je tedy úrok ážio: je to rozdíl mezi hodnotou přítomných statků a hodnotou
budoucích statků.
První dva důvody úroku mají psychologickou povahu, zatímco třetí má technickou
povahu. Böhm-Bawerk (překvapivě) trval na tom, že třetí důvod může
být samostatnou příčinou úroku, bez ohledu na první dvě příčiny. To kritizoval Irwing
Fisher (viz američtí marginalisté), který poukázal na to, že Böhm-Bawerkův třetí důvod
vysvětluje pouze poptávku po kapitálu, zatímco první dva důvody vysvětlují jeho
nabídku. Fisher ukázal, že úrok vzniká jen díky spolupůsobení technického a
psychologického důvodu. Skutečně - kdyby existoval jen třetí, technický důvod úroku,
rostlo by investování přítomných statků a oklikovost výroby do takové míry, kdy by již
klesající výnosy z kapitálu (z oklikovosti) snížily úrok na nulu. Ale první dva
(psychologické) důvody "drží" investování přítomných statků a oklikovost výroby v
jistých mezích, takže úrok je pozitivní."6
Vidíme, že text, kterým je popsán původ úroku, je velmi obtížný. Grafické vyjádření
téhož podstatným způsobem přispívá k pochopení toho, o co jde:

6

HOLMAN, R.: Dějiny ekonomického myšlení 1997, s. 260-261.
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Obrázek 2.1: Fischerovo schéma objasnění úroku

Zdroj: vlastní úprava grafu obsaženého ve standardních učebnicích
V tomto obrázku:
- Poloha bodu A odpovídá velikosti současného příjmu, kterým spotřebitel disponuje.
- Vzdálenost mezi body 0 a C je ta část současného příjmu, který spotřebitel
spotřebuje, aniž by z něj měl budoucí výnos.
- Vzdálenost mezi body C a A je ta část současného příjmu, který spotřebitel investuje,
aniž by z něj měl užitky ve smyslu subjektivně pociťovaných požitků či prožitků.
- Vzdálenost mezi body A a B odpovídá velikosti první investované jednotky
současného příjmu, ze které má spotřebitel největší výnos.
- Velikost tohoto výnosu z první investované jednotky současného příjmu odpovídá
vzdálenosti mezi body 0 a X.
- Průběh křivky AZ je dán mezním výnosem z investičních příležitostí, kterými
spotřebitel disponuje. Pokud by tato křivka stoupala rychleji, disponoval by spotřebitel
výnosnějšími investičními příležitostmi. Pokud by tato křivka stoupala pomaleji a
bod Z byl tedy blíže bodu 0, disponoval by spotřebitel méně výnosnými investičními
příležitostmi.
- Průběh křivky AZ popisuje všechny dosažitelné kombinace mezi velikostí té části
současného příjmu, která slouží ke spotřebě, a velikostí budoucího příjmu, který vznikl
investováním příslušné části současného příjmu.
- Indiferenční křivky IC vyjadřují indiference (lhostejnost) z hlediska efektu té části
současného příjmu, která byla určena ke spotřebě a jejímž konečným cílem bylo
vyvolání požitků, a budoucího příjmu, který vznikl investováním a který slouží k
dosažení budoucích užitků. ICe je ta indiferenční křivka, která se dotýká křivky AZ a
která určuje optimum z hlediska vztahu mezi současnou a budoucí spotřebou.
- Pokud by spotřebitel více upřednostňoval současnou spotřebu (byl více poživačný),
byly by jeho křivky posunuty, resp. pootočeny tak, že by se dotýkaly křivky AZ pod
bodem E. Pokud by spotřebitel více upřednostňoval budoucí příjem (byl více spořivý a
"myslel na zadní kolečka"), byly by jeho křivky posunuty, resp. pootočeny tak, že by se
dotýkaly křivky AZ nad bodem E.
- Vzdálenost mezi body 0 a Y odpovídá velikosti budoucího příjmu spotřebitele.
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- To nejdůležitější, tj. úrokovou míru, pak vidíme v podobě sklonu tečny te, resp. v
podobě poměru mezi stranami pravoúhlého trojúhelníčku v okolí bodu E. Obojí totiž
odpovídá velikosti výnosu z té poslední jednotky současného příjmu investovaného do
budoucího příjmu, kterou je spotřebitel ochoten obětovat na úkor současné spotřeby.
Všimněme si několika drobností:
1. Fenomén „snížení užitku v důsledku odkladu spotřeby“ a „těšení se na něco“:
Předpokládá se, že budoucí spotřeba téhož statku nám přináší menší užitek.
Sebepozorováním však zjistíme, že v naší psychice kromě jiného existuje fenomén
těšení se na něco, který každý z nás chápe jako požitek příjemný. Někdy dokonce tak
příjemný, že aktuální spotřebu odkládáme, abychom si prožitek těšení se na něco
prodloužili. Selhává naše psychika, nebo bychom měli posunout teorii o něco dále, aby
schopna do modelu chování člověka zahrnout i tento fenomén? – Pokud přejdeme na
pozice ekonomie produktivní spotřeby, výše uvedený problém nevzniká. Prožitkový
mechanismus není cílotvorný, ale rozhodovací, tj. orientuje naše strategické chování
směrem na dosahování maximální hodnoty současného příjmu. Pokud je spotřeba
produktivní v tom smyslu, že nám akt spotřeby umožňuje dosáhnout přímo či nepřímo
vyššího příjmu, pak je logické, že takový akt spotřeby upřednostníme před aktem
spotřeby, který nám příslušný efekt přinese později. Peněžní či nepeněžní výnos totiž
můžeme investovat dříve a tím dosahujeme celkového zvýšení současné hodnoty
budoucího příjmu.
Příklad: Když si koupíme auto (ze kterého máme potěšení) za účelem úspor času
(investujeme do úspor času), tak čím dříve tak učiníme, tím dříve můžeme ekonomicky
relevantních efektů v podobě úspor času dosahovat. Z auta máme potěšení, na nákup
auta se netěšíme. Jinak je tomu, když se těšíme na to, že sníme něco dobrého, co
máme schované, na zhlédnutí výstavy, na kterou se chystáme jít. – Naše psychika je
zkrátka poměrně "moudrá" a většinou nás orientuje správně.
2. Fenomén porovnávání budoucích užitků v různých časových horizontech
Konstrukce Fisherova grafu implicitně předpokládá, že máme schopnost porovnávat
mezi sebou užitky, které dosahujeme v různých časových horizontech. Ano. Máme
tuto schopnost. Ale jak to děláme? – Sebepozorováním zjistíme, že naprosto nebytnou
podmínkou je, že si příslušné situace dokážeme představit. A nejen představit, ale
musíme je umět i prožít, jako kdyby probíhaly aktuálně. Tohoto momentu si již před
delší dobou všimnul G. Becker a nazval jej "představivostním kapitálem"7. Hodnotou,
kterou si vytváříme postupně a která nám umožňuje zefektivnit naše rozhodování,
především strategické rozhodování.
Příklad: To, že představivostní kapitál skutečně funguje, si může ověřit každý sám na
sobě. Stačí, když si v situaci, kdy budeme pociťovat hlad jen mírně, představíme dobré
jídlo. V tu chvíli náš pocit hladu začne nabývat na intenzitě a stane se téměř
nesnesitelným (a to i v důsledku decinormální HCl, která se začne vylučovat do
žaludku pod vlivem představ). Méně nepříjemným případem téhož je, když si vybavíme
vzpomínku na nějaký příjemný sexuální prožitek, který jsme – třeba i před hodně
dlouhou dobou – prožili. Určitě (alespoň do určitého věku) to vyvolá velmi intenzivně
pociťované efekty v intimních partiích, u mužů pak zpravidla i vizuálně
identifikovatelné. Nepochybně máme tedy schopnost uchovávat si prožitky
v návaznosti na to, co jsme prožili, a na základě vytváření představ zpřítomňovat
prožité. To je důležité při porovnání představ o tom, jaký užitek má pro nás stav,
kterého můžeme dosáhnout v různých časových horizontech.

7

BECKER, G.: Preference a hodnoty, Praha: Grada Publishing 1997, s. 20, 24, 25.
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3. Fenomén vztahování se k budoucímu:
Kromě zpřítomňování minulého máme též schopnost vztahovat se svými prožitky
k budoucímu. Vytvořit si představu toho, co nás čeká, a „prožitkově ji ocenit“. Pozitivně
(v případě, že chceme nějakého stavu dosáhnout), negativně, když se chceme
příslušnému stavu vyhnout, resp. při porovnání nákladů obětované příležitosti, zda –
lidově řečeno – „nám to stojí za to“. Vytváření prožitkově oceněné představy budoucího
je rovněž důležité při oceňování rizika.
4. Fenomén přenosu prožitků z budoucnosti na aktuální dění:
Na mnoha příkladech lze ukázat, že naše psychika má jedinečnou schopnost přenášet
prožitky z budoucích představovaných situací:
- na současné situace, které k budoucím vedou;
- na činnosti, které vykonáváme s cílem dosáhnout budoucí situace;
- na prostředky, prostřednictvím kterých tyto činnosti vykonáváme.
Protože na tutéž situaci, na tutéž činnost, na tentýž prostředek se současně přenáší
více prožitků vyvolaných představami budoucího, dochází k jejich interakci,
vzájemnému ovlivňování, "podbarvování" jedněch prožitků druhými (např. pocit obavy
se v určitých situacích mění v pocit statečnosti). Následně mohou jak z hlediska vývoje
lidského rodu, tak i jednotlivce vzniknout nové typy silných a dlouhotrvajících prožitků,
které se odpoutaly od původních (hladu, strachu, sytosti, sexu apod.) a fixují nové typy
potřeb (lovu, vlastenectví, lásky apod.).
Úkoly pro teorii odsud vyplývající
Již z tohoto úvodního příkladu přesahu neoklasické ekonomie směrem k ekonomii
produktivní spotřeby vyplývá několik směrů teoretické práce:
1. Klasifikovat prožitky z hlediska jejich trvání v čase (okamžité, trvalé, z hlediska
průběhu prožitku apod.).
2. Na základě toho pak popsat „algebru prožitků“, tj. to, jak prožitky vzájemně interagují
(zesilují se, vylučují se, jeden „podbarvuje“ druhý, jeden „překrývá“ druhý apod.).
3. Popsat fenomén přenosu prožitku na zprostředkování (činnosti, prostředky činností,
situace) dosažení stavu, při kterém tento prožitek vzniká.
4. Navrhnout model kapitálového trhu, na kterém oproti sobě vystupují vlastníci
investičních prostředků a investičních příležitostí, který by objasňoval úrok jen na
základě výnosu investičních příležitostí.
5. Definovat předpoklady takového modelu ve vztahu k realitě.
6. Upřesnit popis doposud známých selhání psychiky v rámci behaviorální ekonomie
a identifikovat některá další s využitím poznatků fungování mechanismu prožitků a
jeho orientace na dlouhodobou strategii zvyšování příjmů.
Model kapitálového trhu
Již dříve byl navržen tento model kapitálového trhu, na kterém se střetá nabídka
investičních prostředků s poptávkou po investičních příležitostech a současně s tím i
nabídka investičních příležitostí s poptávkou po investičních prostředcích, viz obrázek
2.2.
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Obrázek 2.2: Základní model kapitálového trhu

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Y, Y´
MY´
Y1, Y2
MY´1, MY´2

současný a budoucí příjem
budoucí příjem v mezních veličinách
současný příjem (rozpočtové omezení) jednoho a druhého subjektu
mezní výnos z využití investičních příležitostí jedním a druhým
subjektem
E
bod rovnováhy
i
tím je určena úroková míra
ABE
oblast paretovského zlepšení v důsledku působení kapitálového trhu
Pokud funguje kapitálový trh, pak část svého současného příjmu jeden subjekt (věřitel)
poskytne druhému subjektu (dlužníkovi) k realizaci výnosnějších investičních
příležitosti, jejich společný příjem se zvýší o částku vyznačenou tmavší plochou (ABE),
věřiteli o výnos z vlastnictví jeho investičních prostředků určený velikostí úroku,
dlužníkovi o výnos z vlastnictví výnosnějších investičních příležitostí.
Grafické znázornění je původní, běžně jej používáme ve výuce mikroekonomie,
studenti jej celkem dobře chápou (nedělá jim takový problém jako jiné grafy).
O tom, kdo bude dlužníkem a kdo bude věřitelem, rozhoduje kolika investičními
prostředky a kolika investičními příležitostmi jednotlivé osoby disponují.
Na obrázku 2.2 disponuje první subjekt (jehož investiční příležitosti znázorňujeme
křivkou MY´1) po vyčerpání svých investičních prostředků výnosnějšími investičními
příležitostmi, než jaké má druhý subjekt (jehož investiční příležitosti znázorňujeme
křivkou MY´2). Bude tedy dlužníkem – k tomu, aby mohl realizovat výnosné investiční
příležitosti, kterými disponuje, musí si půjčit investiční prostředky dané současným
příjmem. Druhý subjekt bude ze stejných důvodů věřitelem, část investičních
prostředků může půjčit.
Tento model má velmi dobré využití při objasnění řady důležitých otázek. Například
možnosti příjmové a majetkové konvergence v podmínkách působení kapitálového
trhu.
K tomu použijeme zjednodušený graf odvozený od předcházejícího obrázku 2.2.
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Obrázek 2.3: Konvergence příjmů věřitele a dlužníka při opakovaném působení
kapitálového trhu

Zdroj: vlastní výtvor
Vlevo je příjem dlužníka, vpravo příjem věřitele.
Příjem každého se sestává z příjmu z vlastnictví investičních prostředků (světlejší část
ohraničené plochy) a z příjmu z vlastnictví investičních příležitostí (tmavší část
nahoře).
V uvedeném grafu předpokládáme, že oba subjekty mají stejné investiční příležitosti,
ale druhý subjekt (věřitel) má třikrát větší množství investičních příležitostí.
V daném případě se působením kapitálového trhu původní poměr současného příjmu
1:3 (který odpovídal poměru vlastnictví, kterým subjekty disponovaly) změnil v poměr
3:5. Oba subjekty si polepšily v maximálně možné míře, ale procentuální rozdíl jejich
majetků se zmenšil. V tomto případě opakované působení kapitálového trhu vede
k poměrnému snižování majetkových rozdílů.
Otázka tedy zní takto: Jak je možné, že reálně působící kapitálový trh majetkové
rozdíly subjektů působících na kapitálovém trhu zvyšuje, jaký faktor zde působí?
Na ni pak navazuje otázka: Bylo by možné zdokonalováním kapitálového trhu,
případně odstraněním jeho dysfunkcí, umožnit, aby působil ve směru růstu role
vlastnictví investičních příležitostí spojených s možnostmi nabývání a využití
lidského kapitálu zúčastněných subjektů?
V dříve zpracovaných výstupech k této problematice nebyl explicitně
identifikován jeden důležitý předpoklad konvergence příjmů v důsledku
opakovaného působení kapitálového trhu, který je do modelu vtělen. Totiž to, že
výnosy z investičních příležitostí zúčastněných subjektů jsou na sobě navzájem
nezávislé.
Na základě zjednodušeného modelu, který jsme v předcházejícím pokračování
prezentovali formou obrázků 2.2 a 2.3, můžeme identifikovat různé typy příčin toho,
proč fungování kapitálového trhu působí v realitě opačným způsobem, tedy tak, že
zvyšuje příjmovou a majetkovou divergenci.
Touto příčinou je fenomén, který nazýváme pozičním investováním, resp.
investováním do společenské pozice. Cílem tohoto investování je upřednostnit
investiční příležitosti různého, ale nikoli pozičního typu, kterými disponuje poziční
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investor, před různými, ale nikoli pozičními investičními příležitostmi ostatních
potenciálních investorů.
Jde tedy zejména o problém uplatnění lidského kapitálu.
Uplatnění lidských schopností je problémem každé společnosti. Ve společnosti, jejíž
dynamika je závislá na rozšířené reprodukci soukromě vlastněných kapitálů
v konkurenčních podmínkách, hraje poziční investování několikanásobnou negativní
roli:
- Omezuje využívání investičních příležitostí a tím i dynamiku růstu. Zvlášť citlivé je to
u investičních příležitostí, které jsou spojeny s nabýváním lidského kapitálu a
následnou možností společenského vzestupu.
- V návaznosti na to deformuje charakter ekonomického růstu. Podstatná část
spotřeby je nejen neproduktivní, ale přímo kontraproduktivní, působí ve směru
zpomalení ekonomického růstu. Přitom se mnohdy jedná o spotřebu, která podstatným
způsobem zatěžuje přírodní prostředí, vyžaduje si využití většího množství materiálů
a energií.
- Prohlubuje ekonomickou nerovnost a je zdrojem potenciálních konfliktů, které
permanentně přerůstají v konflikty aktuální, dlouhodobě přežívající a vzájemně se
mezi sebou propojující.
Obrázek 2.4: Vliv pozičního investování na posun křivek mezního výnosu

Zdroj: vlastní výtvor
Z drobných úspor vynucených věřitelů (kterým byly omezeny investiční příležitosti)
mohou poziční investoři realizovat své investiční příležitosti s vyšším výnosem, to vše
při celkové ztrátě společenské efektivnosti.
Problém pozičního investování nelze řešit represí, ale jen tím, že jeho vliv eliminujeme
zdokonalováním tržního mechanismu tak, aby byly podpořeny ty investiční příležitosti,
které se investování do společenské pozice snaží potlačit. Proto jedním ze směrů
rozvíjení ekonomie produktivní spotřeby je:
1. Identifikování, popis a analýza forem pozičního investování zaměřeného na
omezování investičních příležitostí spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním
lidského kapitálu.
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2. Nalezení těch forem vzájemně výhodných HCC (smluv týkajících se lidského
kapitálu), které mohou eliminovat negativní vliv těch forem pozičního investování, které
nejvíce omezují ekonomický růst a deformují jeho charakter.
3. Řešení problematiky vytvoření podmínek pro fungování těchto HCC v rámci
komplexních reforem podporujících přechod k ekonomickému systému založenému
na produktivních službách, a to v rámci ucelené, realistické a pozitivní vize, která
přispívá k prosazení výše uvedené i svým étosem.
Každý typ společnosti měl vždy v historii jako svůj největší problém nerovný přístup
svých členů k využívání investičních příležitostí, kterými disponovali "od přírody", tedy
primárních investičních příležitostí, a následně těch, které si postupně vytvářeli na
základě využívání primárních investičních příležitostí.
Výše uvedené lze rovněž přeformulovat tak, že v jazyce na jedné straně možností, na
druhé straně bariér využívání investičních příležitostí podle míry jejich výnosnosti se
nejzřetelněji zrcadlí neduhy (nedostatky, příčiny problémů) každého typu společnosti
v každém stádiu jejího vývoje, v každé konkrétně historické situaci, ve které se
nachází. Koncept ekonomie produktivní spotřeby je z tohoto hlediska velmi vhodný
k tomu, aby na příčinu problémů poukázal.

2.2 Rozšíření pojetí efektivnosti – historie a současnost
Standardní pojetí efektivnosti rozlišuje mezi hospodárností (poměr mezi náklady a
produkcí) a účelnosti (vztah mezi produkcí a užitkem spotřebitelů), resp. efektivnost
lze zvyšovat dvojím způsobem:
- snížit náklady, např. inovacemi přinášejícími úsporu;
- zvýšit výnosy, např. inovacemi přinášejícími zvýšení užitku, tj. ochoty spotřebitele
zaplati za daný statek více.
Tento neoklasický koncept převzalo i pojetí efektivnosti v podmínkách socialistické
ekonomiky, o které se podstatným způsobem zasloužil M. Toms8. O tom, že ekonomie
produktivní spotřeby je překonáním i této modifikace neoklasické ekonomie svědčí
následující článek staršího data (Valenčík, 1986)9.

Viz např. VANER J., TOMS M., HÁJEK M.: Národohospodářská efektivnost – teorie a měření, Praha:
Svoboda 1977. M. Toms byl autorem velkého množství publikací uznávaným i v západních zemích.
Ve svých čtyřiceti letech se stal ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV. Zemřel v roce 1988 ve svých
43 letech.
9 VALENČÍK, R.: Nestandardní pojetí sociálně ekonomické efektivnosti. In Politická ekonomie, 1986,
roč. 34, č. 1, s. 208.
8
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Obrázek 2.5: Článek k rozšířenému pojetí efektivnosti v Politické ekonomii

Zdroj: vlastní zpracování
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Využití rozšířeného konceptu k analýze příčin neefektivnosti tehdejšího
ekonomického a návazně i společenského systému
Rozšířený koncept efektivnosti obsahuje jeden z pohledů na ekonomii produktivní
spotřeby. Tehdy pohled tímto prizmatem umožnil velmi přesně identifikovat příčiny
nefunkčnosti tehdejšího ekonomického systému, a to i společně s dopady na
deformování dalších sfér společenského života. Zde je jeden z příkladů toho, jak jej
bylo možné aplikovat:
Obrázek 2.6: Využití rozšířeného pojetí efektivnosti k identifikování příčin
selhávání ekonomického systému založeného na společenském vlastnictví
výrobních prostředků

Zdroj: vlastní zpracování10
VALENČÍK, R.: Nestandardní pojetí sociálně ekonomické efektivnosti. In Politická ekonomie, 1989,
roč. 37, č. 4, s. 420.
10
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Aplikace rozšířeného pojetí efektivnosti k analýze současného ekonomického
systému
Vzniká otázka, zda koncept rozšířené efektivnosti lze aplikovat v současné době na
zcela jiný ekonomický systém. Připomeňme:
Rozšířený koncept efektivnosti rozlišuje čtyři komponenty:
Hospodárnost: Vztah mezi zdroji a produkcí
Jedná se o problematiku úspor nákladů, v dnešní době zejména formou inovací, na
které tlačí konkurence.
Účelnost: Vztah mezi produkcí a uspokojováním potřeb
V systému omezeného fungování trhu (kdy se plánovité řízení zcela zjevně ukazovalo
jako nedostatečná náhražka trhu) se zdál být tento moment naprosto klíčový. Na jedné
straně výrobky, o které nikdo neměl zájem, na druhé straně velmi často se objevující
nedostatek toho či onoho druhu zboží. Hlavní příčinou nebyl ani tak trh spotřebních
statků, který jakž takž fungoval, ale trh investičních statků, který téměř nefungoval.
Alokace investičních statků probíhala přídělovým způsobem, což podlamovalo
efektivnost v samotných základech ekonomického systému. Proto upozornění na
problém účelnosti a zaměření teorie tímto směrem bylo v tehdejších podmínkách
významným krokem vpřed, ale k pochopení příčin ekonomického selhávání celého
systému (a k orientaci při nápravě nedostatků) nestačilo. V podmínkách dnešního
systému trh funguje natolik dostatečně, že problém vztahu mezi produkcí a potřebami
nehraje významnější roli.
Dynamičnost: Vztah mezi spotřebou (uspokojováním potřeb) a rozvojem schopností
(nabýváním lidského kapitálu)
Zde už existuje i v současném společenském systému velký problém. Empiricky lze
snadno doložit, že z hlediska našeho uplatnění na profesních trzích existuje řada
různých forem nesouladu mezi spotřebou statků a nabýváním uplatnitelného lidského
kapitálu. Veblenův problém okázalé spotřeby, ekology zmiňovaný problém plýtvání a
nadměrného zatěžování přírodního prostředí atd. Někdy se v návaznosti na tyto formy
a projevy neefektivnosti uvažuje o různých formách regulace či omezování spotřeby.
Významnou součástí této problematiky je rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání (z
hlediska nabývání lidského kapitálu) či zdravotní péči (z hlediska uchování lidského
kapitálu). Příčinu problémů této třetí složky efektivnosti je však patrně nutné hledat
jinde. V problémech, na které ukazuje čtvrtá složka efektivnosti.
Produktivnost: Vztah mezi rozvojem schopností (nabýváním lidského kapitálu) a
uplatněním schopností (na profesních trzích)
V současné době bychom mohli tuto problematiku formulovat jako existenci
nejrůznějších zádrhelů v oblasti rovnosti příležitostí pro společenský vzestup na
základě nabývání a uplatňování lidského kapitálu, resp. rozvoje a uplatňování
schopností z hlediska celoživotní profesní dráhy. Právě v této oblasti existují jak formy
pozičního investování, které vytvářejí nerovné podmínky pro nabývání, uchování a
uplatnění lidského kapitálu. Rovněž se zde projevuje nevyvinutost tržních vztahů, které
by umožnily na základě HCC plněji využívat investiční příležitosti spojené
s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Problematice investování do
společenské pozice, kterou považujeme za mimořádně významnou, budeme věnovat
samostatnou pozornost v přímé návaznosti na aparát teorie her, který vyvineme a
aplikujeme.
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3. Makroekonomický aspekt: Jsou výdaje domácností
produktivní?
Úvodní poznámka
Keynesiánská makroekonomie přebírá neoklasické rozdělení výdajů na investice a
spotřebu, přičemž dominantním subjektem spotřebních výdajů jsou domácnosti a
dominantním subjektem výdajů jsou firmy. Jde o poměrně velké zjednodušení.
Domácnosti totiž také investují a k tomu účelu na trhu peněz poptávají peníze. Jde
zejména o hypoteční úvěry a půjčky na vzdělání, které v některých zemích tvoří velmi
významnou makroekonomickou veličinu.
To je ovšem jen jeden aspekt. Mnohem významnější je, že řada výdajů domácností
má investiční charakter, resp. jsou výdaji produktivními ve smyslu nabývání, uchování
a uplatnění lidského kapitálu, a domácnosti jsou při jejich vynakládání bezprostředně
motivovány zvýšením svého budoucího příjmu.
V nedávno zpracované studii11 byl podniknut pokus o analýzu, která by umožnila
odpovědět na otázku, zda se zvyšuje podíl výdajů domácností, které lze označit za
produktivní (v tom smyslu že prostřednictvím jejich bezprostředního vlivu na nabývání,
uchování a uplatnění lidského kapitálu). V následujících několika dílech naší série
využijeme poznatky studie, doplníme je a na závěr podrobíme rozboru z hlediska
našeho přístupu k budování ekonomie produktivní spotřeby jako základního směru
překonání neoklasické ekonomie a většiny jejích modifikací.

3.1 Vymezení a analýza výdajů domácností
Výdaje domácností
Výdaje domácností jsou oblastí, která má významný dopad na zajištění ekonomického
fungování domácnosti, tedy z hlediska mikroekonomického, ale i na fungování
ekonomického a finančního systému státu, tedy z hlediska makroekonomického. Z
pohledu domácnosti, ať již jde o domácnost jednotlivce nebo vícečlenné rodiny, jsou
výdaje součástí jejího rozpočtu, který je obvykle označován jako rozpočet domácnosti
nebo rodinný rozpočet. Základním pravidlem u rodinného rozpočtu je, že výdaje nesmí
v dlouhodobém časovém horizontu překročit příjmy. Domácnost jako ekonomický
subjekt tedy musí počítat, které výdaje jsou běžné, každý měsíc se pravidelně
opakující, a které jsou mimořádné, či které výdaje jsou určeny na krátkodobé užití a
které na dlouhodobé užití. Domácnosti si musí vytvářet rezervy na výdaje mimořádné,
resp. na výdaje související s většími položkami přesahujícími rozsah jejich měsíčních
příjmů.
Rozumná příprava rozpočtu domácnosti a nakládání s výdaji má dopad na to, jak se
lidé cítí, jak jsou spokojeni se svou finanční situací a které potřeby a na jaké úrovni se
jim daří zajišťovat. Příjmy a výdaje domácnosti jsou klasickými ekonomickými tokovými
veličinami, proto se posuzují vždy za určité časové období. Typicky jde o měsíční
časové období nebo roční časové období.
Z makroekonomického hlediska jsou výdaje domácností důležitým faktorem
bezprostředně ovlivňujícím agregátní poptávku. Jejich souhrnná analýza proto má
význam z pohledu státu. Analýza výdajů domácností a struktury jejich spotřeby může
odhalit různé vývojové tendence, které stát může ovlivnit svými průřezovými politikami
11

SŮVA, M.: Analýza výdajů domácností, Praha: Česká zemědělská univerzita, bakalářská práce, 2017.
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(např. fiskální politikou, politikou zaměstnanosti, sociální politikou) a dosáhnout
žádoucích změn. Tyto analýzy mohou být různě členěny a zaměřeny např. na výdaje
různých sociálních skupin  z hlediska druhu hlavních příjmů (např. zaměstnanců,
důchodců, osob samostatně výdělečně činných), z hlediska sídla (osoby žijící ve
městě, osoby žijící na vesnici), z hlediska věkových skupin nebo z hlediska
geografického. Podobně jako pro stát mohou výsledky analýz výdajů domácností
sloužit pro rozhodování na nižších úrovních, jako jsou kraje, obce a města. Analýza
výdajů domácností může být důležitá i z pohledu firem, které se snaží na trhu uplatnit
své produkty, tedy výrobky nebo služby, nebo nabídnout domácnostem investování.
Informace o disponibilních prostředcích domácností či vývojových tendencích ve
spotřebě tedy může sloužit jako významná vstupní informace o tom, na jaké trhy (tj.
pro koho a kde) se zaměřit.
Údaje o příjmech a výdajích domácností shromažďuje v České republice Český
statistický úřad (ČSÚ). Data ČSÚ jsou k dispozici ve statistických ročenkách, resp. ke
stažení na internetu, a bylo z nich čerpáno pro tuto analýzu. Údaje vycházejí zejména
ze statistiky rodinných účtů a výsledky sledování ČSÚ pro data do roku 2015 včetně
publikuje mimo jiné podle příjmových decilů, zatímco data od roku 2016 ČSÚ mají
změněnou strukturu a jsou uváděna jen podle příjmových kvintilů. Protože pro dále
uvedenou analýzu jsou vhodnější podrobnější údaje podle decilů, byly použity časové
řady od r. 2004, od kdy je toto sledování k dispozici, do roku 2015 včetně.
Pro spotřební vydání ČSÚ od roku 1999 používá „Klasifikace individuální spotřeby
podle účelu”, která byla vytvořena jako česká verze mezinárodního standardu
COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), tzv. CZ-COICOP. Pro
sledování výdajů domácností je určeno 12 oddílů této klasifikace – viz též Tabulka 3.1.
Zaměříme se na analýzu výdajů domácností ve vztahu k tzv. produktivní spotřebě.
Produktivní spotřeba je ta část výdajů domácností, která souvisí s nabýváním,
uchováním a uplatněním lidského kapitálu.
Vymezení trhu produktivních služeb není exaktně dáno. Sám pojem je relativně nový
a jeho vymezení se může formovat. Striktní dělicí čára mezi produktivními službami a
ostatní spotřebou se hledá v praktickém životě i ve statistikách jen obtížně, protože u
řady statků lze nalézt jejich charakter produktivní i neproduktivní. Např. vezmeme-li
jako příklad jízdní kolo, je možné si představit více způsobů užití, tj. kolo jako dopravní
prostředek, ale i kolo pro sport a relaxaci, či jako součást životního stylu, kdy bude mít
nepochybně na uchování lidského kapitálu jednoznačně dopad produktivní. Podobně
lze vzít jako jiný příklad bytové vybavení, kde jeho nákup, zejména za vyšší ceny, může
mít někdy charakter luxusní, prestižní spotřeby a nést v sobě prvky okázalosti, jindy
může jít třeba o nábytek s ergonomickými či zdravotními prvky, který má zřetelné
produktivní účinky – např. relaxace nebo vyšší výkonnost.
Mezi produktivní služby zařazuje Valenčík a kol.12 odvětví spojená s nabýváním,
uchováním a uplatněním lidského kapitálu, především:
- vzdělání,
- péči o zdraví,
- výchovu v rodině,
- kulturu,
- bydlení pro mladé lidi,
- rekreační a relaxační aktivity,
- lázeňství či
- pracovní poradenství.
VALENČĺK, R. a kol.: Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. 1. vyd. Praha: VŠFS,
EUPRESS, 2014.
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Ekonomické efekty produktivních služeb se projevují v urychlení pracovního uplatnění,
dosažení lepšího pracovního uplatnění, prodloužení zenitu i horizontu produktivního
uplatnění.
V kontextu výše uvedeného vymezení by měl být do rekreačních a relaxačních aktivit
specificky zahrnut také sport s výjimkou vrcholového, resp. profesionálního sportu.
Sport má bezpochyby řadu produktivních účinků. Je totiž nejen vhodnou náplní
volného času, ale pomáhá také k relaxaci, obnově sil a k celkovému upevnění zdraví.
Pojem ekonomika produktivních služeb má podle Valenčíka a kol.13 širší záběr než
pojem vzdělanostní neboli znalostní společnost či společnost vědění (knowledge
society, learning society), se kterým se lze v odborné literatuře často setkat (viz dále
Hurtová,14 Matula,15 Svatoš,16 Keller a Tvrdý17). Ekonomika produktivních služeb totiž
zahrnuje více charakteristik lidského kapitálu, tj. nikoliv jen jeho nabývání, ale i
uchování a uplatnění.
Hurtová18 vychází z prací Kellera a pojmem vzdělanostní společnost označuje stav
společnosti, kdy vědění vstupuje do tržního procesu zhodnocování jako prvek, který
přináší vyšší zisk než klasická průmyslová výroba. Podle názoru Matuly jsou pojmy
jako „informační“, „znalostní“, „postindustriální“ či „technokratická“ společnost v zásadě
synonyma. Matula dále uvádí: „Změnou preferencí směrem k lidskému kapitálu
pravděpodobně dochází i k postupnému splynutí termínů „informační společnost“ a
„znalostní společnost“ bez ohledu na skutečnost, že informační ekonomika (či
informační průmysl) je jasně vymezitelnou (tudíž i měřitelnou) složkou národního
hospodářství, zatímco termín „znalostní ekonomika“ je velmi široký pojem, na jehož
vymezení se odborná veřejnost ne zcela shodne.“19 Svatoš píše: „Výchozí základnou
nové (znalostní, digitální, síťové apod.) ekonomiky je ekonomika tradiční, která je
významným způsobem transformována efekty moderních informačních a
komunikačních technologií, jakož i hospodářskou politikou státu v podmínkách
globalizace. Hlavní a rozhodující formou kapitálu v nové ekonomice jsou informace a
znalosti.“20
Keller a Tvrdý v souvislosti se vzdělanostní společností konstatují, že výše vzdělání
nemusí souviset s vyšší ekonomickou výkonností, s mírou podnikatelské aktivity, ani s
mírou nezaměstnanosti. Zatímco v období až do cca 30 let po druhé světové válce

Tamtéž.
HURTOVÁ, V.: Vzdělanostní společnost [online], Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,
2015, Dostupné z: < https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/106266/>
15 MATULA, J.: Vztah pojmů znalostní ekonomika a znalostní společnost k pojmům informační
ekonomika a informační společnost [online], PARTSIP – partnerská síť informačních profesionálů.
29.6.2011. Dostupné z: <http://www.portalci.cz/ci-v-praxi/odborne-clanky/autorske-clanky/matula-jvztah-pojmu- znalostni-ekonomika-a-znalostni-spolecnost-k-pojmum-informacni-ekonomika-ainformacni-společnost>
16 SVATOŠ, M.: Globální trendy a znalostní ekonomika. In: Sborník prací z mezinárodní vědecké
konference, Praha: ČZU Provozně ekonomická fakulta, 2005. S. 25-30. Dostupné též z:
<http://www.agris.cz/Content/files/main_files/70/148466/05svatos.pdf>.
17 KELLER, J., TVRDÝ, L.: Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna, Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2008.
18 MIELCOVÁ, E. a kol. 4 Lineární regrese. In Statistické programy – využití Excelu a SPSS pro
výzkumnou činnost [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Dostupné z: <
http://mdg.vsb.cz/wiki/public/Excel4.pdf
19 MATULA, J.: Vztah pojmů znalostní ekonomika a znalostní společnost k pojmům informační
ekonomika a informační společnost [online], PARTSIP – partnerská síť informačních profesionálů.
29. 6. 2011.
20 SVATOŠ, M.: Globální trendy a znalostní ekonomika. In: Sborník prací z mezinárodní vědecké
konference, Praha: ČZU Provozně ekonomická fakulta, 2005. S. 25-30.
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vzdělání sloužilo jako výtah do vyšších vrstev společností, nyní podle autorů vzestup
nezajišťuje. Spíše má význam jako ochrana před riziky sestupu do nižších vrstev.
Celková struktura spotřebních vydání
Časově nejaktuálnější celková struktura spotřebních vydání, dostupná podle ČSÚ e
(2018), tj. za roky 2015 a 2016, a to jednak vždy průměr, jednak 20 % domácností
s nejnižšími a s nejvyššími příjmy, je uvedena níže – viz Tabulka 3.1.
Tabulka 3.1: Celková struktura spotřebních vydání za roky 2015 a 2016
Příjmy a výdaje
domácností

2015
20 %
domácností
s nejnižšími
příjmy

2015
20 %
domácností
s nejvyššími
příjmy

2016
20 %
domácností
s nejnižšími
příjmy

2016
20 %
domácností
s nejvyššími
příjmy

119 675

212 024

122 497

219 793

122 467

80 954

191 128

125 947

83 743

195 721

20,0

22,7

16,7

19,9

22,7

16,1

2,9

2,7

3,2

2,9

3,0

3,0

5,0

5,5

5,2

5,1

5,4

5,2

21,1

22,0

19,4

20,8

22,2

18,8

6,0

4,5

7,3

6,1

4,5

7,7

2015
Průměr na
člena
domácnosti

Horní (spodní)
hranice čistých
peněžních příjmů
(Kč)
Spotřební vydání
(Kč)
v tom (%):
01 Potraviny a
nealkoholické
nápoje
02 Alkoholické
nápoje, tabák
03 Odívání a obuv
04 Bydlení, voda,
energie, paliva
05 Bytové
vybavení, zařízení
domácnosti;
opravy
06 Zdraví
07 Doprava
08 Pošty a
telekomunikace
09 Rekreace a
kultura
10 Vzdělávání
11 Stravování a
ubytování
12 Ostatní zboží a
služby

2016
Průměr na
člena
domácnosti

2,6

2,0

2,5

2,6

2,3

2,5

10,5

9,7

11,6

11,0

9,1

12,7

4,2

4,8

3,8

4,1

4,7

3,5

9,4

8,6

10,2

9,5

8,4

10,6

0,6

1,0

0,5

0,5

0,9

0,4

5,6

5,7

5,8

5,7

5,9

6,0

12,1

10,8

13,8

11,8

10,9

13,5

Zdroj: ČSÚ e (2018)
Pro další analýzu je třeba vymezit ty oddíly spotřebních vydání, jejichž definice by se
co nejvíce blížila výše uvedenému teoretickému vymezení produktivních služeb. Po
bližším zkoumání definic a úvaze byly takto označeny oddíly Zdraví, Rekreace a
kultura, Vzdělávání, Ostatní zboží a služby.
Pokud jde o vybrané oddíly označené jako produktivní služby, má oddíl Zdraví
zastoupení v celkovém průměru spotřeby na člena domácnosti 2,6 % v obou letech,
Rekreace a kultura 9,4 %, resp. 9,5 %, Vzdělávání 0,6 %, resp. 0,9 % a nakonec oddíl
Ostatní zboží a služby 12,1 %, resp. 11,8 %. Celkově tedy tvoří spotřební výdaje na
produktivní služby v průměru 24,7 % spotřebních vydání v roce 2015, resp. 24,4 % v r.
2016, takže jde o jejich nezanedbatelnou část.
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Nejvýznamnější zastoupení měly v letech 2015 a 2016 stejně jako i v předchozích
letech Potraviny a nealkoholické nápoje a Bydlení, voda, energie, paliva, které
společně tvořily u domácností v průměru celkem 41,1 % spotřebních vydání v roce
2015, resp. 40,7 % v roce 2016. Společně by bylo možné tyto dva oddíly vydání označit
jako náklady na základní životní potřeby.
Podle údajů ČSÚ uspořádaných podle příjmových decilů (viz Tabulka 3.2) maximální
hodnoty 47,1 % dosáhly základní životní potřeby v nejnižším příjmovém decilu a 35,2
% v tom nejvyšším v roce 2015. Přitom pod 40 % z celkových vydání klesly tyto výdaje
až v 8. příjmovém decilu. A zhruba do 7. příjmového decilu nelze obecně pozorovat
nějaké zásadnější změny ve struktuře spotřebních vydání, protože jim stále dominují
vydání na základní životní potřeby. Údaje o spotřebních vydáních uvedené jen podle
příjmových kvintilů tyto největší rozdíly částečně stírají. Nejchudší kvintil (tj. 20 %
domácností s nejnižšími příjmy) vydával v roce 2016 na základní životní potřeby 44,9
% spotřebních výdajů, zatímco nejbohatší příjmový kvintil 34,9 %.
Třetí a čtvrtou nejvýznamnější výdajovou položku tvoří ve struktuře Ostatní zboží a
služby (viz oddíl 12), v průměru 12,1 % v r. 2015, resp. 11,8 % v r. 2016, spolu s
Dopravou (viz oddíl 7), v průměru 10,5 % v r. 2015, resp. 11 % v r. 2016. Páté místo
ve struktuře vydání zaujímá Rekreace a kultura (viz oddíl 9), kam patří i sportovní
služby.
Ostatní oddíly vydání již nezaujímají natolik významné podíly v celkové struktuře,
většinou je to do 5 %. Je přitom typické, že ani pořadí decilu nemá významný vliv na
podíl některých oddílů vydání, resp. neprojevuje se zde žádná viditelná tendence s
růstem příjmového decilu. Jako příklad lze uvést oddíl 2 – Alkoholické nápoje, tabák,
kde se hodnoty pohybují od 2,7 % do 3,5 % (maximum je v 9. decilu), nebo oddíl 3 –
Odívání a obuv, kde se hodnoty pohybují od 4,6 % do 5,6 % (maximum je v 2. decilu),
přičemž 1. a 10. decil mají shodný podíl ve výši 5,4 %. Pravděpodobně tedy bohatší
domácnosti kupují dražší výrobky v dané kategorii, případně spotřebovávají větší
objem daných výrobků, ale vyšší příjem nepůsobí na významnější změnu zastoupení
ve spotřebních vydáních.
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Tabulka 3.2: Spotřeba podle příjmových decilů

Zdroj: ČSÚ d (2016)
Z produktivních služeb je tak evidentně největší zastoupení oddílu Rekreace a kultura,
kam lze zahrnout jak volnočasové aktivity, tak dovolené, aktivní provozování sportu a
zároveň návštěvy koncertů a divadelních představení. V rámci oddílu s číslem dvanáct,
tedy Ostatní zboží a služby, lze nalézt výdaje, které jsou typicky výdaji na produktivní
služby, tj. osobní péče, jako např. kadeřnictví, manikúru a pedikúru, masáže, a sociální
péče. Patří sem ovšem i služby, jejichž produktivní charakter by byl velmi sporný, jako
např. prostituce, a výdaje za klenoty, které naopak mají charakter okázalé spotřeby.

3.2 Porovnání struktury výdajů ve vybraných letech
Snahou bylo dále získat obrázek o vývoji struktury výdajů v čase. Jak již bylo uvedeno,
byly k této analýze vybrány jen nejvýznamněji zastoupené oddíly 1, 4, 6, 7, 9, 10 a 12.
Posouzení bylo pro přehlednost provedeno pro vybrané roky – jednak na počátku
sledovaného období (rok 2004), jednak uprostřed (2010) a na konci sledovaného
období (2015) a pro vybrané decily (1. decil, 6. decil a 10. decil). Výběr roků k analýze
byl proveden proto, že data ukazovala, že mezi bezprostředně po sobě následujícími
roky zpravidla nedochází k zásadním zvratům ve struktuře, proto zastoupené roky mají
pokrýt celé období, ve kterém bylo cílem posoudit dlouhodobější změny. Podobně i
cílem výběru decilů bylo pokrýt decily na obou extrémech a 6. decil, který leží mezi
těmito extrémy.
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Obrázek 3.1: Vybrané kategorie spotřebních vydání v % za rok 2004
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Zdroj: ČSÚ b (205), vlastní úprava
Obrázek 3.2: Vybrané kategorie spotřebních vydání v % za rok 2010
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Zdroj: ČSÚ g (2011), vlastní úprava
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Obrázek 3.3: Vybrané kategorie spotřebních vydání v % za rok 2015
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Zdroj: ČSÚ d (2016), vlastní úprava
Porovnání struktury výdajů ve vybraných letech
Dále byla provedena analýza struktury spotřebních vydání mezi krajními decily, tj. 1. a
10. decilem, prostřednictvím porovnání absolutního rozdílu v procentních bodech, a to
v letech 2004 a 2015, tj. v letech na obou okrajích sledovaného období, aby bylo
možné posoudit, zda došlo k zásadním změnám.
Tabulka 3.3: Spotřební vydání mezi krajními decily za rok 2004
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) na jednotlivé
oddíly v % z celkových vydání

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Rok 2004
Potraviny a nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje, tabák
Odívání a obuv
Bydlení, voda, energie, paliva
Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělávání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby

Zdroj: ČSÚ b (2005), vlastní úprava
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Nejnižších
10%

Nejvyšších
10%

Rozdíl mezi
oběma decily v
procentních
bodech

25,3
2,6
5,8
19,7
5,3
1,5
9,3
4,6
9,9
1,0
5,4
9,6

15,2
3,0
6,4
16,9
7,2
1,8
15,9
3,9
12,3
0,5
5,5
11,4

-10,1
0,4
0,6
-2,8
1,9
0,4
6,6
-0,7
2,4
-0,5
0,0
1,9

Tabulka 3.4: Spotřební vydání mezi krajními decily za rok 2015
SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) na jednotlivé
oddíly v % z celkových vydání

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Rok 2015
Potraviny a nealkoholické nápoje
Alkoholické nápoje, tabák
Odívání a obuv
Bydlení, voda, energie, paliva
Bytové vybavení, zařízení domácnosti;
opravy
Zdraví
Doprava
Pošty a telekomunikace
Rekreace a kultura
Vzdělávání
Stravování a ubytování
Ostatní zboží a služby

Nejnižších
10%

Nejvyšších
10%

Rozdíl mezi
oběma decily v
procentních
bodech

23,5
2,7
5,4
23,6

16
2,9
5,4
19,2

-7,5
0,2
0
-4,4

4,0
1,9
8,5
5,2
8,0
1,1
5,7
10,4

7,5
2,6
12
3,6
10,6
0,5
5,8
14

3,5
0,7
3,5
-1,6
2,6
-0,6
0,1
3,6

Zdroj: ČSÚ d (2016), vlastní úprava
Výše uvedená analýza (viz Obrázek 3.1 až Obrázek 3.3 a Tabulka 3.3 a Tabulka 3.4)
ukazuje, že největší rozdíly v zastoupení jednotlivých oddílů vydání jsou pro jednotlivé
decily u oddílů 1 – Potraviny a nealkoholické nápoje, 4 – Bydlení, voda, energie, paliva
a 9 – Doprava. Lze říci, že bohatší příjmové skupiny vydávají ve své struktuře méně
na základní životní potřeby (oddíly 1 a 4). U nejbohatšího decilu je pak nejvíce patrný
růst zastoupení výdajů na dopravu, což je možné zřejmě přičítat individuální dopravě,
včetně nákupu dopravních prostředků, jako např. dražších automobilů. Přitom dále
platí, že rozdíly mezi 1. a 6. decilem nejsou tak zásadní, významné rozdíly se projeví
až mezi 1. a 10. decilem. Tyto údaje jen dále potvrzují a rozvíjejí prvotní zjištění
učiněné již výše - viz Tabulka 3.1 a Tabulka 3.2.
Nárůst podílu spotřebních výdajů u nejbohatšího decilu ve srovnání s nejchudším
decilem v oddílu 5 – Bytové vybavení, zařízení domácnosti a opravy, který byl
významnější v roce 2015 (o 3,5 procentních bodů versus 1,9 procentních bodů v roce
2004), lze přičítat pořizování luxusnějšího a nákladnějšího vybavení domácností a také
pravděpodobně větším obydlím.
Lze si povšimnout, že rozdíl v podílu vydání mezi nejbohatšími a nejchudšími na
potraviny a nealkoholické nápoje se v r. 2015 oproti r. 2004 snížil. To by bylo možné
přičítat výdajům na dražší potraviny, což mohou být jak potraviny vyšší ceny ze
zahraničí, tak různé pochutiny na zpestření jídelníčku, nebo i potraviny v biokvalitě a
potraviny zkvalitňující obecně strukturu jídelníčku, jako např. dražší hovězí maso nebo
ryby. V případě kvalitnějších potravin by šlo o pozitivní změnu, které bychom mohli
přisuzovat i produktivní význam ve smyslu dopadu na uchování a upevnění zdraví.
Narážíme zde jednak na neostrou definici produktivních výdajů, jednak i na to, že
zkoumání takovéto míry detaily nám statistická data neumožňují.
Mezi nejchudším a nejbohatším decilem lze mezi roky 2004 a 2015 zaznamenat také
nárůst rozdílu v podílu spotřebních vydání v oddílu 12 – Ostatní zboží a služby (1,9
procentních bodů v roce 2004 versus 3,6 procentních bodů v roce 2015). Tato
kategorie byla zařazena mezi výdaje na produktivní služby a její růst by tak bylo možné
obecně považovat za změnu pozitivní. Zároveň je však třeba si uvědomit, že jde o
kategorii „zbytkovou“. Kromě osobních a sociálních služeb, které mají v souladu s
teorií, z které tato analýza vychází, produktivní charakter, sem patří i prostituce
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a klenoty, které tento charakter zjevně nemají. K nárůstu vydání u tohoto oddílu je
proto třeba přistupovat opatrně.
Lze konstatovat, že při srovnání roků 2004 a 2015, resp. i 2010, nedošlo ve struktuře
spotřebních vydání k žádným převratným změnám. To odpovídá očekávatelnému
předpokladu, že ke změně zvyklostí ve struktuře spotřebních vydání dochází spíše
pozvolna za podmínky, že na trhu nedojde k nějakým nenadálým výkyvům (např.
prudký růst cen potravin či energií). Kromě samotného příjmu budou strukturu vydání
nejspíše ovlivňovat i mnohé další faktory, jako např. vzdělání, společenská pozice,
včetně potřeby realizovat okázalou a prestižní spotřebu na udržení této pozice,
reklama a celospolečenská témata či životní styl konkrétní domácnosti.
Podíl výdajů na produktivní služby
Časové řady pro jednotlivé decily
Pro prvotní posouzení podílu výdajů na produktivní služby v časové řadě bylo zvoleno
grafické znázornění. Obrázek 3.4 zachycuje vývoj časové řady podílu výdajů na
produktivní služby z celkových spotřebních výdajů pro vybrané decily. Jednoznačný
trend napříč všemi decily v tomto obrázku není patrný. Je však možné zaznamenat,
že v roce 2011 došlo k výraznému nárůstu podílu výdajů na produktivní služby u všech
sledovaných decilů s výjimkou decilu prvního.
Podobně Obrázek 3.5 zachycuje podíl výdajů na produktivní služby na celkových
příjmech pro vybrané decily. Ani zde není na první pohled patrný jednoznačný trend s
výjimkou 10. decilu, který vykazuje sestupnou tendenci. Navíc je 10. decil v podílech
výdajů na produktivní služby trvale od r. 2006 výrazněji pod ostatními vybranými decily.
Pro hlubší analytický pohled na vývoj výdajů na produktivní služby v závislosti na čase
a v závislosti na příjmovém decilu byla zvolena regresní a korelační analýza. K této
analýze byl použit statistický software Statistica a kontrolně program Excel.
Podkladová data pro podíl výdajů na produktivní služby na celkových příjmech a na
celkových spotřebních vydáních jsou spočtená z údajů ve statistice rodinných účtů –
viz ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016) a ČSÚ g (2011). (Pozn.: Údaje o dalších letech ve
zkoumané časové řadě lze získat vždy v odkazu na archiv na citovaných webových
stránkách.)
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Obrázek 3.4: Vývoj časové řady podílu výdajů na produktivní služby
Podíl výdajů na prod. služby na celk. výdajích u vybraných decilů
26,00%
1. decil
25,00%

3. decil

24,00%

5. decil

23,00%

6. decil

22,00%
21,00%
20,00%
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roky

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011) vlastní zpracování
Obrázek 3.5: Podíl výdajů na produktivní služby na celkových příjmech
Podíl výdajů na prod. služby na celk. příjmech u vybraných decilů
22,00%
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10.
decil

17,00%
16,00%
15,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
roky
Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011) vlastní zpracování

Nejprve byla otestována závislost podílu výdajů na produktivní spotřebu na celkových
spotřebních vydáních na příjmovém decilu v časové řadě prostřednictvím korelačního
koeficientu. Za roky 2004–2015 je celkem k dispozici celkem 12 pozorování. Výsledky
jsou uvedeny níže – viz Tabulka 3.5.
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Tabulka 3.5: Závislost podílu výdajů na produktivní spotřebu na celkových
spotřebních vydáních podle decilů
Podíl výdajů na produktivní služby vůči celkovým výdajům podle decilů napříč obdobím 2004-15
Decily

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Korelační koefic. R

-0,358

0,346

0,611

0,483

0,611

0,715

0,308

0,503

0,358

0,120

-1,212

1,167

2,441

1,743

2,439

3,237

1,024

1,840

1,214

0,382

Testové kritérium t

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011) vlastní zpracování
Kritická hodnota t1-α/2 významnosti korelačního koeficientu pro hladinu významnosti α
= 0,05 určená pomocí Studentova t rozdělení pro (12 – 2), tj. 10 stupňů volnosti, činí
2,228 (podle Bakytové a kol., 1986; tab. č. VI). Absolutní hodnota vypočteného
testového kritéria t tedy musí být větší než 2,228, abychom mohli zamítnout nulovou
hypotézu. Na základě tohoto testu vychází závislost podílu produktivních výdajů na
celkových spotřebních výdajích v čase významná pro decil třetí, pátý a šestý. V
souladu s očekáváním jde o korelaci pozitivní, tj. u těchto decilů, které představují v
daném vzorku domácností nižší až střední příjmové kategorie, v průběhu času roste
podíl výdajů na produktivní služby. U ostatních decilů nelze nulovou hypotézu
zamítnout.
Podobně byla otestována prostřednictvím korelačního koeficientu i závislost podílu
výdajů na produktivní spotřebu na celkových příjmech podle příjmového decilu v
časové řadě 2004–2015 – viz Tabulka 3.6.
Tabulka 3.6: Závislost podílu výdajů na produktivní spotřebu vůči celkovým
příjmům
Podíl výdajů na produktivní služby vůči celkovým příjmům – podle decilů napříč obdobím 2004-15
Decily

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Korelační
koeficienty R

-0,641

-0,121

0,100

0,012

0,214

0,023

-0,467

-0,048

-0,514

-0,626

-2,639

-0,387

0,317

0,037

0,693

0,071

-1,671

-0,153

-1,895

-2,536

Testové
kritérium t

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
V tomto případě jsou významné korelace pouze u decilu prvního a desátého, přičemž
jde o korelaci negativní. V průběhu daného časového období tedy u prvního a
desátého decilu docházelo k poklesu podílu výdajů na produktivní spotřebu v poměru
k celkovým příjmům. Paradoxně se tedy nejchudší domácnosti chovaly v tomto ohledu
stejně jako nejbohatší domácnosti. Důvody tohoto chování však patrně budou jiné.
Zatímco u nejchudších domácností se stále udržuje vysoký podíl výdajů na základní
životní potřeby a na růst výdajů na produktivní služby jim tak zřejmě už nezbývá, tak
se u nejbohatších domácností významněji projevuje snaha celkově snížit podíl
spotřebních vydání a naopak vydávat prostředky na vydání klasifikovaná jako
nespotřební.
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Struktura čistých peněžních vydání za rok 2015, která čerpá ze statistiky rodinných
účtů – viz ČSÚ d (2016), je podle jednotlivých decilů v základním členění na spotřební
a nespotřební vydání uvedena v Tabulce 7.
Tabulce 3.7: Struktura čistých peněžních vydání za rok 2015
Pořadí decilu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ČISTÁ PENĚŽNÍ
VYDÁNÍ CELKEM v tis.
Kč v roce 2015

74

96

113

120

125

136

147

160

193

266

A. Spotřební vydání
v tis. Kč

71

91

103

112

116

128

134

152

173

212

B. Vydání
neklasifikovaná jako
spotřební v tis. Kč

3

5

10

8

9

8

12

8

21

54

Podíl spotřebních
vydání z čistých
peněžních vydání
celkem v %

95,6

94,3

91,2

93,6

92,8

94,1

91,6

94,9

89,3

79,8

Zdroj: ČSÚ d (2016), vlastní zpracování
Z údajů v Tabulce 3.7 vyplývá, že zatímco u prvního až osmého decilu tvoří podíl
spotřebních vydání na čistých peněžních vydáních celkem více než 90 %, tak v 10.
decilu tento podíl významně klesá na necelých 80 %. Podobně se tento údaj choval i
v předchozích letech.
Lineární regrese pro závislost podílu produktivních výdajů na celkových spotřebních
vydáních na příjmovém decilu byly spočteny u těch decilů, kde závislost vyšla jako
statisticky významná, a navíc pro krajní decily, první a desátý. Souhrnně jsou výsledky
pro tyto regrese obsaženy níže – viz Tabulka 3.8 – a pro statisticky významné regrese
zachyceny graficky – viz Obrázek 3.6. Všechny regresní přímky mají pozitivní sklon a
potvrzují to, co již naznačily korelační koeficienty, že u 3., 5. a 6. decilu v průběhu času
statisticky významně rostl podíl výdajů na produktivní služby. Z grafu je také patrné,
že po kulminaci v roce 2011 dochází i u těchto decilů k útlumu v podílu těchto výdajů
a v posledních letech spíše jejich oscilaci bez výraznějšího trendu, který byl dosažen
v předchozích letech.
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Tabulka 3.8: Výsledky trendových funkcí
Výsledky trendových funkcí
Pro podíl výdajů na prod. služby z celk. výdajů podle jednotlivých decilů napříč obdobím 2004-15

Decil

b1
Regresní
koef.

R2
Koef.
deter

R
Korel.
koefic.

R2 adj.
Upravený koef.
deter.

F test

p-hodnota pro
F test

t-test
regres.
koefic. b1

p-hodnota
pro t-test

1.

-0,051

0,128

0,358

0,041

1,470

0,253

-1,212

0,253

3.

0,188

0,373

0,611

0,311

5,959

0,039

2,441

0,035

5.

0,152

0,373

0,611

0,310

5,949

0,035

2,439

0,035

6.

0,213

0,512

0,715

0,463

10,478

0,009

3,237

0,009

10.

0,062

0,014

0,120

-0,084

0,146

0,711

0,382

0,711

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Obrázek 3.6: Podíl výdajů na produktivní služby na celkových výdajích
Podíl výdajů na prod. služby na celk. výdajích dle výběru decilů
25,00%
24,00%
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y = 0,152x + 20,48
R = 0,611
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6. decil

19,00%
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roky
Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Dále bylo provedeno testování shody parametrů dvou regresních, resp. v tomto
případě trendových funkcí. Bylo zvoleno porovnání regresních koeficientů b 1i pro
časové řady vybraných decilů (shodně jako Tabulka 3.8) s regresním koeficientem b11
pro časovou řadu prvního decilu. Je tedy testováno, zda se ve vyšších decilech
statisticky významně liší strmost trendové funkce. Výsledky jsou uvedeny – viz Tabulka
3.9.
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Tabulka 3.9: Pořadí decilů z hlediska strmosti trendové funkce
Pořadí decilu, jehož regresní koeficient je
srovnáván vůči 1. decilu

3.

5.

6.

10.

Testové kritérium t

2,723

2,698

3,378

0,678

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Kritická hodnota t1-α/2(n1+n2-4) je pro hladinu významnosti α = 5 % a počet stupňů
volnosti (n1+n2-4) = (10 + 10 – 4) = 20 rovna 2,086 (viz Bakytová a kol.21). Absolutní
hodnota vypočteného testového kritéria t tedy musí být větší než 2,086, abychom mohli
zamítnout nulovou hypotézu. Bylo tím potvrzeno, že decily 3., 5. a 6. se chovaly odlišně
od 1. decilu a že tedy jejich výdaje na produktivní spotřebu v čase výrazněji rostly. Lze
si povšimnout, že pro 10. decil vychází hodnota jako nevýznamná a tento decil se tedy
chová z hlediska podílu výdajů na produktivní spotřebu podobně jako decil první, tedy
decil nejchudších domácností.
Analýza pro jednotlivé roky
Další způsob analytického náhledu představuje řez daty pro určitý rok napříč všemi
příjmovými decily. Postup byl volen shodný jako u časových řad pro jednotlivé decily.
Nejprve byla otestována závislost podílu výdajů na produktivní spotřebu na celkových
spotřebních vydáních pro dané roky, které máme k dispozici, tj. 2004–2015, v závislosti
na příjmovém decilu prostřednictvím korelačního koeficientu. V každém roce je tedy k
dispozici celkem 10 pozorování. Výsledky jsou uvedeny viz Tabulka 3.10.
Tabulka 3.10: Podíl výdajů na produktivní služby vůči celkovým výdajům podle
roků napříč decily
Podíl výdajů na produktivní služby vůči celkovým výdajům podle roků napříč decily
Roky
Korel.
koefic.
R

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

00,73 00,41
4
0

00,36
8

00,28
6

00,82
2

00,70
0

00,43
2

00,84
8

00,40
5

00,66
4

00,49
0

00,70
3

3,418

1,252

0,944

4,564

3,100

1,515

5,060

1,401

2,808

1,778

3,126

1,422

testové
kritér. t

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Kritická hodnota t1-α/2 významnosti korelačního koeficientu pro hladinu významnosti α
= 5 % určená pomocí Studentova t rozdělení pro 8 stupňů volnosti, činí 2,306 (podle
Bakytové a kol., 1986; tab. VI). Nulovou hypotézu tedy můžeme zamítnout pro roky
2004, 2008, 2009, 2011 a 2015, pro něž vychází závislost podílu produktivních výdajů
na celkových spotřebních výdajích významná na příjmovém decilu. Příjmový decil
představuje vlastně na nespojité celočíselné a ekvidistantní stupnici od 1 do 10 stupeň
příjmu. Proto lze říci, že v letech 2004, 2008, 2009, 2011 a 2015 výše příjmu statisticky
významně působila na podíl výdajů na produktivní služby vůči celkovým spotřebním
výdajům. Výsledky regresních funkcí pro roky, v nichž vychází statistická významnost,
jsou uvedeny níže – viz Tabulka 3.11. Grafické zachycení těchto regresí viz následující
Obrázek 3.7.

21

BAKYTOVÁ, H. a kol.: Statistická indukce pro ekonomy. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1986; tab. VI.
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Tabulka 3.11: Výsledky regresních funkcí
Výsledky regresních funkcí
Pro podíl výdajů na prod. služby z celk. výdajů pro vybrané roky napříč sledovanými decily

Rok

b1 Regresní
koef.

R2 Koeficient
deter.

R
Koef.
korelace

R2 adj.
Upravený
koef. deter.

F test

p-hodnota
pro F test

t-test
regresního
koeficientu
b1

2004

0,371

0,539

0,734

0,481

9,356

0,016

3,059

2008

0,266

0,676

0,822

0,635

16,659

0,004

2,419

2009

0,155

0,491

0,701

0,428

7,725

0,024

2,779

2011

0,521

0,719

0,848

0,684

20,466

0,002

4,524

2015

0,320

0,495

0,703

0,432

7,835

0,023

2,799

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Obrázek 3.7: Podíl výdajů na produktivní služby v závislosti na decilech
Podíl výdajů na produktivní služby v závislosti na decilech ve
vybraných letech
27,00%

y = 0,521x + 21,12
R = 0,848

26,00%

2004
2008

25,00%

2011
2015

24,00%

2009
23,00%
22,00%

y = 0,320x + 20,55
R = 0,703

y = 0,266x + 20,55
R = 0,822

21,00%
20,00%

y = 0,155x +21,07
R = 0,701

y = 0,371x + 19,32
R = 0,734

19,00%

1. decil2. decil3. decil4. decil5. decil6. decil7. decil8. decil9. decil 10.
decil
Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Dále bylo podobně jako v případě decilů provedeno testování shody parametrů dvou
regresních funkcí pro jednotlivé roky. Bylo zvoleno porovnání regresních koeficientů
b1i pro regresní funkce vybraných statisticky významných roků, tj. i = 2008, 2009, 2011
a 2015, s regresním koeficientem b1j pro tytéž roky, tj. j = 2008, 2009, 2011 a 2015, ale
vždy tak, že i ≠ j. Je tedy testováno, zda se v jednotlivých letech srovnávaných vždy
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ve dvojicích, tj. každý s každým, statisticky významně liší strmost regresní funkce.
Výsledky jsou uvedeny – viz Tabulka 3.12.
Tabulka 3.12: Absolutní hodnota testovaného kritéria t pro test shody
parametrů dvou regresních funkcí
Abs. hodnota test. kritéria t pro test shody parametrů 2 regresních
funkcí
2004
2004
2008
2009

2008

2009

2011

2015

0,764

1,621

0,898

0,307

1,297

1,930

0,411

2,865

1,300

2011

1,241

2015

Zdroj: ČSÚ b (2005), ČSÚ d (2016), ČSÚ g (2011), vlastní zpracování
Kritická hodnota t1-α/2(n1+n2-4) je pro hladinu významnosti α = 5 % a počet stupňů
volnosti 16 je rovna 2,120 (viz Bakytová a kol.). Lze proto vyhodnotit, že pro žádnou z
dvojic roků není možné hypotézu o rovnosti sklonu regresních přímek zamítnout, s
výjimkou dvojice roků 2009 a 2011. Mezi jednotlivými roky tedy v zásadě nejsou (až
na zmíněnou výjimku) z hlediska strmosti regresní funkce žádné statisticky významné
odlišnosti. S růstem příjmového decilu tedy v těchto pěti letech podobným tempem
rostl i podíl výdajů na produktivní služby.

3.3 Závěr provedené analýzy spotřebních výdajů domácnosti
Hlavním cílem analýzy bylo zhodnocení vývojových tendencí vybraných výdajů
domácností. Konkrétně šlo zejména o posouzení soukromých výdajů na tzv.
produktivní služby, kde bylo cílem zjistit, zda v soukromých výdajích
domácností dochází přirozeně ke známkám růstu výdajů na produktivní služby
a to jednak při růstu příjmů domácností a jednak v průběhu času. Taková
tendence by mohla předznamenat přeorientaci stávajícího setrvačného
ekonomického vývoje společnosti směrem ke společnosti produktivních služeb,
tj. společnosti charakterizované tím, že těžištěm jsou v ní produktivní služby
bezprostředně spojené s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.
Zatímco produktivní služby v ekonomice by mohly mít schopnost vytvářet vysokou
míru rovnosti příležitostí pro nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, má
opačný jev, kdy dochází naopak k investování do společenské pozice a kdy narůstá s
tím spojená okázalá či prestižní spotřeba, negativní vliv na společnost.
Jako zdroj dat pro analýzu sloužila statistika rodinných účtů, kterou poskytuje Český
statistický úřad v roční periodicitě. Do vydání zastupujících produktivní služby byly
zahrnuty výdaje na zdraví, rekreaci a kulturu, vzdělávání a ostatní zboží a služby.
Spotřebním výdajům domácností dominují výdaje na základní životní potřeby, tj.
výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a na bydlení, které stále tvoří v průměru
všech sledovaných domácností více jak 40 %. Tento podíl klesl v r. 2015 pod 40 % až
pro dva nejvyšší příjmové decily a zůstal pod 40 % (konkrétně dále sestoupil na 34,9
%) i v r. 2016 v nejvyšším příjmovém kvintilu, tj. u 20 % domácností s nejvyššími
příjmy. Struktura spotřebních výdajů domácností je napříč příjmovými decily
paradoxně poměrně rigidní. K největším rozdílům mezi nejchudšími a
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nejbohatšími domácnostmi dochází u potravin a bydlení, kdy nejbohatší
vydávají v poměru k celkovým spotřebním vydáním podstatně méně, zatímco
zejména u dopravy vydávají nejbohatší významně více. Výraznější rozdíly ve
smyslu vyššího podílu výdajů nejbohatších se začínají projevovat také u
bytového vybavení a zařízení domácností a u ostatních zboží a služeb.
Pokud jde o analýzu časových řad podílu výdajů domácností na produktivní
spotřebu z celkových spotřebních výdajů za léta 20042015, bylo prostřednictvím
regresní a korelační analýzy zjištěno, že ke statisticky významné dynamice jejich
růstu dochází u decilu třetího, pátého a šestého. Tyto decily představují nižší až
střední příjmové kategorie. Doplňující testování korelace v časových řadách
podílu výdajů na produktivní služby vůči celkovým příjmům ukázalo, že v decilu
prvním a desátém dochází v průběhu zkoumané časové řady k statisticky
významnému poklesu. Lze tedy shrnout, že zatímco u středních tříd existovaly
tendence k růstu výdajů na produktivní služby, tak nejchudší a nejbohatší
domácnosti na těchto výdajích šetří, ačkoliv každé z nich z jiného důvodu.
Zatímco nejchudší domácnosti se vyčerpají na výdajích za základní životní
potřeby a další nezbytné výdaje a na produktivní služby nebo na nespotřební
výdaje jim tak vysoké prostředky nezbývají, tak nejbohatší domácnosti naopak
vydávají své příjmy výrazně více na nespotřební výdaje, které zahrnují např.
investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, nebo na jiné
spotřební výdaje než jsou produktivní služby.
V zásadě lze tedy říci, že analýza časových řad uvedených soukromých výdajů
domácností spíše potvrzuje teorii v tom smyslu, že současný vývoj zůstává setrvačný
a nejsou patrny výraznější tendence příklonu k produktivní spotřebě.
Kromě toho byla ověřována i závislost vývoje podílu výdajů na produktivní spotřebu na
příjmovém decilu. V tomto testování vyšlo, že v letech 2004, 2008, 2009, 2011 a 2015
výše příjmu představovaná příjmovým decilem statisticky významně působila na podíl
výdajů na produktivní služby vůči celkovým spotřebním výdajům. Zejména výrazná
byla závislost v roce 2011, kdy došlo k nárůstu podílu spotřebních výdajů na
produktivní služby prakticky u všech příjmových decilů (s výjimkou prvního) a hodnota
tohoto podílu v tomto roce kulminovala. V dalších letech sledovaného období (2012–
2015) se obecně neprojevovaly výraznější tendence, spíše setrvalý stav.
Při analýze je ovšem třeba si uvědomit i různá její omezení. Ta jsou dána zejména
zdroji dat, kdy nejsou k dispozici data v podrobnější struktuře, vzorkem domácností,
který není reprezentativním pokrytím celé společnosti v České republice, a zápisy
výdajů, které mohou být zatíženy chybami. Kromě toho nezkoumáme veškeré ve
společnosti vydávané zdroje, neboť na produktivní spotřebu jsou vynakládány i
zdroje veřejnoprávní nebo jiné kolektivní zdroje. Sama statistika rodinných účtů
také neposkytuje údaje o možných příčinách vývoje a bylo by nutné zkoumat další
veličiny, např. vývoj jiných makroekonomických ukazatelů (HDP, mzdy apod.).
Je třeba poznamenat, že značná část produktivních služeb se může realizovat i
mimotržní cestou, a proto zůstává v jakýchkoliv statistikách nepodchycena, aniž by to
ovšem snižovalo faktický význam těchto služeb. Může jít o „služby“ poskytované
v rodinách, např. péče o domácnost či výchova dětí, kde se navíc projevuje
dlouhodobý horizont dosahování efektů a jak soukromý, tak společenský efekt.
Podobně může jít o akce poskytované různými jednotlivými dobrovolníky (např.
výpomoc při péči o seniory) nebo dobrovolnými spolky (zaměřenými např. na kulturní,
sportovní nebo vlastivědnou činnost) buď zcela zdarma nebo pouze s přispěním
z veřejných nebo soukromých zdrojů.
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3.4 Několik poznámek k makroekonomickým aspektům teorie
produktivní spotřeby
I na půdě současné makroekonomie se otevírá poměrně výživné badatelské pole,
pokud se na ekonomickou realitu podíváme očima ekonomie produktivní spotřeby.
K dosaženému výsledku několik poznámek:
1. Metodiku, která byla použita, lze ještě zdokonalit, ale již v této podobě je a bude
využitelná při analýze posunů, ke kterým dochází.
2. Rozbor trendů ukazuje, že se v podmínkách, kdy ještě nejsou vytvořeny podmínky
pro financování odvětví produktivních služeb na bázi HCC (smluv o lidském kapitálu),
začíná projevovat rozdíl mezi investováním vyšších vrstev do společenské pozice
(důsledkem čehož je nutné omezování vertikální prostupnosti a nárůst ekonomické
segregace), zatímco střední vrstvy se stále snaží a patrně budou snažit uspět formou
investování do lidských schopností. To povede k nárůstu pnutí ve společnosti a
nevypočitatelnému chování nižších vrstev, které budou frustrovány a demotivovány,
pokud jde o snahu ke společenskému vzestupu.
3. Čím dříve společnost konsenzuálně přijme koncept a vizi vyrovnání se s tímto
rizikem, orientaci na vytvoření rovnosti příležitostí (např. při přístupu ke špičkovému
poznání jako předpokladu společenského vzestupu), tím budou rizika budoucího
vývoje menší. Z hlediska nastupujících generací půjde například o to, jak se reálně
budou vyvíjet vztahy mezi uplatnitelností lidí s poctivým vzděláním opírajícím se o
dřinu spojenou se studiem přírodních a technických věd, a lidmi, jejichž prosazování
je založeno na vydíratelnosti břemenem hypoteční půjčky a podbízením se v rámci
společenských kontaktů.
4. Výrazné přesuny ve struktuře spotřeby směrem k jejím produktivním složkám a s tím
souvisejícím zvýšením podílu produktivních služeb ve struktuře spotřeby jsou
neoddělitelně spojeny s reformami, které umožní vznik kontraktů umožňujících
financovat produktivní služby z efektů, které v důsledku jejich působení vznikají.
5. Některé dílčí poznatky by mohlo přinést vytipování specifických forem produktivní či
poziční spotřeby (investování do společenské pozice či do rozvoje, příp. uchování
schopností) v rámci podrobnějšího členění dostupných statistických dat o spotřebě
domácností.

3.5 Pohled ze strany nabídky
Ve výše uvedeném textu této kapitoly byl uplatněn pohled spotřebitele, tj. domácností,
které poptávají výrobky a služby a vynakládají na ně část svých příjmů. Nyní bude
pohled doplněn a závěry ověřeny prostřednictvím strany nabídky, tj. pohledem na
odvětví a v nich zařazené subjekty, které tyto výrobky a služby produkují. Pokud by
existovala přirozená tendence růstu odvětví produktivní ekonomiky, kterou by např.
spotřební výdaje domácností a metodika jejich sledování nemusely odhalit, mělo by se
to projevit mj. ve změněné struktuře národního hospodářství, tj. tím, že příslušná
odvětví rostou. Z dostupných statistik ČSÚ byla proto vybrána některá data sledovaná
podle odvětví, která by tento růst mohla zachytit.
Níže uvedená Tabulka 3.13 porovnává relativní podíly registrovaných podnikajících
fyzických osob podle převažující činnosti za roky 2010 a 2016 a v posledním sloupečku
je uveden rozdíl mezi roky 2016 a 2010 v procentních bodech (čerpáno z dat ČSÚ e,
viz Statistická ročenka České republiky – 2017). Podnikající fyzické osoby zpravidla
reprezentují z hlediska velikosti nejmenší podnikatelské subjekty. Jejich růst nebo
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naopak zánik je proto zpravidla velmi rychlý a pružný. Lze oprávněně předpokládat, že
tendence k přirozenému přechodu na produkční ekonomiku by mohly zachytit brzy,
zejména pokud by šlo o oblasti, které nejsou investičně náročné ve smyslu
materiálních investic (budov, pozemků, strojů a zařízení) a vyžadují oproti tomu spíše
lidský a vzdělanostní kapitál.
Odvětví, která by mohla signalizovat nárůst produktivní ekonomiky, by v uvedené
struktuře (dle CZ-NACE, viz též sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb.) představovala zejména
odvětví:







I – Ubytování, stravování a pohostinství
J – Informační a komunikační činnosti (zahrnují např. vydávání publikací,
softwaru, produkci filmů, vysílání, telekomunikační činnosti)
M – Profesní, vědecké a technické činnosti
P – Vzdělávání
Q – Zdravotní a sociální péče
R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

V žádném z těchto odvětví nedošlo k nárůstu relativního zastoupení subjektů, naopak
některá z těchto odvětví vykazují pokles. K největší změně ve smyslu růstu podílu
subjektů došlo v odvětví K – Peněžnictví a pojišťovnictví (v absolutním vyjádření jde o
růst z cca 31 tis. subjektů na cca 93 tis.). K výraznějšímu růstu podílu počtu subjektů
došlo i v odvětví A - Zemědělství, lesnictví a rybářství, což může být dáno spíše
drolením větších podniků. Za zmínku stojí i výrazný nárůst podílu i počtu subjektů
v odvětví D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (z cca
5 tis. na cca 16 tis.). Tedy rostla odvětví, která nelze považovat za produktivní služby
ve smyslu v této publikaci používané definice. Část růstu produktivních činností se
ovšem může skrýt i v nezařazených činnostech, jejichž přesnější struktura není
známa, ačkoliv zaznamenaly nárůst podílu počtu subjektů o 1 procentní bod.
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Tabulka 3.13: Relativní podíly registrovaných podnikajících fyzických osob
podle převažující činnosti
Fyzické osoby podle převažující činnosti (stav vždy k 31.
12.)
Sekce CZ-NACE

Rok 2010

Rok 2016

Rozdíl mezi
2016 a 2010

%

%

Procentních
bodů

Celkem

100,0

100,0

0,0

A Zemědělství, lesnictví a rybářství

3,9

4,8

1,0

B Těžba a dobývání

0,0

0,0

0,0

13,2

12,0

-1,2

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu

0,3

0,8

0,5

E Zásobování vodou; činnosti související
s odpadními vodami, odpady
a sanacemi

0,4

0,3

-0,1

F Stavebnictví

13,4

13,3

-0,1

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

25,6

23,4

-2,2

H Doprava a skladování

3,3

2,7

-0,6

I Ubytování, stravování a pohostinství

6,1

5,9

-0,3

J Informační a komunikační činnosti

2,4

2,0

-0,4

K Peněžnictví a pojišťovnictví

1,6

4,4

2,9

L Činnosti v oblasti nemovitostí

1,3

1,3

0,0

14,6

13,5

-1,1

N Administrativní a podpůrné činnosti

1,7

1,8

0,1

O Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

0,0

0,0

0,0

P Vzdělávání

1,4

1,5

0,1

Q Zdravotní a sociální péče

1,4

1,1

-0,4

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1,4

1,4

0,0

S Ostatní činnosti

5,3

6,0

0,7

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů;
činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní
potřebu

0,0

C Zpracovatelský průmysl

M Profesní, vědecké a technické činnosti

U Činnosti exteritoriálních organizací
a orgánů

-

nezařazeno

2,7

Zdroj: Statistická ročenka České republiky – 2017
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-

-

-

3,8

1,0

Tabulka 3.14 dále uvádí pro porovnání ve stejné struktuře odvětví relativní podíly
právnických osob podle převažující činnosti za roky 2010 a 2016 (čerpáno rovněž z
dat ČSÚ e, viz Statistická ročenka České republiky – 2017).
Tabulka 3.14: Porovnání ve stejné struktuře odvětví relativních podílů
právnických osob podle převažující činnosti
Právnické osoby podle převažující činnosti (stav vždy k 31.
12.)
Sekce CZ-NACE

Rok 2010

Rok 2016

Rozdíl mezi
2016 a 2010

%

%

Procentních
bodů

Celkem

100,0

100,0

0

A Zemědělství, lesnictví a rybářství

3,3

3,2

-0,1

B Těžba a dobývání

0,1

0,1

0,0

C Zpracovatelský průmysl

7,3

6,9

-0,4

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu

0,2

0,3

0,1

E Zásobování vodou; činnosti související
s odpadními vodami, odpady
a sanacemi

0,5

0,5

0,0

F Stavebnictví

8,9

6,0

-2,9

24,7

20,5

-4,2

H Doprava a skladování

1,4

1,6

0,2

I Ubytování, stravování a pohostinství

2,4

3,1

0,8

J Informační a komunikační činnosti

1,8

2,1

0,3

K Peněžnictví a pojišťovnictví

0,3

0,5

0,2

18,0

19,3

1,2

M Profesní, vědecké a technické činnosti

7,2

9,7

2,5

N Administrativní a podpůrné činnosti

2,2

1,7

-0,5

O Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2,2

2,2

-0,1

P Vzdělávání

2,0

1,9

-0,1

Q Zdravotní a sociální péče

0,8

1,7

0,9

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

4,9

5,3

0,4

11,2

13,3

2,1

0,0

-

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel

L Činnosti v oblasti nemovitostí

S Ostatní činnosti
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů;
činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní
potřebu

-

U Činnosti exteritoriálních organizací
a orgánů

0,0

0,0

0,0

nezařazeno

0,8

0,3

-0,5

Zdroj: Statistická ročenka České republiky – 2017, vlastní úprava
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Pokud jde o odvětví produktivní ekonomiky, u právnických osob dochází mezi roky
2010 a 2016 k výraznějšímu růstu podílu subjektů ve všech odvětvích, která lze do
produktivní ekonomiky zařadit, konkrétně v odvětví M – Profesní, vědecké a technické
činnosti (o 2,5 procentního bodu), v odvětví Q – Zdravotní a sociální péče (o 0,9
procentního bodu), v odvětví I – Ubytování, stravování a pohostinství (o 0,8
procentního bodu), v odvětví R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (o 0,4
procentního bodu), v odvětví P – Vzdělávání (0,9 procentního bodu) a též v odvětví J
– Informační a komunikační činnosti (o 0,3 procentního bodu). Z hlediska důrazu na
produktivní ekonomiku by tedy mohlo jít o pozitivní signál. Zároveň to může
naznačovat, že podnikání v těchto odvětvích si žádá větší rozsah, než je obvyklý
rozsah podnikání provozovaný fyzickými osobami. Důvodem může být investiční
náročnost (v oblasti materiální i nemateriální, tj. včetně získávání různých licencí,
povolení, software, ale i kontaktů a možností prosadit se na trhu) a z toho plynoucí
větší objem fixních nákladů či potřeba specializace jednotlivých odborníků uvnitř
podniku.
Výše uvedený pohled lze dále doplnit o podíl jednotlivých odvětví na hrubé přidané
hodnotě, která nejlépe vypovídá o jejich významu v národním hospodářství. Hrubá
přidaná hodnota je v metodice ČSÚ dána rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou, od
hrubého domácího produktu se odlišuje pouze tzv. čistými daněmi na produkty, které
však nejsou rozvrženy do odvětví.
Obrázek 3.8 zachycuje podíl vybraných odvětví, která lze označit za produktivní
ekonomiky v relativně dlouhém časovém období za roky 1990–2017 na základě dat
publikovaných ČSÚ f (viz Česká republika od roku 1989 v číslech – 2017, přičemž rok
2017 obsahuje pouze předběžné údaje). Z obrázku plyne, že téměř u všech
sledovaných odvětví došlo zejména v první polovině 90. let k rychlému růstu jejich
podílu na hrubé přidané hodnotě v ČR, tj. k jakémusi uvolnění jejich růstového
potenciálu následujícího po změně společenského systému, zatímco již v 2. polovině
90. let se tento potenciál jakoby vyčerpal a došlo naopak k poklesu. U některých
produktivních odvětví se růst jejich podílu na začátku nového milénia částečně obnovil,
nicméně cca od roku 2008 podíly všech těchto odvětví víceméně stagnují a struktura
podílu odvětví v národním hospodářství tak zůstává v posledním desetiletí v podstatě
zakonzervovaná. Za povšimnutí stojí odvětví R – Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti, které by mohlo být považováno za typického reprezentanta produktivních
služeb. Jeho podíl se ovšem dlouhodobě víceméně nemění, resp. v posledních letech
ještě mírně klesl na úroveň, kterou dosahoval v 90. letech. Rychlý vzestup a následný
pokles zažilo odvětví I – Ubytování, stravování a pohostinství, které také souvisí
s využitím volného času a rekreačními účely. V roce 1990 jeho podíl dosahoval 1,6 %
a rychle se zvýšil až na 3,3 % v roce 1997, od té doby jeho podíl postupně klesá na
odhadovaných 2,1 % v r. 2017.
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Obrázek 3.8: Podíl vybraných odvětví produktivních služeb v relativně dlouhém
časovém období za roky 1990–2017
6,0

Podíl vybraných odvětví na hrubé přidané hodnotě v ČR (v %)

5,0

4,0

I Ubytování, stravování a
pohostinství
M Profesní, vědecké a
technické činnosti

3,0

P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální
péče

2,0

R Kulturní, zábavní a
rekreační činnosti
J Informační a
komunikační činnosti

1,0

0,0

Zdroj: ČSÚ f (viz Česká republika od roku 1989 v číslech – 2017), vlastní analýza a
úprava
Závěrem lze konstatovat, že pohled ze strany nabídky v zásadě potvrdil předchozí
závěry získané z analýzy spotřebních vydání, tj. že možnosti růstového potenciálu
produktivních služeb zůstávají v komerční sféře zatím nevyužity.
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4. Investování do pozice a investování do schopností
4.1 Investování do pozice a investování do schopností – výchozí
koncept
V následujícím pojednání se budeme věnovat vztahu mezi tím, co nazýváme
investováním do pozice (do společenské pozice, resp. pozičním investováním) a
investováním do schopností (do rozvoje a uchování, příp. uplatnění schopností).
Protikladnost tohoto investování považujeme za jeden z klíčů k pochopení problémů
současné doby. Navazujeme subkapitolu 2.1 této monografie, ve které byly pojmy
investování do rozvoje schopností a investování do společenské pozice definovány a
odlišeny, viz zejména Obrázek 2.4.
Pokusíme se co nejnázorněji vyjádřit jednu z nejvýznamnějších příčin současných
problémů. Začneme Obrázkem 4.1, který bezprostředně navazuje na Obrázek 2.4.
Obrázek 4.1: Zvýšení budoucího příjmu vlastníka většího současného příjmu
v důsledku pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Zvýšení současného příjmu vlastníka většího současného příjmu je vyznačeno tmavší
plochou. Z obrázku je zřejmé i to, jak výrazně se v důsledku investování do
společenské pozice vlastníkem většího současného příjmu změnil budoucí příjem
vlastníka menšího současného příjmu.
Pátrání po tom, co je příčinou selhávání současné společnosti (co je zdrojem potíží a
jak je překonat) začneme modifikací Obrázku 4.1. V následujícím Obrázku 4.2 si
ukážeme, jak se v důsledku investování do společenské pozice sníží příjem subjektu,
který vlastní méně investičních prostředků.
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Obrázek 4.2: Snížení budoucího příjmu vlastníka menšího současného příjmu
v důsledku pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Světlejší barvou je vyznačen budoucí příjem subjektu vlastnícího méně investičních
prostředků po té, co došlo k pozičnímu investování, tmavší barvou to, o kolik se jeho
budoucí příjem snížil.
V uvedeném případu neuvažujeme zvýšení budoucího příjmu v důsledku působení
kapitálového trhu. Tam, kde dochází k pozičnímu investování, zpravidla dochází i
k omezení působení kapitálového trhu
Následující Obrázek 4.3 nás vrátí k původnímu rozdělení budoucích příjmů (bez
působení kapitálového trhu i bez působení pozičního investování). Potřebujeme ho pro
to, abychom přešli k dalšímu typu obrázků, se kterými budeme pracovat.
Obrázek 4.3: Situace bez působení kapitálového trhu i bez působení pozičního
investování

Zdroj: vlastní výtvor
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K tomu:
Y´11 Tmavší plocha je budoucí příjem prvního subjektu
Y´21 Světlejší plocha je budoucí příjem druhého subjektu
Totéž si ukážeme na dalším Obrázku 4.4 v případě, kdy došlo k investování do pozice
subjektem vlastnícím větší množství investičních prostředků.
Obrázek 4.4: Změny ve velikosti příjmů v důsledku pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Y´12 Budoucí příjem prvního subjektu zmenšený v důsledku investování do pozice
Y´22 Budoucí příjem prvního subjektu zvětšený v důsledku investování do pozice

4.2 Investování do pozice a investování do schopností – základní
dilema
Nyní vyjádříme základní dilema hráčů na kapitálovém trhu. Následující Obrázek 4.5
ukazuje důsledek investování do pozice subjektem, který vlastní více investičních
prostředků (má větší současný příjem).
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Obrázek 4.5: Základní dilema hráčů na kapitálovém trhu

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Výchozí rozdělení příjmů se změnilo, jak ukazuje šipka. Druhý subjekt má více
budoucího příjmu, první subjekt méně.
Nyní se dostáváme k podstatě toho, o co jde. Vyjdeme z předcházejícího Obrázku 4.5
a doplníme jej o oblast paretovských zlepšení v důsledku působení kapitálového trhu.
Tu jsme si v souřadnicích současného a budoucího příjmu vyjádřeného v mezních
veličinách (Y, MY´) zobrazili již na Obrázku 2.1. Nyní si ji vyjádříme v souřadnicích
příjmu prvního a druhého subjektu (Y´1, Y´2). Tatáž oblast se nám zobrazí v nových
souřadnicích poněkud odlišně.
Obrázek 4.6: Oblast paretovských zlepšení v důsledku kapitálového trhu

Zdroj: vlastní výtvor
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K tomu:
Bod (Y´11, Y´21) jsme označili jako d (bod nedohody) a celou množinu dosažitelných
bodů jako S. To proto, že nyní máme před očima standardní Nashův (S, d) vyjednávací
problém22, jednu z nejfundamentálnějších úloh teorie kooperativních her, jejíž aparát
budeme potřebovat. Tučně jsme zvýraznili tu část hranice množiny S dosažitelných
bodů, která nás bude zajímat.
O obsahu, problémech a přínosu aparátu kooperativních her k řešení dané
problematiky pojednáme později, nyní přejdeme přímo k podstatě věci. Totiž k tomu,
že z hlediska vztahu mezi množinou paretovských zlepšení, které může přinést
kapitálový trh, a důsledkem investování do pozice mohou nastat dvě různé
situace, které představují polaritu zcela zásadní; zásadní ve smyslu interpretace,
pokud jde o příslušné společenské situace. Podíváme se na ně na dalším Obrázku
4.7.
Obrázek 4.7: Poziční investování a kooperativní zlepšení – dva různé případy

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Přerušovanými šipkami jsou vyznačeny dva zásadně odlišné případy důsledků
investování hráče, který vlastní více investičních prostředků, do společenské pozice:
- V prvním případě se příjem hráče, který vlastní více investičních prostředků, do
společenské pozice, sice zvýší, ale o méně, než by mu mohlo přinést jeho působení
jako věřitele na kapitálovém trhu.
- Ve druhém případě se příjem hráče, který vlastní více investičních prostředků, do
společenské pozice, zvýší, ale o více, než by mu mohlo přinést jeho působení jako
věřitele na kapitálovém trhu, a to při jakémkoli rozdělení paretovského zlepšení.

NASH, J. F. The bargaining problem. Econometrica: Journal of the Econometric Society. JSTOR,
1950, 18 (No. 2), pp. 155-162.
22
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Vidíme, že v prvním případě vznikla situace, kdy se hráči, který vlastní více
investičních prostředků (pro jednoduchost ho budeme nazývat bohatším hráčem, aniž
bychom do tohoto označení vkládali jakoukoli pozitivní či negativní konotaci), vyplatí,
resp. může vyplatit (závisí na řadě kontextů hry, o kterých ještě bude řeč) využít
fungování kapitálového trhu. Ve druhém případě taková situace nevzniká.
Jakkoli to tak na stávajícím stupni výkladu ještě nevypadá, právě jsme se dotkli toho
nejpodstatnějšího, o co jde ve společenské realitě. K tomu, abychom si význam toho,
co jsme zjistili, uvědomili, musíme ještě udělat celou řadu dalších kroků. Ale nic není
zadarmo.
Nyní si ukážeme první praktický závěr, z hlediska orientace v současném dění a
představy vize řešení současných problémů velmi důležitý závěr.
K tomu, abychom příslušný závěr vytěžili, nám bude stačit mírná modifikace
předcházejícího Obrázku 4.7. Uděláme ji ve dvou krocích.
První krok: Obrázek 4.8 nám ukáže, jak se změní oblast vyjednávání v případě, kdy
dojde k investování bohatšího hráče do pozice a současně i využití kapitálového trhu.
Obrázek 4.8: Změna oblasti vyjednávání v důsledku pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Bod nedohody se posunul do pozice d´. Určil novou oblast vyjednávání. Odsud se
odvíjí řada dalších zajímavých úloh, ale momentálně nás zajímá mnohem více jiná
modifikace Obrázku 4.7. Tu si ukážeme na následujícím Obrázku 4.8.
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Obrázek 4.9: Rozšíření oblastí kontraktů umožňující využít investiční
příležitosti, kterými subjekty disponují

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
K tomu, aby se využila možnost paretovských zlepšení, lze dojít i tak, že se rozšíří
oblast kontraktů. To umožní využít další investiční příležitosti, kterými subjekty
disponují. Z hlediska praktické interpretace jde především o kontrakty (smlouvy)
týkající se investování do lidského kapitálu (HCC).
Pro chudšího hráče to znamená zlepšení zcela zásadní. Pokud dá bohatší hráč
přednost investování do společenské pozice a nevyužije kapitálový trh, znamená to
pro chudšího hráče snížení příjmu z Y´11 na Y´12. Pokud bohatší hráč využije kapitálový
trh, tak i v případě pozičního investování vzroste příjem chudšího hráče přinejmenším
na úroveň Y´11 a bude se pohybovat někde v rozmezí Y´11 a Y´1Q. Ve skutečnosti se
nabízí zlepšení ještě větší, ale to není na první pohled tak zřejmé, budeme se mu
věnovat později.
Pokud se znalec teorie kooperativních her, konkrétněji znalec přístupů k řešení
Nashova (S, d) vyjednávacího problému podívá na Obrázek 4.8, objeví v něm tzv.
vodní problém (problém pojmenovaný po původní aplikaci, v níž byl identifikován).
V následujícím Obrázku 4.10 Obrázek 4.9 mírně doplníme o linii se sklonem 45°, resp.
proti směru hodinových ručiček 135°.
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Obrázek 4.10: Maximum součtu budoucích příjmů

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Bod dotyku linie se sklonem 45°, resp. 135° a hranice paretovských zlepšení
představuje bod maximální sumy výplat (proto jsme mu také připsali souřadnice Y´ 1maxΣ
a Y´2maxΣ.) V našem případě je to bod, při kterém jsou investiční příležitosti obou
subjektů využity podle míry výnosnosti bez ohledu na to, kterému subjektu patří.
V Obrázku 2.2 jsme jej označili písmenem E jako bod rovnováhy. Je to také bod, ve
kterém je efektivnost příslušného ekonomického systému nejvyšší.
Z Obrázku 4.10 vidíme, že možnost investování do pozice posouvá oblast vyjednávání
mimo bod maximálního součtu.
Pokud budeme předpokládat individuální racionalitu subjektů (každý subjekt dá
přednost tomu stavu, který je pro něj lepší, tj. v našem případě kdy dosahuje vyššího
příjmu) a kolektivní racionalitu hráčů (kdy subjekty dají přednost tomu stavu, při kterém
má každý z nich větší příjem), mohou maximální efektivnost příslušného
ekonomického systému zabezpečit i v případě, že hráč, který má možnost získat
výhodu formou investování do pozice, možnost získání této výhody při vyjednávání
uplatní jako náklad své obětované příležitosti. A to tak, že investiční příležitosti
budou využívány podle míry jejich výnosnosti bez ohledu na to, kterému
subjektu patří, ale hráč, který má při vyjednávání silnější pozici danou možností
investování do pozice, bude požadovat příslušnou kompenzaci.
Uvedenou problematiku jsme popsali v obecné rovině v monografii Valenčík, R. a
kol.23
Odhalili jsme přitom fenomén, který jsme nazvali „snag“ (z českého „zádrhel“), protože
se při analýze vyjednávání na kapitálovém trhu prostřednictvím aparátu teorie
kooperativních her ukázalo, že dosažení bodu maximálního součtu výnosů nemusí být
VALENČÍK, R. a kol.: Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních
reforem, Praha: VŠFS-EUPRESS 2017, kapitola 8. Metody vyjednávání (k problematice vývoje
finančních trhů z hlediska přenesené ceny a jak vyjednávat), s. 64-76, online celé viz:
https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/ekonomicky_zaklad_odvetvi_produktivnich_.pdf
23
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ani za předpokladu individuální a kolektivní racionality subjektů bez problémů. Jeden
nebo oba z hráčů totiž mohou dosáhnout maximálního zlepšení nikoli v bodě E
Obrázku 2.2 (tj. při využití investičních příležitostí dle míry jejich výnosnosti).
Pokud si připomeneme Obrázek 2.2, pak oblast paretovských zlepšení v důsledku
působení kapitálového trhu lze rovněž vyjádřit (v souřadnicích příjmu prvního a
druhého subjektu) prostřednictvím následujícího Obrázku 4.11.
Obrázek 4.11: Alternativní vyjádření paretovských zlepšení v důsledku
působení kapitálového trhu

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
V obrázku převzatém z monografie je pro příjem jednoho a druhého subjektu použito
označení y(1) a y(2) místo Y´1a Y´2, což ovšem není podstatné.
Důležité je, co uvidíme, pokud příslušnou oblast zvětšíme, což ukazuje následující
Obrázek 4.12.
Obrázek 4.12: Detail oblasti paretovských zlepšení

Zdroj: vlastní výtvor
60

K tomu:
Maxima budoucího příjmu obou hráčů nejsou v bodě E.
Ještě zřetelněji je to vidět na Obrázku 4.13, pokud se vrátíme k původním souřadnicím
Y a MY´ (v označeních obrázku z monografie jsou to souřadnice x, y), kdy příjem hráčů
je vyznačen příslušnou plochou.
Obrázek 4.13: Maxima budoucího příjmu

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Porovnáním pravé a levé části obrázku zjistíme, že první hráč má v prvním případě
(kdy nejsou využity všechny investiční příležitosti) větší příjem než ve druhém případě
(kdy jsou využity všechny investiční příležitosti).
Vyjednáváním a kompenzacemi na každém kroku se však hráči mohou postupně
(sekvenčním řešením Nashova vyjednávacího problému) dostat až do bodu E, kdy
využijí všechny investiční příležitosti dle míry jejich výnosnosti bez ohledu na to,
kterému subjektu patří. Důležitý poznatek je, že předpokladem je sekvenční proces,
což může sehrát při různých interpretacích významnou roli.
Vraťme se však k námi analyzované situaci investování do pozice. Na následujícím
Obrázku 4.14 doplníme Obrázek 4.10.
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Obrázek 4.14: Možnost sekvenčního vyjednávání

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Nás bude zajímat to, co se odehrává v oblasti omezené kroužkem, kterou si ukážeme
v dalším pokračování ve zvětšené podobě, abychom uviděli to, co je důležité. Oblast,
o kterou jde a která je na Obrázek 4.14 v kroužku vyznačena úsečkou zakončenou
v obou směrech šipkou, je totiž na původním obrázku příliš malá.
Vidíme, že použití námi modifikovaného aparátu kooperativních her nám umožnilo
odhalit dvě významná dilemata, které řeší bohatší subjekt:
1. Investovat do společenské pozice tak, aby se zvýšila výnosnost vlastních
investičních příležitostí, byť i to pro chudšího hráče znamená výrazné snížení příjmu a
klesá tím i efektivnost celého ekonomického systému, nebo podpořit tendenci k využití
investičních příležitostí dle míry jejich výnosnosti s využitím kapitálového trhu?
2. Využít při vyjednání s chudším subjektem jako argument možnost alternativy
pozičního investování, nebo řešit otázku rozdělení výnosů z paretovských zlepšení
vznikajících působením kapitálového trhu na jiném základě?
Příslušných dilemat je ve skutečnosti více a rozhodování o alternativách, které z nich
vyplývají, je podmíněno řadou kontextů, jejichž zviditelnění a identifikování si vyžaduje
trpělivou práci.
Ještě před tím, než budeme prezentovat další výsledky, uděláme malou historickou
vsuvku, aby bylo zřejmější, proč a v čem je analýza, kterou provádíme, významná.

4.3 Investování do pozice a Marxova teorie nadhodnoty
Nyní do výkladu vložíme podstatnou vsuvku. Srovnáme výsledky, které máme, s tím,
co je k danému problému schopna vypovědět Marxova teorie nadhodnoty. S použitím
grafického vyjádření (které pracuje s představivostí a je zvlášť vhodné pro porozumění
toho, o co jde), lze Marxovu teorii nadhodnoty vyjádřit prostřednictvím následujícího
Obrázku 4.15.
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Obrázek 4.15: Znázornění Marxovy teorie nadhodnoty

K tomu:
Na horizontální ose máme množství práce L, přitom L 0 je celková zásoba práce (v
Marxově terminologii „pracovní síly“).
Na vertikální ose jsou ceny příslušných veličin (předpokládáme, že cena rovná se
„hodnotě“ v Marxově smyslu).
Tučně vyznačená klesající křivka je křivka přírůstku příjmu ze zaměstnání každé další
jednotky práce (Marx při výkladu nadhodnoty nepoužíval přírůstkové, resp. mezní
veličiny, aparát mezních veličin vznikl později).
Námi uváděný graf vychází z Clarkova grafu vysvětlení rozdělení příjmů mezi vlastníky
výrobních faktorů, který představil v roce 1907. Marxovu základní myšlenku do něj lze
vtělit snadno, když budeme předpokládat, že reprodukční náklady na práci („cena
pracovní síly“ v Marxově smyslu) od určitého počtu zaměstnaných jednotek práce
poklesnou pod reprodukční náklady na práci.
V důsledku toho se zásoba práce rozdělí na zaměstnané a nezaměstnané (dramaticky
označené Marxem za „rezervní armádu nezaměstnaných“). Nezaměstnaní živoří a
současně v konkurenci na trhu práce tlačí cenu práce k reprodukčním nákladům.
To umožňuje, aby si celý přebytek nad náklady (podle Marxe „nadhodnotu“) přivlastnil
vlastník kapitálu.
K tomu, aby nastala situace popisovaná Marxem, je nutné splnění řady předpokladů,
které dnes (zejména v důsledku intenzity inovačních procesů a diferencovaným
schopnostem lidí v důsledku jejich přirozených dispozic i v důsledku toho, jak jsou tyto
dispozice rozvíjeny investováním do schopností, do využívání investičních příležitostí
spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním schopností) nejsou splněny.
Model, který lze nazvat Marxovou teorií nadhodnoty a který Marx ve své době
s použitím prostředků, které měl k dispozici, pregnantně vyjádřil (mj. s použitím
rozlišení pojmů „práce“ a „pracovní síly“), má jak řadu interpretací, tak i nedostatků.
Například nedlouho po uveřejnění Kapitálu si jeden z největších ekonomů a zakladatel
neoklasické ekonomie, brněnský rodák Eugen von Böhm-Bawerk všímá toho, že
v důsledku konkurence mezi kapitalisty, pokud se budeme pohybovat v teoreticky
čistém modelu, musí kapitalista veškerou nadhodnotu investovat do rozšířené
reprodukce, aby nebyl konkurencí vyřazen, právě tak, jako je nucen stlačovat cenu
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práce na nejnižší možnou, tj. na reprodukční náklady, a nemůže si dovolit tu rozkoš,
aby dával dělníkům něco více.
To nic nemění na přínosu Karla Marxe a možnosti zobecnění pojmu „vykořisťování“.
Ale pokud tento pojem chceme používat k pochopení doby (a nikoli jen jako matoucí
metaforu), musíme umět příslušné zobecnění provést a ne tímto pojmem označit
nějakou intuitivní představu.
Původní Marxova teorie vykořisťování:
1. Neuvažuje rozdílné investiční příležitostí, které ekonomické subjekty (včetně lidí)
vlastní a které za určitých podmínek mohou či nemohou využívat. Neuvažuje zejména
ty investiční příležitosti, které jsou spojeny s rozvojem, uchováním a uplatňováním
schopností lidí. Přitom v současné době nelze od této problematiky abstrahovat.
2. Neuvažuje roli investování do pozice, jehož význam popsal T. Veblen ve své "Teorii
zahálčivé třídy", která se v době svého vydání v roce 1912 stala bestsellerem.24 Právě
toto investování do společenské pozice vede kapitalistu (a později nejen kapitalistu),
aby investoval i do „okázalé“ či „demonstrativní“ (slovy samotného Veblena), prestižní,
segregační a dalších forem spotřeby, která je ve své podstatě investováním do
společenské pozice, kde bohatší zvyšuje svoji výhodu na úkor chudšího a která je
hlavním faktorem omezujícím rovnost příležitostí ve společnosti.

4.4 Využití teorie kooperativních a nekooperativních her
Dosažené výsledky z nadhledu
1. Ať již si to uvědomujeme či nikoli, veškerý svůj příjem (a to i tou formou, která se
nám jeví jako spotřeba) investujeme do zvýšení budoucího příjmu (přitom se můžeme
dopouštět nejrůznějších chyb, které popisuje např. behaviorální ekonomie, protože
naše psychika není dokonalá a ani nemáme dostatek informací).
2. Existují dvě základní formy tohoto investování:
- První je, když investujeme do svých schopností, do jejich rozvoje, uchování a
uplatnění, přitom tak, že se z efektu uplatnění našich schopností dělíme formou určité
kooperativní hry s tím, kdo výsledek uplatnění našich schopností využívá (například
zaměstnavatel). Pokud investujeme do svých schopností prostřednictvím kapitálového
trhu, dělíme se rovněž v rámci určité kooperativní hry s tím, kdo nám k investování do
schopností poskytnul investiční prostředky.
- Druhá je, že investujeme do naší společenské pozice, přitom tak, abychom omezili
možnost využití investičních příležitostí druhého a tím zvýšili výnos z využití
investičních příležitostí vlastních. V důsledku toho nejsou využívány investiční
příležitosti dle míry jejich výnosnosti a dochází ke snižování efektivnosti ekonomického
systému. Důsledkem investování do pozice je zpravidla to, že se těm, kteří mají
převahu investičních prostředků k investování do společenské pozice, tato převaha
zvyšuje, tj. mohou ještě více omezovat využívání investičních příležitostí těmi, kteří
vlastní méně investičních prostředků. Jde zejména o investiční příležitosti spojené
s vertikální mobilitou ve společnosti.
3. Polarita obou možností investování odpovídá základní historické polaritě mezi
upřednostněním rozvoje jednotlivce v rámci rozvoje pospolitosti, nebo

Práce, která jako první odhalila ekonomickou povahu investování do pozice, byla Teorie zahálčivé
třídy T. Veblena již v roce 1912 (český překlad VEBLEN, T: Teorie zahálčivé třídy, Praha: SLON,
1996). Velmi dobře již na začátku 90. let jeho různé současné podoby popsal R. Reich ve svém Díle
národů v roce 1991 (český překlad REICH, R.: Dílo národů, Praha: Prostor, 1995).
24
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upřednostněním rozvoje jednotlivce na úkor pospolitosti. V obou případech hraje roli
konkurence:
- Převažuje-li ve společnosti investování do společenské pozice, pak subjekty
(jednotlivci), které tuto možnost nevyužívají, v konkurenci se subjekty, které tuto
možnost využívají, ztrácejí pozici, a to zejména pokud uvážíme opakující se hry.
- Převažuje-li v určité pospolitosti investování do společenské pozice, ztrácí
ekonomický systém této pospolitosti efektivnost a ztrácí svoji pozici v konkurenci
s ekonomickými systémy, ve kterých převažuje investování do schopností (tj.
využívání investičních příležitostí podle míry jejich výnosnosti).
4. Uvedená polarita je vhodným konceptem, v rámci kterého můžeme v různých
historických situacích identifikovat konkrétní společenské jevy, situace či procesy,
které jsou s protichůdným působením obou tendencí spojeny a v nichž se
protichůdnost obou tendencí projevuje.
5. K analýze uvedené polarity a popisu standardních situací, které v souvislosti s nimi
ve společnosti vznikají, lze využít aparát kooperativních her. Jedním ze závěrů, který
prostřednictvím něj můžeme udělat, je, že mimořádně významnou roli ve společnosti
hraje to, jak je vyvinut kapitálový trh v oblasti investování do schopností. Na tom totiž
bezprostředně závisí, zda a pro koho je výhodnější investovat do společenské pozice
či do schopností (viz Obrázek 4.10). Tím je podstatným způsobem ovlivněno i to, který
typ investování převažuje a jak bude příslušný ekonomický systém
konkurenceschopný v porovnání s ostatními.
6. Rozpracování teoretického aparátu použitelného ke znázornění dané problematiky,
ke zviditelnění toho nejdůležitějšího, k identifikování těch momentů společenské
reality, které jsou nejvýznamnější, je zvlášť aktuální v době, kdy se na jedné straně
otevírá prostor pro nový typ ekonomického růstu i ekonomického rozvoje založený na
dominantní roli odvětví produktivních služeb, tj. služeb zaměřených na rozvoj,
uchování a uplatnění schopností člověka, kdy však na straně druhé setrvačný vývoj
společnosti vede k nárůstu problémů a jejich vyhrocování.
Metodologické východisko aplikace teorie kooperativních her
Začneme citací a rozborem obsáhlé pasáže z úvodu souhrnné práce Williama
Tomsona o kooperativních hrách (Bargaining and the Theory of Cooperative Games:
John Nash and Beyond). W. Tomson v ní určitým způsobem rekapituluje vývoj přístupů
k řešení kooperativních her: „V kooperativní hře dvou hráčů mají tito hráči dovoleno
komunikovat před samotným hraním hry, aby vznikly závazné dohody, jak používat
společné (nebo korelované) randomizované strategie, a v některých variacích i
vedlejší platby.
Vyjednávací množina negotiation set se skládá ze všech nedominovaných výplat
(Pareto optimální množina), pro které každý hráč dostane alespoň jeho maximin
hodnotu. Von Neumann a Morgenstern se domnívají, že v rámci teorie her další
omezení není možné, a že v každém rámci vyjednávání aktuální výběr z výsledku z
multiplicity bodů ve vyjednávací množině závisí na určitých psychologických
vlastnostech hráčů. Ostatní autoři s odvoláním na to, že v mnoha reálných příkladech
hráčů zřídka dohodnout na společně přijatelném bodu z vyjednávací množiny, se
pokouší omezit „řešení“ na jeden bod. Pozornost věnovali tomu, co možná může být
myšleno tímto řešením, a došli jsme k závěru, že to nemůže být ani popisný
(deskriptivní), ani etické stav. Zvolili jsme výklad tohoto řešení z hlediska arbitra
(rozhodce), snažili se vymyslet „spravedlivé“ schéma pro rozhodování všech her, kde
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„spravedlivě“ je určen tautologický smysl, tj. že schéma splňuje určitá přiměřená
dezideráta (vytoužené, žádoucí věci).“25
Předběžně lze k textu W. Tomsona říci následující:
1. Převod reálného problému do podoby, ve které je k jeho řešení využitelný
matematický aparát teorie her, je většinou velmi složitý úkol.
2. Složitost tohoto úkolu je dána mj. i tím, že při popisu reality nejdříve vytváříme určité
koncepty, které jsou – nahlíženo aparátem teorie her – velmi složité komplexy mnoha,
ale nedostatečně definovaných her.
3. Jde o to identifikovat v nich tu "pravou" hru, tu, prostřednictvím které lze realitu
„rozklíčovat“.
4. Podle nás (a je to mé hluboké přesvědčení) si teorie her při mnoha aplikacích
zbytečně „komplikuje život“ tím, že se nedokáže vymanit z „neoklasické pasti“
maximalizace užitku; ekonomie produktivní spotřeby nabízí vhodnější řešení: subjekty
(hráči) maximalizují současnou hodnotu svého budoucího příjmu.
Poznámka ke 4 bodu: Námitka, že žádný subjekt nedokáže „online“ ocenit vliv
pořizování spotřebních statků či jiné aspekty svého jednání z hlediska jejich
dlouhodobých dopadů na budoucí příjem není relevantní. Totéž přece platí i v případě
ocenění budoucího užitku či jinak řečeno: Je pro někoho snazší ocenit současnou
hodnotu svého budoucího prožitku než budoucího příjmu?
Nyní rozeberme některé hlavní myšlenky z textu W. Thomsona:
Interpretace uvedené pasáže je poměrně náročná, pokusíme se o vhodné
zjednodušení.
Kooperativní hra je založena na předpokladu, že hráči jsou schopni se dohodnout na
tom, jak si rozdělit efekt, který kooperací vzniká.
Ve většině reálných situací však množinu „nedominovaných výplat“ (množinu
rozdělení výplat, kdy si oproti každému z rozdělení žádný z hráčů nemůže polepšit,
aniž by si druhý nepohoršil) tvoří více bodů než jeden. To je ovšem zásadní problém.
Co v reálné situaci rozhodne, který z bodů možných rozdělení nastane:
- Náhoda?
- Psychologické vlastnosti hráčů?
- Arbitr stojící mimo hru?
Podrobnější rozbor ukazuje, že žádná z těchto variant neobstojí v konfrontaci
s praktickým využitím teorie:
Ad náhoda:
Dejme tomu, že se hráči rozhodnou respektovat fenomén nahodilosti. Jenže v každé
situaci se zpravidla nabízí více možností, jak „za sebe nechat rozhodovat náhodu“.
Přitom každý ze způsobů, jak „za sebe nechat rozhodovat náhodu“ vede k odlišnému
rozdělení výplat. Který způsob zvolit? – Vidíme, že jsme se nikam nedostali.
Kromě toho platí, že to, co se nám jeví jako náhoda, má v našem světě nějakou
konkrétní příčinu, kterou neznáme.
Ad psychologické vlastnosti hráčů:
Pokud budeme spoléhat jen na psychologické vlastnosti hráčů, nemusí k žádné
dohodě, při které by si oba polepšili, dojít. Především se však zbavujeme možnosti
použít aparát teorie her k tomu, abychom odhalili pozadí psychiky hráčů.
Uvedeme konkrétní případ související se vztahem investování do pozice a do
schopností. Jeden hráč by byl ochoten přijmout dělení „fifty-fifty“, druhý ho odmítá. Je
to jen o „psychice hráčů“, o jejich moralitě apod.? Nebo to souvisí s další hrou a
THOMSON, W., ed.: Bargaining and the theory of cooperative games: John Nash and beyond.
Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2010.
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možností investovat do pozice, kterou si jeden z hráčů při rozdělení „fifty-fifty“ zlepší
natolik, že v navazující hře druhého hráče porazí (nebo naopak, kdy se jeden z hráčů
zbaví výhody druhého hráče porazit)?
Ad arbitr stojící mimo hru:
Ale jak vybrat arbitra? Podle toho, s jak „dokonalým“, „hezkým“, „přesvědčivým“ či
„univerzálním“ systémem axiomů přijde? Analýza kooperativních ukázala, že
neexistuje žádný systém axiomů, který by měl být nadřazen ostatním. A různé systémy
(tím i různí arbitři) dávají různá řešení (různá rozdělení výplat).
Co navrhujeme:
Dívejme se na realitu jako na komplex her. Pokud model, kterým přibližně realitu
vyjadřujeme, dává více nedominovaných řešení (jeho výsledkem je paretooptimální
množina obsahující více než jeden bod rozdělení výplat), pokusme se identifikovat,
popsat a následně řešit hru, ve které se rozhoduje, který z bodů, resp. prvků množiny
mohou hráči zvolit. Nemusíme dospět k jednoznačnosti, ale postupně odhalíme různé
kontexty hry, resp. různé hry, které se v dané oblasti hrají, a souvislosti mezi těmito
hrami.
Poznámka:
Můžeme se spokojit s hrami stojícími „mimo realitu“, ale pak bude teorie her žít ve
vlastním světě a z hlediska svých aplikací spíše jen živořit. To by bylo škoda, protože
má navíc. Dále W. Thomson uvádí:
„Pro kooperativní hry dvou hráčů bylo navrženo, že rozumné axiomy mohou určit, že
bod řešení leží v negotiation set (vyjednávací množině), vyžadují, aby tento bod byl
nezávislý na užitých jednotkách užitku a na označení hráčů, dále, že vyžaduje
stabilitu v tom smyslu, že mírné odchylky od výplat drasticky neovlivňují arbitrovanou
hodnotu a odrážejí schopnosti vzájemných hrozeb obou hráčů. Zbytek této kapitoly byl
věnován přesnějšímu vyjádření specifických axiomatických schémat.
První z nich bylo omezeno na třídu kooperativních her, kde se vyskytuje pouze výměna
zboží: vyjednávací problémy. Nash předpokládá, že řešení tohoto problému by měla
splňovat: neměnnost s ohledem na transformace užitku, Paretooptimalitu, nezávislost
vedlejších alternativ a symetrie. Z nich vyplývá, že existuje unikátní řešení, které lze
získat následujícím způsobem: převést měřítka (rozsahy) užitku tak, že status quo bod
je v počátku, najít místo, na kterém je výsledek na dvou souřadnicích v maximu, a pak
invertovat tuto transformaci užitku. Byla prezentována a diskutována řada kritik tohoto
axiomatického schématu.
Některé přístupy k neomezeným kooperativním hrám byly popsány. První z nich, který
jsme nazvali Shapleyho procedura, protože se jedná o mírné rozšíření Shapley
hodnoty z teorie n-hráčů, bere si maximin hodnoty jako základ pro vyjednávání.
V asymetrické hře, která je symetricky řešena postupem, byla představena jako kritika.
Za druhé jsme popsali Nashovo rozšíření jeho řešení vyjednávacího problému.
Nejjednodušší způsob, jak ho prezentovat, je snížit hru kooperativní na
nekooperativní, ale to je zcela ad hoc. Alternativně axiomatická metoda pro získání
stejného výsledku byla také načrtnuta. V podstatě šlo o dva axiomy, které byly přidány
ke stávajícím pro vyjednávací problém, ale jejich racionální zdůvodnění se nezdálo být
dostatečné. I když jsme byli kritičtí v obou oddělených přístupech k Nashovu řešení
problému, cítili jsme, že každý pomáhal podporovat druhého a že společně mají oba
hodně zásluh. Na Nashovo řešení samostatně přišel Raiffa který používal jiný typ
racionálního zdůvodnění.
Další postup z několika navrhl Raiffa, spočívá na předpokládaném interpersonálním
porovnání užitku. Kooperativní hra je přeměněna na hru s nulovým součtem
relativních výhod a tím se získá její hodnota, odpovídající obrysu relativní výhody
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nacházející se v kooperativní hře. Ignorování některých výjimečných případů, je průnik
tohoto obrysu s Paretooptimální množinou a je považováno za řešení. Toto řešení
není nezávislé na změnách v jednotkách užitku. V případech, kdy interpersonální
srovnání nedávají smysl, Raiffa představuje následující schéma: transformovat
měřítka (rozsahy) užitku hráčů ve hře tak, že splňují určité specifické požadavky pro
tuto hru, za předpokladu, že tato volba vytváří interpersonální srovnání užitku (pro
účely této hry), najdeme arbitrážní hodnotu, a pak transformujeme řešení zpět do jedné
z původní hry převrácením užitkových transformací. Jako ilustraci tohoto postupu
mohou být transformovány měřítka (rozsahy) užitku tak, že nejvíce preferovaný
výsledek má užitek 1 a nejméně preferovaný má užitek 0. Braithwaite navrhl
alternativní transformaci, v němž interval užitku od hráčovi maximin strategie (na
základě jeho výplat) k jeho strategie minimax (na základě soupeřových výplat) pod
podmínkou, že jeho soupeř použije jeho maximin strategii. Oba postupy splňují
všechny Nashovy axiomy a dodrží nezávislost na irelevantních alternativách. Všimněte
si, že řešení je nezávislé na jednotlivých změnách užitkových jednotek obou
hráčů. Silná technická podobnost vznikla mezi těmito dvěma posledními postupy,
které spočívají na kontuře relativní výhody, a Nashovu rozšíření jeho vyjednávacího
řešení. Nakonec byla stabilita arbitrážního schématu hrubě definována. Tzn. arbitrární
řešení je spojité ve změnách v měřítcích (rozsahu) užitku. Všechny systémy vykazují
nestabilitu v oblastech, kde např. neexistuje žádný lepší bod pro oba hráče, než je
status quo (bod nedohody), ale to se nezdá být vážným problémem." 26
K tomu:
Podle našeho názoru v oblasti teorie her naráží teorie jako taková na zásadní
problémy, ke kterým vede neoklasický koncept "maximalizace užitku" a s tím
spojený předpoklad toho, že řešení musí být nezávislé „nezávislé na užitých
jednotkách užitku“, tj. že řešení musí být invariantní vůči lineárním transformacím
souřadnic, v nichž vyjadřujeme užitek.
Dalším dílčím problémem Nashova řešení a všech dalších, které tímto řešením byla
inspirována (Kalai-Smorodinského), či u nichž se ukázala souvislost s tímto řešením
(Raiffa) je, že logický předpoklad, podle kterého by řešení mělo být relativně stabilní
vůči malým změnám výchozích parametrů v tom smyslu, že malé změny výchozích
parametrů by neměly vést k zásadně odlišným řešením. Tento požadavek lze
axiomaticky ztvárnit několika způsoby, které ovšem dávají odlišná řešení. 27
Proto doporučujeme přejít na koncept ekonomie produktivní spotřeby, který je
založen na tom, že užitek pociťovaný jako subjektivní prožitek je jen součástí
rozhodovacího mechanismu subjektu (který obsahuje i další prvky psychiky, jako
například představivost včetně představivostní paměti, prožitkovou paměť a
prožitkovou představivost, tedy to, co G. Becker nazýval „představivostním
kapitálem“), kdy komplexně fungující vícesložková psychika vede k racionálním
rozhodnutím umožňujícím ekonomickému subjektu (kterým může být
jednotlivec či spojení jednotlivců jako jsou domácnost či firma) maximalizovat
současnou hodnotu budoucího příjmu.

Tamtéž.
CHAMBERLAIN, N., KUHN, J.: Collective bargaining, New York: McGraw-Hill 1965.
HARSANYI, J., SELTEN, R.: A generalized Nash solution for two-person bargaining games with
incomplete information. In Management Science, 1972, Vol. 18(52), pp. 80-106.
KALAI, E.: Nonsymmetric Nash solutions and replications of 2-person bargaining. International Journal
of Game Theory. Vienna: Physica-Verlag, 1977, Vol. 6(3), pp. 129-133.
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Psychika v tomto pojetí funguje jako analogový počítač, který poskytuje
ekonomickému subjektu (subjektu, kterým je jednotlivec nebo skupina jednotlivců)
strategickou orientaci v neustále přijímaných a aktualizovaných rozhodnutích během
jeho účasti v ekonomickém a nejen ekonomickém dění.
Pro ilustraci:
- Pokud si kupujeme automobil, tak naší psychikou (zda se nám líbí či nikoli a zda tudíž
využít peníze k jeho koupi či nikoli) zvažujeme, jaké úspory času při cestě do práce,
vyřizování různých záležitostí, relaxaci a rekreaci nám přinese, jak se tím zvýší naše
společenská prestiž, oproti tomu pak jaké další náklady na jeho užívání poneseme
(riziko krádeže, havárie, platby pokut, údržba, ustájení apod.). Naše psychika funguje
dostatečně dobře k tomu, aby pocity vyjádřené různé alternativy koupě vozu co nejlépe
odpovídaly optimálnímu využití této investiční příležitosti ke zvýšení současné hodnoty
našeho budoucího příjmu.
- Podobně dívka, která si pořizuje kabelku, pocitově (prožitkově) oceňuje její peněžní
i nepeněžní výnosy (a přeměnu těchto nepeněžních výnosů v peněžní) pocházející ze
zlepšení svého image.
Výhoda tohoto postupu:
Tímto pohledem se zbavujeme nejen obtíží spojených s interpretací vlastností užitku
a jeho vyjádření prostřednictvím preferencí či indiferencí, ale dokážeme na stejném
základě vyjádřit a matematicky popsat (ať již geometricky či analyticky) vztah mezi
různými jevy v případech, kdy aparát používaný k vyjádření užitku selhává. V našem
případě jsou to například výnosové efekty z investování do schopností a z investování
do pozice.
S tím souvisí i další zásadní přednost tohoto přístupu. Pokud místo očekávaného
užitku budeme dění vyjadřovat v jednotkách očekávaného budoucího příjmu, budeme
moci zkoumat návaznost celé řady her a realizovat program postupného identifikování
klíčových her.
Poznámka:
Opět připomeneme, že argument směřující k tomu, že ekonomické subjekty nejsou
schopny dostatečně provést prožitkové ocenění současné hodnoty budoucího příjmu
z různých alternativ, mezi kterými vybírají, neobstojí. Podobně bychom mohli
zpochybnit základní předpoklad racionality i v rámci neoklasického paradigmatu,
protože odhadování budoucích užitků je nepochybně mnohem obtížnější. Mnohem
lépe je vyjít z jednoduchého modelu založeného na racionalitě a pak prostředky
behaviorální ekonomie identifikovat, evidovat a analyzovat případné odlišnosti
reálného chování ekonomických subjektů od plně racionálního.
Mezi konkrétní podoby investování do pozice patří:
- Okázalá a prestižní spotřeba, kterou se majetkově silnější vrstvy oddělují od
majetkově slabších; ta může mít např. formu vzniku rezidenčních čtvrtí, exkluzivních
klubů apod.
- Přerůstání ekonomické diferenciace do podoby sociální diskriminace až segregace.
- Selhávání státu, pokud jde o rovný přístup při uplatňování zákonů, přístupu
k informacím, zajištění bezpečnosti apod.
Jak jsme již ukázali, je analýza pojmu investování do pozice cestou k pochopení toho,
co se některým v některých případech jeví jako "vykořisťování" či co považují za
vykořisťování, což je ovšem pojem nepřesný a zavádějící.
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Analytické vyjádření funkce pozičního investování
Pro jednoduchost budeme prozatím uvažovat případ dvou ekonomických subjektů.
Aby mohlo dojít k pozičnímu investování, musí mít jeden ze subjektů určitou výhodu
oproti druhému, tj. musí mít schopnost použít své investiční prostředky k tomu, aby
bylo omezeno použití investičních příležitostí druhým subjektem. To lze chápat jako
určitou funkci, kdy každému množství investičních prostředků jednoho (např. prvního
subjektu) přiřadíme určité množství investičních prostředků druhého subjektu, které je
nutné k tomu, aby tento druhý subjekt mohl získat investováním do pozice výhodu,
resp. zvýšit si tímto způsobem svůj příjem, zatímco prvnímu subjektu se v důsledku
toho příjem sníží (a to zpravidla o více, než kolik druhý subjekt získá navíc, což souvisí
s negativními dopady pozičního investování na efektivnost ekonomického systému).
Z hlediska obrázků, které již máme k dispozici, je rozumné funkci pozičního
investování (označíme ji FP) interpretovat z hlediska budoucího příjmu jednoho a
druhého subjektu (tj. Y´1 a Y´2), abychom ji mohli dát do souvislosti s tím, jakého
budoucího příjmu subjekty mohou dosáhnout dle analýzy vyjádřené např. v Obrázku
4.7.
Funkce investování do pozice pak bude mít tento tvar:
Y´2 = FP (Y´1)
Přiřazuje každému příjmu prvního subjektu minimální velikost příjmu druhého subjektu,
která je nezbytná k tomu, aby si schopnost investování do pozice udržel, resp. aby
mohl v dalším kole opět investovat do pozice. V případě, že by měl budoucí příjem
nižší, pak by tuto možnost ztrácel.
Poznámky:
- V tomto vymezení je skryt předpoklad, že přechod od možnosti investovat do pozice
k nemožnosti investovat do pozice je "ostrý", z hlediska grafického zobrazení je
vymezen určitou křivkou. V realitě je tento přechod spíše postupný a to jak z hlediska
velikosti efektu investování do pozice, tak i z hlediska pravděpodobnosti tohoto efektu.
Zjednodušení, které tímto činíme v této fázi zkoumání dané problematiky, lze
považovat za adekvátní.
- Relativně samostatnou otázkou je, zda ztráta schopnosti jednoho z ekonomických
subjektů investovat do pozice automaticky znamená to, že tuto schopnost získává
druhý ekonomický subjekt, či zda existují dvě na sobě relativně nezávislé funkce
pozičního investování pro každý subjekt. Ponecháme ji prozatím za otevřenou.
Jeden z možných průběhů funkce pozičního investování ukážeme pro ilustraci na
dalším Obrázku 4.15, který bezprostředně navazuje na Obrázek 4.7, pouze jej
doplňuje o funkci pozičního investování.
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Obrázek 4.16: Poziční investování s funkcí pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
Tím se otevírá velmi zajímavá vztahu mezi průběhem funkce pozičního investování a
těmi veličinami, které jsme v předcházejících pokračováních analyzovali. Té se
budeme věnovat v dalším pokračování.
Nyní budeme uvažovat zjednodušený tvar této funkce, kdy bude mít podobu přímky
procházející bodem (0, 0) a prvním kvadrantem. To umožní velmi srozumitelně ukázat
její smysl. Nejdříve ukážeme případ, kdy tato přímka prochází bodem P, tj. bodem, ve
kterém je rozdělení výplat v případě investování do pozice, jak je tomu na následujícím
Obrázku 4.17.
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Obrázek 4.17: Dominance pozičního investování

Zdroj: vlastní výtvor
Interpretace této situace je následující: Pokud by druhý subjekt připustil jiné rozdělení,
než to, kterého je schopen dosáhnout investováním do pozice, ztratil by v dalším vývoji
(v další hře) schopnost získat výhodu investováním do pozice.
Takováto situace je mimořádně nevýhodná pro vývoj směrem k vytváření větší
rovností příležitostí.
Ovšem i v tomto případě lze situaci změnit. A to rozšířením prostoru pro kontrakty, jak
je ukázáno na následujícím Obrázku 4.18.
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Obrázek 4.18: Možnost využití kooperativní strategie

Zdroj: vlastní výtvor
V tomto případě se již druhému subjektu vyplatí kooperativní strategie před
upřednostňováním investice do pozice.
Vidíme, jak významnou roli hraje vytvoření podmínek pro kontrakty umožňující
využívat investiční příležitosti, zejména pak ty, které jsou spojeny s investováním do
schopností.
Dříve, než ukážeme, jak využít stávající koncepty obsahující kooperativní hry
k sestavení modelů a určení hodnot nekooperativních her, průběžně shrneme to
nejdůležitější:
1. Použitými prostředky se podařilo prezentovat koncepty, které ukazují podmínky, za
kterých se může hrát nějaká kooperativní hra a které vymezují (d, S) této hry. To je
případech, kdy existuje oblast kooperativní hry, kdy i hráč, který by mohl investovat do
pozice, může získat větší výnos, a to nejen v dané hře, ale i v dalších.
2. Návazně na to lze z konceptů odvodit i parametry nekooperativních her, které
mohou vznikat. Zde je ovšem nezbytné definovat, jak chápeme nekooperativní
chování hráče, který se může stát obětí hráče, který má možnost pozičního
investování. Zde je několik možností:
- Například tak, že druhý hráč bude mít též možnost pozičního investování (tak tomu
bude v případě, kdy se majetková situace obou hráčů nebude příliš lišit).
- Nebo tak, že nějakým způsobem popíšeme možnost vzpoury či jiné formy negativní
reakce na investování do pozice. S tím je ovšem spojena řada teoretických komplikací.
3. Velmi důležitým výsledkem toho, co jsme získali vývojem prostředků popisujících
poziční investování, je prezentování vlivu rozšíření množiny S (investičních
příležitostí). Toto rozšíření má zásadní roli:
- Pro vznik situací, kdy se hráči s majetkovou převahou vyplatí hrát kooperativní hru
oproti investování do pozice.
- Při překonání kritické hranice dané funkcí pozičního investování.
Zde je ovšem velmi důležité interpretovat, jak může být množina investičních
příležitostí rozšířena:
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- Jednak vytvořením předpokladů pro investice indukované stávajícím investováním
do schopností.
- Jednak vytvářením podmínek pro kontrakty, které umožňují překonat bariéru
rozpočtového omezení při investování do schopností.
Srozumitelněji a souhrnně vyjádřené: Jakákoli změna spočívající v omezení a
postupném vytěsnění toho, co deformuje současnou společnost (tj. poziční
investování) musí být spojena s podstatným rozšířením investičních příležitostí
spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním schopností lidí formou
nezbytných reforem umožňujících k tomu nezbytné kontrakty. Teprve za tohoto
předpokladu se může vytvořit dostatečně silná koalice, která bude nositelem
pozitivních změn.
Zdokonalování teoretického aparátu, o které se snažíme, umožní:
- Podstatu změny vyjádřit stále zřetelněji a srozumitelněji.
- Popsat lépe předpoklady vzniku dostatečně silné koalice (motivace jejích účastníků
a s tím spojenou i reálnou podobu příslušných společenských skupin, které ji tvoří).
- Identifikovat a analyzovat dílčí hry, které se při vytváření koalice hrají a budou hrát,
rozpoznat to, co bez adekvátního teoretického aparátu zůstává neviditelné.
Další možnosti využití aparátu, který vyvíjíme
Podívejme se na následující Obrázek 4.19.
Obrázek 4.19: Strategie spojené s možností rozšíření HCC

Zdroj: vlastní výtvor
Zde křivka (v daném případě linie) prochází pod všemi významnými body, které jsme
analyzovali v předcházejících částech. Pokud si druhý subjekt (s výplatami Y´2) chce
uchovat schopnost pozičního investování, nevyplatí se mu hrát kooperativní hru
spojenou s využíváním investičních příležitostí podle míry jejich výnosnosti bez ohledu
na to, komu tyto investiční příležitosti patří.
První subjekt (s výplatami Y´1) má dvě možnosti:
- Buď usilovat o rozšíření množiny investičních příležitostí.
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- Nebo usilovat o snížení výplat druhého subjektu v případě jeho rozhodnutí investovat
do pozice, tj. reagovat nějakou formou odporu, který může mít nejrůznější podoby.
(Obě možnosti reakce se nevylučují.)
Schéma s linií pozičního investování jednak názorně tyto možnosti ukazuje, jednak
může být využito při stanovení výplat při různých typech nekooperativních her, které
na bázi dané situace mohou být rozehrány.
Následující obrázek uvažuje jednak vliv odporu proti investování do pozice a jednak
možnost využití konceptů, které rozvíjíme ke znázornění jednotlivých situací,
k formulování a zadání nekooperativní hry, která se může v dané oblasti hrát.
Obrázek 4.20: Přechod od konceptu k zadání parametrů nekooperativních her

Zdroj: vlastní výtvor
Nejdříve k jednotlivým bodům:
P – tento bod jsme měli již na předcházejících obrázcích, je to bod, který ukazuje
rozdělení v případě, že druhý hráč (s výplatami Y´2) zvolí strategii pozičního
investování a první hráč (s výplatami Y´1) nebude klást odpor (nepokusí se o vzpouru
apod.).
K – je bod, který je výsledkem kooperativní strategie, kdy hráči plně využijí investiční
příležitosti podle míry jejich výnosnosti bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; je to
některý z bodů množiny vyznačené tučně a ohraničené z obou částí šipkami.
P´, K´ – to jsou body, do kterých se posouvá rozdělení výplat obou hráčů v případě, že
první hráč zvolí strategii odporu (ta může mít různou formu).
V případě uplatnění strategie odporu prvním hráčem dochází k následujícímu:
- Výplaty druhého hráče se výrazně snižují v případě obou strategií uplatněných
druhým hráčem.
- Výplaty prvního hráče se mírně zvyšují v případě obou strategií uplatněných druhým
hráčem.
- Efektivnost systému klesá, a to v případě, že by druhý hráč zvolil kooperativní
strategii (nezvolil by strategii pozičního investování) velmi výrazně.
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Označme výplaty v jednotlivých situacích:
P (p1, p2) – výplaty prvního a druhého hráče v případě, kdy druhý hráč zvolil strategii
pozičního investování a první hráč strategii nekladení odporu
Analogicky pak:
K (k1, k2), P´(p´1, p´2), K´(k´1, k´2)
Nyní můžeme zadat příslušnou nekooperativní hru.
Tabulka 4.1: Zadání nekooperativní hry spojené s pozičním investováním

První hráč

Kooperuje
Klade odpor
Zdroj: vlastní výtvor

Druhý hráč
Kooperuje
k1, k2
k´1, k´2

Investuje do pozice
p1, p2
p´1, p´2

Pokud jde o prvního hráče:
Největší výplatu k1 má v bodě (k1, k2), tj. když oba hráči kooperují.
Pokud klade odpor, tak v případě, že druhý hráč kooperuje, tak si svoji výplatu sníží:
k1 > k´1 (to je například případ "přecitlivělosti" na reformy, tj. odporu proti reformám,
které by přinesly kooperativní zlepšení všem).
Pokud jde o případ, kdy se druhý hráč chová nekooperativně (investuje do pozice)
mohou nastat dva případy:
p1 > p´1 (první hráč si odporem pohoršil, odpor byl neúčinný, navíc je za odpor druhým
hráčem trestán);
p´1 > p1 (první hráč si odporem polepšil, odpor byl účinný).
Pokud jde o druhého hráče:
Mohou nastat dva případy, kdy má největší výplatu:
p2 > k2 (druhému hráči se vyplatí investovat do pozice, pokud bude druhý hráč
kooperovat);
k2 > p2 (druhému hráči se nevyplatí investovat do pozice, pokud bude druhý hráč
kooperovat).
Jak jsme si již ukázali, může takováto situace vzniknout, pokud dojde k reformám,
které rozšíří množinu investičních příležitostí, které jsou s využitím základního
veřejného investování či kapitálového trhu v oblasti kontraktů týkajících se lidského
kapitálu realizovány podle míry jejich výnosnosti, a to bez ohledu na to, kterému hráči
patří.
Základní nerovnosti:
(k1 + k2) > (p1 + p2) > (p´1 a p´2)
Hráči nejvíce společně získají, když kooperují, méně když nekooperují a ještě méně,
když nekooperují a první hráč klade odpor.
(k1 + k2) > (k´1 + k´2)
Hráči společně získají více, když kooperují, než když kooperuje druhý hráč a první hráč
klade odpor domnělému investování do pozice.
Odlišné vidění (vyhodnocení) situace jednotlivými hráči:
Dále musíme vzít v úvahu to, že každý z hráčů může vidět hru jinak. Zde záleží, z
jakého stanoviska hru posuzujeme:
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- Buď jsme jedním z hráčů a snažíme se vcítit se do pozice druhého hráče, porovnat
naše hodnocení situace s jeho a odvodit odsud vhodnou strategii pro sebe
(předpovědět rozhodování druhého hráče a reagovat na něj).
- Nebo popisujeme situaci z pohledu třetí osoby a snažíme se odhadnout, jak se budou
hráči chovat, resp. co jim poradit apod. V tomto případě musíme odhadnout to, jak
hodnotí situaci každý z hráčů a jak na ni bude reagovat.
Od práce s koncepty komplexů her s jednotlivými modely prostřednictvím
dvoumaticových nekooperativních her lze očekávat identifikování jednotlivých
standardních situací, možnost je pojmenovat a analyzovat. Na základě toho lze dát
konkrétní doporučení, jak v dané situaci postupovat.

4.5 Některé praktické aplikace
Připomeňme si Obrázek 4.18. Investování do pozice posouvá rozdělení výplat z bodu
K do bodu P, což je spojeno se ztrátou efektivnosti systému, odpor proti investování
do pozice posouvá rozdělení výplat z bodu P do bodu P´, což je způsobeno s další
ztrátou efektivnosti systému.
Zvláštní pozornost si zaslouží i posun z bodu K do bodu K´, tj. odpor proti investování
do pozice i v případě, kdy se druhý hráč rozhodl hrát kooperativní hru. Tj. jedná se o
odpor proti domnělému investování do pozice, jehož důsledkem je též výrazná ztráta
efektivnosti.
Z hlediska současné situace tento případ lze interpretovat jako vžitý odpor vůči
jakýmkoli reformám. Tento odpor má pochopitelné příčiny ve stereotypu příslušníků
těch generací, které mají zkušenost se zneužitím reforem. K tomuto zneužití začalo u
nás docházet již koncem 90. let a postupně se reformy staly synonymem "úsporných
opatření", resp. škrtů postihujících zejména méně majetné, které se skutečnými
reformami neměly nic společného. Připomeňme si, že každá skutečná reforma musí
především rozšířit okruh investičních příležitostí spojených s investováním do
schopností, které mohou využít i (a především) méně majetní:
- A to případně i formou investic z veřejných zdrojů, které indukují další investice do
schopností ze soukromých zdrojů.
- Následně pak formou vytváření podmínek pro kontrakty, které umožní indukované
investiční příležitosti využít.
Tyto reformy si pochopitelně vyžadují, aby ve společnosti převládla kooperativní
strategie.
Averze veřejnosti vůči jakýmkoli reformám (která se projevila poměrně intenzivně a
která byla živena i částí politické reprezentace s cílem větších volebních zisků) se
bohužel do společnosti vrátila v podobě posílení tendence k investování do pozice,
která je hlavní příčinou a reálným ekonomickým základem tzv. „rozdělování
společnosti“.
Nicméně existují a budou sílit i u nás motivy ke kooperativnímu chování dostatečně
vlivné koalice. Je to dáno efektem velmi výrazné ztráty efektivnosti v důsledku již
zmíněného investování do pozice a odporu proti tomuto investování.
Z hlediska dynamiky událostí a v návaznosti na poznatky obsažené ve dřívějších
monografiích lze vývoj rekonstruovat takto:
1. Investování do pozice a vytváření struktur založených na vzájemném krytí
porušování obecně přijatých zásad jsou spojité nádoby:
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- Nejvíce prostředků k investování do pozice lze získat porušováním obecně přijatých
zásad.
- Společenskou pozici lze využít ke krytí porušování obecně přijatých zásad.
2. Proti oběma těmto neblahým faktorům působí (a vždy v historii působila) jako
vyvažující vliv konkurence mezi společenskými systémy vybavenými
institucionálními mechanismy omezujícími bujení struktur založených na
vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jejich prorůstání se
společenskou hierarchií vzniklou investováním do společenské pozice.
Společenské systémy, které podlehnout rozkladnému vlivu, tj. u nichž institucionální
systém selže, podléhají v globální konkurenci efektivnějším společenským systémům.
3. Rozpad bipolárního světa a dočasná existence monopolární globální moci umožnily
prorůstání struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad
propojených s hierarchií založenou na pozičním investování v celém globálním
systému.
4. Určitou příležitost k omezení dopadu společenské segregace vyvolávané
investováním do společenské pozice dávalo veřejné investování do schopností, jejich
nabývání (veřejné financování vzdělání a výchovy v rodině) i uchování (veřejné
financování zdraví). Tím se podstatně rozšířily indukované investiční příležitosti
v oblasti rozvoje schopností. Tj. cesta k rozvoji schopností se ve vyspělých zemích a
postupně i dalších otevřela pro velkou část populace.
5. Na proces přerozdělování prostředků formou veřejného financování však nenavázal
vývoj kontraktů (typu HCC, tj. těch, které se týkají nabývání a uchování schopností,
resp. lidského kapitálu) umožňujících investice do rozvoje schopností indukované
veřejným investováním využít. Přitom právě vytváření institucionálních podmínek pro
tento typ kontraktů byl a je další fází vývoje společnosti.
6. Příčinou toho, co se následně (na přelomu milénia) odehrálo, bylo nejen to, že se
možnosti vytváření základu pro investování do schopností z veřejných zdrojů
vyčerpaly, ale i to, že počínající ztráta efektivnosti ekonomických systémů spolu
s globálními problémy si vynutila a současně i umožnila redukci veřejného investování,
což bylo vydáváno za "reformy" a diskreditovalo tím pojem reforem jako takových.
K souběhu několika nepříznivých trendů dochází v této době prakticky ve všech
vyvinutých zemích světa.
7. Vývoj společnosti se tak dostal do slepé uličky, což se projevuje rychle narůstajícími
problémy souvisejícími zejména s pokračující ekonomickou divergencí.
Co za těchto podmínek dělat:
1. Především identifikovat případné spojence, protože naše země patří mezi ty, které
mají možnost dosáhnout emancipace a spolu se svými sousedy vyjít ze slepé uličky.
2. Překonat odpor stereotypu vůči skutečným reformám, dosáhnout většího povědomí
o obsahu reforem, které jsou založeny na kontraktech, umožňujících podstatně rozšířit
okruh investičních příležitostí spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním lidských
schopností. Poznámka k tomuto bodu: V této oblasti je nutné být velmi konkrétní a
reagovat na vývoj situace. Významnou roli zde například hraje reforma penzijního
systému, resp. námi navrhovaná možnost odstartovat ji zavedením postgraduální
nadstavby současného průběžného penzijního systému. Rozšíření oblasti investičních
příležitostí má, jak jsme si názorně ukázali v předcházejících částech, naprosto
zásadní význam pro tvorbu koalic schopných prosadit kooperativní řešení současných
problémů.
3. K lepší a dostatečné orientaci je nutné postupně konkretizovat a srozumitelně vyložit
vizi širšího historického kontextu změn, kterými prochází současná civilizace. Změn,
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které jsou svým obsahem stejně převratné, jakými byla průmyslová revoluce. Změn,
které povedou k tomu, že vznikne nový dominantní ekonomický sektor, který bude
bezprostředně spojen s rozvojem schopností lidí a bude hrát rozhodující roli v
dynamice a kvalitě ekonomického růstu.
Aplikace na současnou realitu v ČR (diagnóza stavu)
Jedním z hlavních závěrů teoretické analýzy je, že mimořádně významné je to, jaký
je rozsah (jaká je množina) investičních příležitostí spojených s rozvojem,
uchováním a uplatněním schopností, které mohou být využívány dle míry své
výnosnosti nezávisle na tom, komu tyto investiční příležitosti patří. (Tedy jak
funguje rovnost příležitosti z hlediska vertikální mobility i horizontální solidarity.)
Rozšíření této množiny investičních příležitostí může vytvořit ekonomický
základ pro vývoj takových vztahů ve společnosti, při kterých se velké většině lidí
vyplatí investovat do schopností a nikoli do pozice.
Veřejné přerozdělení prostředků k vytvoření startovních podmínek pro nabývání
schopností (včetně indukovaných investičních příležitostí souvisejících zejména se
vzděláním) je určitým základem, na který musí navázat kultivování ekonomického
prostředí tak, aby fungovaly HCC (kontrakty týkající se lidského kapitálu), které
umožní, aby se výnosy ekonomických subjektů (poskytovatelů služeb)
působících v oblasti odvětví produktivních služeb staly zdroji jejich financování.
Jde vlastně o sofistikovanější tržní vztahy, k jejichž fungování je nutné vytvořit
podmínky formou komplexních reforem v oblasti systému sociálního investování a
sociálního pojištění (financování vzdělání, zdravotní péče, penzí, výchovy v rodině,
lázeňství apod.).
Nejpříznivější podmínky pro odstartování příslušných reforem se nabízejí v oblasti
penzijního systému. Jde o přechod k plně zásluhovému a plně uzavřenému systému
s jednotnou základní dávkou. Vzhledem k tomu, že otázka reformy penzijního systému
je mimořádně citlivá a zaznamenali jsme řadu pokusů ji zneužít k vytunelování
veřejných zdrojů (například v souvislosti s tzv. druhým pilířem u nás, který se stal
v zemích, kde příslušná kvazireforma prošla, skládkou toxických finančních aktiv, čímž
byli důchodci odsouzeni k živoření), je nutno postupovat maximálně obezřetně. Proto
jsme vypracovali model tzv. postgraduální nadstavby průběžného systému penzijního
pojištění, která může začít bez rizika a na dobrovolném základě fungovat prakticky
okamžitě a která umožní, rovněž na dobrovolném základě, postupně reformovat celý
penzijní systém. Přitom od počátku bude hrát roli ekonomického základu podporujícího
růst role celé řady významných produktivních služeb.
Nutno zdůraznit, že plně uzavřená a plně zásluhová postgraduální nadstavba
současného průběžného penzijního systému je založena právě na výše zmíněných
HCC a k dalším kontraktům tohoto typu v oblasti celoživotního vzdělání a financování
některý služeb v oblasti lázeňství i zdravotní péče otevírá prostor.
K tomu, abychom znázornili, jaké hry se v současné době v ČR hrají, využijeme
Obrázek 4.21.
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Obrázek 4.21: Schematické vyjádření her spojených s komplexními reformami

Zdroj: vlastní výtvor
K tomu:
Na obrázku jsou vyznačené čtyři body dvoumaticové hry (k1, k2), (p1, p2), (k´1, k´2), (p´1,
p´2). Můžeme tak sestavit Tabulku 4.2:
Tabulka 4.2: Předpoklady pro realizaci komplexních reforem
Druhý hráč
První hráč

Kooperuje

Klade odpor
Zdroj: vlastní výtvor

Kooperuje

Investuje do pozice

k1, k2

p1, p2

k´1, k´2

p´1, p´2

Šipkami jsou naznačené posuny od bodu nedohody d. Důležitá je interpretace posunů:
Posun do bodu (p1, p2) je posun, kdy druhý hráč investuje do pozice, zatímco první
kooperuje. Křivkou z bodu d končící šipkou v bodě (p1, p2) je označen průběh pozičního
investování. Zatímco prvnímu hráči (oběti investování) výplaty neustále klesají,
druhému hráči nejdříve rostou, ale poté rovněž klesají v logice zákona klesajících
výnosů (v tomto případě z pozičního investování). Mohou se dostat na nižší výplaty
než v bodě d a mohou být o mnoho menší než v případě, kdy by se začala hrát
příslušná kooperativní hra zlepšující výplaty obou hráčů.
Posun do bodu (k1, k2) je posun do bodu, kdy oba hráči kooperují, a to tak, že využívají
i možnosti rozšíření množiny investičních příležitostí, které mohou být využívány v
rámci kooperativní hry (tj. dle míry jejich výnosnosti bez ohledu na to, kdo je jejich
vlastníkem).
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Posun do bodu (k´1, k´2) je posun, kdy první hráč klade odpor vůči domnělému
pozičnímu investování, zatímco druhý hráč kooperuje. Tento odporu může mít rovněž
podobu nárokování vyšší míry redistribuce, která by kompenzovala důsledky pozičního
investování. Křivkou z bodu d končící šipkou v bodě (k´1, k´2) je označen průběh
zvyšování odporu. Zatímco druhému hráči výplaty neustále klesají, prvnímu hráči
nejdříve rostou, ale po té rovněž klesají v logice klesajících výnosů z kladení odporu.
Zvyšující se odpor (vyšší míra přerozdělování) totiž snižuje efektivnost systému, což
se promítá nejdříve do výplat druhého hráče, posléze i do výplat hráče prvního.
Posun do bodu (p´1, p´2) je případ, kdy druhý hráč investuje do pozice a první klade
odpor. Tento případ se vyznačuje nejnižší efektivností systému a poklesem výplat
obou hráčů.
Situace, kterou zachycuje obrázek, je případem, kdy dominantní strategií obou hráčů
je zcela zjevně kooperace, a to právě v důsledku toho, že:
1. Byly překročeny hranice individuální efektivnosti pozičního investování i odporu vůči
němu, resp. nátlakového nárokování výplat formou odporu.
2. Existuje podstatná možnost rozšíření oblasti (množiny) investičních příležitostí
spojených s rozvojem a uchováním schopností obou hráčů, které mohou být
realizovány dle míry jejich výnosnosti s využitím dostupných investičních prostředků
bez ohledu na to, kterému z hráčů patří.
Domníváme se, že situace v naší zemi se k této situaci velmi přiblížila, resp. že do této
situace vstupujeme a že se tímto otevírá prostor pro vytvoření široké koalice, která by
umožnila prosadit nezbytné reformy, jejichž cílem je:
- Emancipace naší země ve spolupráci s jejími partnery (tedy těmi, kteří si nechtějí
řešit své problémy na náš úkor) v globálním světě.
- Zlomit trend setrvačného vývoje a otevřít cestu k využití možností spojených s
přechodem k ekonomice založené na produktivních službách.
V současné době se otevírá další příležitost pro koncepční reformy, které umožní:
- Zlomit trend setrvačného vývoje bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, který vede
do slepé uličky konfliktů, které nemusí naše civilizace přežít.
- Vytvořit "proreformní spojenectví" se zeměmi, které jsou v obdobné situaci,
jako je naše (tj. stávají se obětí diskriminace ze strany silnějších, spojuje nás s nimi
společná historie, historická zkušenost atd.).
- Emancipovat naši zemi spolu s dalšími zeměmi "proreformního spojenectví"
vůči zemím, které jsou pozičně silnější, nejsou však schopny se vymanit ze svých
problémů a mají tendenci zneužívat svou (byť i upadající) pozici k tomu, aby důsledky
svých problémů přenášely na země pozičně slabší.
- Nastartovat růst založený na dominantní roli produktivních služeb, tj. služeb
zaměřených na rozvoj a uchování schopností člověka.
- Eliminovat důsledky společenské nerovnosti (i segregace) vznikající v důsledku
pozičního investování a podstatně zvýšit vertikální mobilitu, tj. rovnost příležitostí
pro rozvoj a uplatnění schopností každého člověka.
- Dosáhnout, aby investiční příležitosti (zejména ty, které jsou spojeny s
rozvojem, uchováním a uplatňováním schopností) byly využívány dle míry jejich
výnosnosti nezávisle na tom, komu patří.
- Vytvořit podmínky, za kterých plnější využívání investičních příležitostí
spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním schopností jednoho člověka
bylo předpokladem pro plnější využívání investičních příležitostí spojených s
rozvojem, uchováním a uplatněním schopností druhého člověka.
- Podstatným způsobem tím zvýšit ekonomickou efektivnost a dynamiku rozvoje
ekonomiky současně s její „přívětivostí“ pro člověka.
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5. Teoretická východiska analýzy typologie a vývoje
prožitků
5.1 Dilema egoismu a altruismu
Nyní se na problematiku investování do rozvoje schopností a investování do
společenské pozice podíváme očima ekonomie produktivní spotřeby a s trochou
fantazie. Dilemata související s tím, zda investovat do společenské pozice, nebo zda
investovat do využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem schopností lidí,
souvisí s tradičními dilematy:
- egoismus – altruismus
- upřednostnění vlastního já – upřednostnění pospolitosti, se kterou se člověk
identifikuje
- rivalita – kooperace
- individualita – kolektivita
- sobectví – solidarita
a podobně.
Osobní spotřeba (či v makroekonomickém pojetí spotřeba domácností) je součástí
rozšířené reprodukce člověka (nejen ve fyzickém, ale i psychickém smyslu, tj. včetně
jeho prožitkového bohatství a naplnění smyslu). Ekonomické efekty spotřeby se
zpětně projevují prostřednictvím rozvoje a uchování lidských schopností
v oblasti jeho profesních aktivit.
Neoklasický koncept člověka jako subjektu, který maximalizuje svůj užitek, je jen
jednou z možností toho, jak výše popsanou skutečnost vyjádřit. „Maximalizaci užitku“
(od které se odvíjí model rozhodování a chování ekonomického subjektu využívající
indiferenční aparát) lze chápat též jako model rozhodovacího mechanismu, který
člověka orientuje tak, aby co nejefektivněji rozvíjel, uchovával a uplatňoval své
schopnosti, tj. aby maximalizoval současnou hodnotu svého budoucího příjmu.
Pokud se na danou problematiku podíváme tímto prizmatem, nemůžeme přehlédnout
fenomén „odpoutání“ subjektivně pociťovaného prožitku od finální spotřeby a jeho
„přenosu“ na zprostředkující aktivity, prostředky či situace, které k uspokojení finální
spotřeby vedou. Jinými slovy – naše prožitkové bohatství je tvořeno nejen prožitky
spjatými s uspokojováním finálních potřeb, ale tyto prožitky jsou vyvolávány i tím
(našimi aktivitami, prostředky, které získáváme, situacemi, v nichž se ocitáme), co
k uspokojování finálních potřeb vede, resp. tím, co dosažení uspokojení finálních
potřeb brání.
Mechanismus přenosu prožitků na zprostředkování a syntézy prožitků nad těmito
zprostředkováními (kterým jsou v lidské psychice fixovány nové potřeby jako zdroje
primárních prožitků, které samy následně mohou vyvolat efekt přenosu prožitků) na
jedné straně zvyšuje efektivnost motivací k tomu, co je z hlediska dlouhodobé strategie
žádoucí, na druhé straně v rámci něj může docházet k různým selháním, například
hypertrofii motivací (workoholismus, gamblerství apod.).
Dalším problémem, který v souvislosti s problematikou modelu obsahujícím
produktivní efekty spotřeby, vyvstává, je vztah tradičně označovaný jako problém
„jednotlivce a rodu“, který můžeme uvažovat v hierarchii „jednotlivec – rodina“,
„jednotlivec – národ“, „jednotlivec – občané státu“, „jednotlivec – lidstvo“ (s některými
případnými modifikacemi).
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V obecné rovině můžeme řešení určitých problémů, které jsou spojeny se vztahem
kolektivity a individuality, formulovat tak, že jde o vytvoření takových společenských
podmínek, za kterých plný rozvoj a uplatňování schopností každého jednotlivce
je podmínkou plného rozvoje a uplatňování schopností všech ostatních, přičemž
uplatňování schopností můžeme chápat jako nejvýznamnější faktor
ekonomického růstu (který tím, že se tímto faktorem ekonomického růstu stává,
určuje i tu podobu růstu, resp. tu kvalitu růstu, o kterou jde).
Teorie se pak může zabývat nedokonalostmi (odchylkami, deviacemi, selháními,
problémy apod.), které se mezi obecným směřováním k naplnění této tendence a
konkrétními situacemi vyskytují.
Tady se naskýtá příležitost pro řadu oborů:
- Behaviorální ekonom začne popisovat různá selhání lidské psychiky, která se
projeví jako neracionální a neefektivní rozhodování. Bude je třídit, objasňovat jejich
příčiny, dávat doporučení.
- Psychiatr vycházející z fyziologických procesů či fyziolog zaměřený na psychiatrii
bude různá selhání vysvětlovat vlivem signálních psychických látek, podle toho, která
z látek převládá, pak rozliší několik typů lidí (např. adrenalinový, noradrenalinový,
serotoninový, endorfinový, oxytocinový, acetylcholinový, dopaminový).
- Parazitolog bude objasňovat lidské chování rolí parazitů, kteří, aniž bychom si to
uvědomovali, ovládají naše chování více, než si myslíme, přitom tak, aby si vytvořili co
nejvhodnější podmínky pro svůj život, pro své rozmnožení a rozšíření. Podle něj
v našem Vesmíru přežije jen taková civilizace, ve které se rozšíří nějaký parazit (vir,
mikrob nebo i větší bestie), který ovlivní člověka k takovému chování, které bude
odpovídat tomu, že rozvoj schopností každého bude podmínkou rozvoje všech,
protože ostatní civilizace se zničí v důsledku toho, že budou disponovat pro ně
nezvládnutými technickými prostředky.
- Genetik půjde ještě o úroveň níž a bude spoléhat na vývoj příslušného nesobeckysobeckého genu, který se bude úspěšně šířit právě proto, že bude přispívat
k ekonomické efektivnosti založené na rozvoji a uplatňování schopností člověka
v rámci k tomuto příznivé pospolitosti.
- Memetik upozorní na příliš velkou předpokládanou nahodilost vzniku takových genů
či parazitujících potvor a roli toho, co může sehrát zásadní roli, připíše vhodnému typu
memplexů (replikátorů v komunikačním prostoru), které navíc mohou těžit při svém
vzniku i z racionální složky lidské psychiky, šířit se nejen jako prožitkový, ale i
racionální fenomén.
- Racionální ekonom pak může koncept společnosti založený na rozvoji, uchování a
uplatnění lidských schopností v podmínkách, kdy a) se jedná o hlavní zdroj a
determinantu ekonomického růstu, b) základ společenské sounáležitosti upřesnit:
Jedná se o plné využití investičních příležitostí spojených s rozvojem, uchováním a
uplatněním lidského kapitálu dle míry jejich výnosnosti; na základě toho pak identifikuje
jako protiklad přirozené tendence, který naplňování této tendence brání, poziční
investování, které je zaměřeno na omezení využití investičních příležitostí jedněch
(těch, kteří nemají dostatečné prostředky k pozičnímu investování) druhými (těmi,
které tyto prostředky mají).

5.2 Metody ekonomie produktivní spotřeby
Každá teorie, zejména ta, která pretenduje na to, že se stane vývojovým článkem
v rozvoji lidského poznání, musí mít své specifické metody, přitom takové metody,
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které mohly vyrůst jen na její půdě. Na půdě otázek, které si klade, na půdě problémů,
které chce řešit, na půdě toho přesahu, se kterým vstupuje na scénu. To pochopitelně
platí i pro ekonomii produktivní spotřeby, pokud má ambici být přesahem neoklasické
ekonomie v hlavním směru ekonomického poznání.
Na půdě neoklasické ekonomie vyrostly metody spojené s používáním mezních veličin
a metody spojené s vyjádřením preferencí pomocí indiferencí. Tyto metody se vyvíjely
postupně tak, jak se postupně měnila neoklasická ekonomie v hlavní přesah klasické
ekonomie.
Rovněž v případě ekonomie produktivní spotřeby nelze očekávat, že by hned na
počátku jejího vstupu do arény vývoje ekonomických teorií disponovala všemi
metodami v plném jejich rozvinutí. Přesto však lze některé metody a směry jejich
zdokonalování popsat již nyní:
1. Je to nahrazení všech schémat vyjadřujících optimum prostřednictvím veličin,
které místo maximalizace užitku obsahují současnou hodnotu očekávaného
budoucího příjmu. – Tato záměna se může zdát pouze formální, ve skutečnosti
zásadní význam má interpretace jednotlivých případů této formální záměny. To, že
se jedná o významný krok, lze ukázat na příkladu přechodu od neoklasicky pojaté
teorie společenského blahobytu k teorii řešení problémů ekonomické nerovnosti
s využitím rozvoje kapitálového trhu a využíváním obrovského prostoru směnných aktů
založených na smlouvách o lidském kapitálu (HCC).
2. Návazně je to analýza HCC prostřednictvím teorie kooperativních her. Každý
takový kontrakt má totiž podobu určitého (S, d) Nashova vyjednávacího problému. Lze
očekávat, že využití metod řešení (S, d) Nashova vyjednávacího problémů při analýze
HCC velmi výrazně podpoří další vývoj těchto metod. Budou se řešit otázky tohoto
typu:
- Identifikování a utřídění HCC (dnes žádná systematizace tohoto typu neexistuje).
- Rozlišeni hlavních typů HCC prostřednictvím pojmů.
- Formulování každého typu HCC jako (S, d) Nashova problému.
- Porovnání jednotlivých typů úloh se stávajícími typy řešení, zejména těmi, které
dospěly do stádia axiomatického vyjádření.
- Vytvoření ucelené teorie analýzy HCC prostřednictvím teorie kooperativních her,
resp. metod spojených s řešením (S, d) Nashova problému.
Lze například předpokládat, že doplňování mozaiky teoretických modelů (přechodů
mezi nimi apod.) umožní uvidět v realitě nové možnosti pro směnu založenou na HCC,
které doposud nevidíme a ani netušíme, že takové kontrakty mohou být. Jinak řečeno
– aplikace obecné teorie při analýze známých jednotlivých případů umožní zmapovat
terén všech HCC využitelných na podporu produktivních efektů spojených s rozvojem
a uchováním lidského kapitálu.
3. Přeformulování hlavního směru bádání v oblasti behaviorální ekonomie.
V současné době behaviorální ekonomie příštipkaří v oblasti hledání nedostatků
racionálního rozhodování. Jakmile vyjdeme z toho, že nemáme jinou možnost odhadu
očekávané hodnoty budoucího příjmu, než je náš prožitkový mechanismus (což je
přesnější výraz pro maximalizaci užitku v neoklasickém smyslu), dostává vyjádření
toho, s čím se potýká neoklasická ekonomie, zcela jinou podobu:
- Na jedné straně je to již v bodě 1. prezentované převedení všech optimalizací na
maximalizaci současné hodnoty očekávaného budoucího příjmu.
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- Na straně druhé nesmírně úrodný terén identifikování, utřídění, popisu a analýzy
všech odchylek reálného rozhodování od takto zaměřené maximalizace.
Jinými slovy – vycházíme z modelu, ve kterém ekonomický subjekt (člověk či
domácnost) používá svůj prožitkový mechanismus jako rozhodovací a to mu umožňuje
přesně odhadnout současnou hodnotu budoucího příjmu v jednotlivých alternativách,
které má k dispozici, podle ní se pak rozhodovat. Návazně na to pak zkoumáme
případy, kdy se reálné rozhodování od modelového odlišuje, a snažíme se odpovědět
na otázku, proč se odlišuje.
Výše uvedené přispěje jak k rozvoji teorie, tak bude mít i bezprostřední praktický
význam.
Model člověka v systému ekonomie produktivní spotřeby
Model člověka, se kterým přichází neoklasická ekonomie, je bytostně spjat
s individualitou člověka. Člověk maximalizuje svůj užitek (jakožto subjektivní prožitek)
a je tudíž, podle tohoto pohledu, sobecký. Proto, z tohoto neoklasického pohledu musí
být ekonomie doplněna etikou a morálními apely. Takto to i mnoho lidí laiky vnímá.
Proto Sedláčkova Ekonomie dobra a zla, která je určitou populární kritikou neoklasické
ekonomie, zaznamenala takový úspěch.28
Ekonomie produktivní spotřeby vidí situaci poněkud jinak. Člověk se evolučně vyvinul
v rámci přírodně historického procesu a mezi jeden z aspektů vývoje jeho prožitkového
mechanismu v rámci tohoto procesu patří to, co je pro něj dlouhodobě prospěšné
(z hlediska jeho vývoje a v případě dobře fungujícího ekonomického
mechanismu i z hlediska jeho příjmů) se pro něj stává příjemným. Příjemné ve
smyslu motivujícím:
- Člověk se snaží vykonávat činnosti, které jsou pro něj dlouhodobě prospěšné.
- Člověk se snaží obstarávat předměty, jejichž vlastnění či užívání je pro něj
dlouhodobě prospěšné.
- Člověk se snaží dostávat do situací, které jsou pro něj dlouhodobě prospěšné.
Tyto motivace vycházející z mechanismu přenosu prožitků z finální spotřeby na
zprostředkování, která k uspokojení finální potřeby vedou, a ze syntézy prožitků
nad těmito zprostředkováními, což vede k ontogenetickému i fylogenetickému
zafixování nových potřeb, které se stávají zdrojem nových motivací.
Jak jsme již uvedli, není a nemůže být tento proces bez problémů:
- Na jedné straně se v některých případech tento mechanismus opožďuje za vznikem
potřebných motivací (člověk by potřeboval zhubnout, ale stávající mechanismus
prožitků, který funguje v jeho hlavě, upřednostňuje gastrální hedonii).
- Na druhé straně mohou příslušné motivace zhoubně vybujet a stát se nevyváženě
dominantními (jako je tomu v případě bulimie).
Právě linie zkoumání vztahu mezi (na jedné straně) prožitkovým oceněním
dlouhodobě prospěšného (nejen pro jednotlivce) a (na straně druhé) tržním
oceněním téhož (tedy dlouhodobě prospěšného nejen pro jednotlivce) je
významná oblast aplikace behaviorální ekonomie. Právě v této oblasti lze očekávat
zrod původních a prakticky velmi významných modelů.
Pokud si uvědomíme, že příznivá společenská situace (zatím přijměme tento pojem
intuitivně, návazně tento pojem upřesníme) je velmi významná z hlediska toho, co je
pro člověka dlouhodobě prospěšné, není ze své podstaty člověk "sobecký" ve smyslu
individualistické maximalizace prožitků. Přirozenou náplní života člověka (tím, co
neoklasická ekonomie chápe jako "maximalizaci užitku") je aktivní (nikoli jen
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kořistnický) vztah člověka ke společnosti, k tomu, aby společenská situace byla
příznivá. A to nikoli v důsledku vnějšího morálního apelu, ale prostě proto, že takto se
člověk evolučně vyvinul a vyvíjí. Člověku je prostě z jeho vlastní (přírodně historické)
podstaty (kterou lze zčásti vyjádřit například i prostřednictvím matematických modelů
v rámci evoluční teorie her) snaha o vytvoření příznivé společenské situace. Tu ovšem
člověk může chápat různě, např.:
- Jako situaci, ve které dominuje jeho rod, kmen, národ, jeho víra, jeho model způsobu
života.
- Jako situaci, kde má zajištěnou bezpečnost.
- Jako situaci, kdy si uchovává svoje privilegia, nebo naopak, kde je vertikální
prostupnost.
- Jako situaci, kde svobodný rozvoj každého jednotlivce je podmínkou rozvoje všech.
Existují různé společenské ideály spojené s představou o příznivých společenských
podmínkách, což má své příčiny v samotném fungování společnosti. Proto je v určitém
smyslu slova člověk produktem těch společenských vztahů, kterými prochází,
které určují jeho společenskou pozici; tyto vztahy pak imprimují systém jeho
prožitků, a to formou přenosu představy prožitků spojených s cílovým stavem
na zprostředkování (v daném případě společenské zprostředkování), která
k dosažení tohoto stavu vedou. Ekonomie produktivní spotřeby je otevřený systém,
který je schopen poznatky jiných oborů interpretovat v rámci svých vlastních
specifických modelů a využívat je k prakticky využitelným závěrům.
Rozdíl mezi neoklasickou ekonomií a ekonomií produktivní spotřeby je v tom, že
neoklasická ekonomie různé etické, společenské apely apod. považuje za něco
vnějšího, za něco, čím musí být korigovány její závěry, zatímco ekonomie produktivní
spotřeby je přirozeným způsobem zasazuje, resp. projektuje, do představy o tom, že
jsou součástí toho, co podporuje a modifikuje základní orientaci člověka na
maximalizaci současné hodnoty očekávaného příjmu, přičemž zjevné odchylky
analyzuje na pozadí svého základního modelu, což umožňuje velmi dobře a
s využitelnými závěry postihnout jejich podstatu.

5.3 Sociologický pohled na uspokojování potřeb a ekonomie
produktivní spotřeby
Významný posun teorie v kterékoli oblasti bádání má zpravidla pozitivní dopady na
řešení problémů i v navazujících oblastech poznání. V této části naší monografie se
pokusíme ukázat na některé možnosti využití teoretických východisek ekonomie
produktivní spotřeby v oblasti sociologického pohledu na otázku uspokojování potřeb.
Vyjdeme z pojednání O. Roubala29, které podrobně dokumentuje stav poznání v této
oblasti a přichází s významnými podněty. Výchozí materiál nám bude sloužit jako
teoretický základ uplatnění metodologických východisek ekonomie produktivní
spotřeby, které nám umožní posunout pohled na problematiku uspokojování potřeb,
ve které se stýká sociologická a ekonomická teorie. Rozlišení výchozího textu a
výsledků uplatnění metodologických východisek ekonomie produktivní spotřeby dává
– kromě jiného – velmi dobrou představu o teoretickém potenciálu, který ekonomie
produktivní spotřeby má.30
ROUBAL, O.: Maximizers and Satisficers in Consumer Culture Changes. In: Communication Today,
Vol. 9, No. 2, pp. 38-55.
30 Text navazující na výchozí materiál vznikl na základě odborných diskusí.
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Pokus o nalezení základní polarity typů spotřební kultury
V úvodní části výchozího materiálu jsou vyčerpávajícím způsobem charakterizovány
různé přístupy ke spotřební kultuře od prací klasických až po nejnovější teoretickou
literaturu. Dospívá k závěru, že diskurz spotřební kultury „nevede k jediné sjednocující
teorii či unifikující perspektivě, stává se pluralitou přístupů interdisciplinárního
charakteru, obecně se zaměřujícího na dynamiku vztahů spotřebitelských akcí, trhů a
kulturních významů“ 31 (s. 40).
V této souvislosti vyvstávají dvě otázky:
1. Je pluralita přístupů dána samotným předmětem poznání, nebo stavem poznání?
Je spotřeba tím, co je natolik výrazně individuální (mj. z hlediska principu suverenity
spotřebitele), že neexistuje žádná sjednocující teorie, která by v této oblasti nalezla
obecnější zákonitosti, nebo je to dáno tím, že teorie v této oblasti ještě nedospěla do
stádia, který by umožnil dosáhnout určitého sjednocení různých přístupů a východisek,
jak tomu zpravidla ve vývoji vědy bývá?
2. Není zdánlivá pluralita přístupů důsledkem toho, že většina badatelů zabývajících
se touto oblastí (až na čestné výjimky, které najdeme spíše v pracech klasiků
věnujících se tomuto tématu) přejímá implicitní předpoklad neoklasické ekonomie, že
člověk se orientuje na maximalizaci svých užitků jako subjektivních prožitků (tj.
pozitivních emocí), které jsou v rámci použití příslušných metod k analýze jevů v dané
oblasti považovány za neměnné? Neoklasický přístup k ekonomické problematice
přitom neznamená, že by prožitková struktura, kterou disponuje člověk, byla jednou
provždy dána a neměnná. Považuje však její vývoj za problém, který nespadá do
oblasti úloh, které tento přístup (neoklasická ekonomie) řeší. Z hlediska přístupů
k otázce spotřební kultury by bylo nepochybně užitečné rozlišit ty práce, které
implicitně předpoklad fixní struktury prožitků přejímají, a ty, které se pokoušejí o určitý
dynamický pohled na vývoj prožitkové struktury, kterou ten či onen jednotlivec
disponuje.
Uvidíme, jak se obě tyto otázky budou promítat do dílčích problémů, na které výchozí
materiál upozorňuje a se kterými se vyrovnává prostřednictvím podnětného rozlišení
akterů (spotřebitelů) na „maximalisty“ a „uspokojovače“.
Ještě před tím, než si ukážeme přínos tohoto rozlišení, budeme demonstrovat jeden
ze současných aspektů, ve kterých daná problematika vystupuje a na který výchozí
materiál upozorňuje: „V posledních letech se v různých sociologických, behaviorálně
ekonomických a psychologických perspektivách intenzivně diskutuje jeden
z výrazných rysů soudobé spotřební kultury, kterým je enormní růst možností a
příležitostí výběrů typů, variací, modelů či druhů různých produktů. Jinak řečeno,
spotřební kultura se ve společnostech materiálního blahobytu stává prostředím stále
svobodnějšího a nezávislejšího pohybu spotřebitelů, potvrzovaného v aktech
permanentních možností volit, vybírat a rozhodovat v expanzivní nabídce různého
zboží a služeb. V sociologické teorii je tato situace zachycena v koncepci „světa příliš
mnoha příležitostí“32, v psychologické rovině soustavně studována Schwartzem33,
významné jsou dále i experimentální práce behaviorálních ekonomů Kahnemana a
Tverskyho34. Zcela prakticky a konkrétně tento problém popisuje britský týdeník The
ARNOULD, E. J., THOMPSON, C. J.: Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research.
In Journal of Consumer Research, 2005, Vol. 31, No. 4, p. 868.
32 GROSS, P.: Společnost mnoha příležitostí. In PONGS, A. (ed.): V jaké společnosti vlastně žijeme?
Praha: ISV, 2000, p. 97-117.
33 SCHWARTZ, B.: The Paradox of Choice: Why more is Less. New York: ECCO, 2004.
34 KAHNEMAN, D., TVERSKY, A. (eds.): Choices, Values and Frames. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000.
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Economist, přibližující situaci amerických a britských supermarketů. Průměrný
americký supermarket v současnosti nabízí okolo 48,750 položek, což je přibližně
pětinásobek oproti roku 1975. V Británii dnes prodejny řetězce Tesco poskytují
zákazníkům výběr z 91 druhů šampónů, 93 variant zubních past nebo 115 typů
čisticích prostředků35. Schwartz tento jev přibližuje v detailu vlastních zkušeností
každodenního nakupování v nedalekém supermarketu svého bydliště, který nabízí
několik desítek typů a druhů sušenek, 13 druhů energetických nápojů určených pro
sportovce, 65 variant dětských nápojů, 85 značek džusů, 75 příchutí ledových čajů či
95 různých balení chipsů“36 (s. 41).
Zde stojí za připomenutí to, že přechod od klasické ekonomie k neoklasické byl spojen
mj. právě s problematikou možnosti volby spotřebních alternativ. V klasické ekonomii
je spotřeba chápána jako prostá reprodukce pracovní síly, při které vlastník pracovní
síly (dělník) nemá možnost volby mezi významně odlišnými alternativami. Neoklasická
ekonomie oproti tomu možnost volby spotřebních alternativ považuje za jedno
z nejvýznamnějších ekonomických témat. Není proto divu, že v situaci, kdy zvýšení
intenzity inovačních procesů vede jak ke zvýšení celkového blahobytu, tak i množství
spotřebních alternativ, se fenomén expanze spotřebních alternativ snaží teorie
vysvětlit s využitím nejen teoretických prostředků, ale i filozofie, ze které neoklasická
ekonomie vychází:
„Ve společnostech materiální hojnosti se zřetelně prosazuje představa toho, že
maximalizace blahobytu a stále rostoucí životní úroveň, současně předpokládá
maximalizaci individuálních svobod sociální aktérů. Posilování a další prosazování
osobních svobod a nezávislosti je při tom podle Schwartze 37 v konzumních typech
společností ztotožňováno s rostoucími možnostmi výběrů v různých oblastech života
(vzdělání, zdravotní péče, cestování, nakupování apod.). Platí tedy, že čím větší je
množství možností výběrů a situací nabízejících volbu v pluralitě alternativ, tím větších
individuálních svobod lidé dosahují. A čím více svobody, tím více blahobytu. Není
pochyb, že nespoutaná nabídka produktů má spotřebitele osvobozovat a emancipovat
v jeho možnostech svobodného a autentického rozhodování“ (s. 41).
Výše uvedené je formulováno jako parafráze interpretovaného názoru, protože
v dalších pasážích s touto formulací výchozí materiál polemizuje. I z
čistě ekonomického hlediska je totiž zřejmé, že svoboda, byť ji budeme chápat jen
v úzce spotřebním smyslu, tedy jako možnost výběru, nezáleží jen na množství
spotřebních alternativ, ale i na množství a kvalitě informací, kterými spotřebitel
disponuje, dále pak na transakčních nákladech na vlastní realizaci volby.
To, že výchozí materiál si je těchto problémů vědom, vyplývá hned z navazující
pasáže: „Větší množství možností volit a vybírat má znamenat benefit každému, kdo
je vystaven situacím rozhodování a realizacím volby38. V duchu teorie racionální volby
je každé konkrétní rozhodnutí výsledkem fungující hierarchie priorit a preferencí
jednotlivce, které racionálně a cíleně uplatňuje nezávisle na množství variant, v rámci
nichž rozhodování realizuje. Sociální aktér je v rámci takové perspektivy schopen
získat dostatek relevantních informací k tomu, aby varianty výběrů vzájemně porovnal
a zhodnotil a následně učinil takové rozhodnutí, které bude směřovat k maximální
optimalizaci vlastního výsledku volby. Výsledky každé konkrétní volby a každého
http://www.economist.com/node/17723028
SCHWARTZ, B.: The Paradox of Choice: Why more is Less. New York: ECCO, 2004, p. 9.
37 Ibid, p. 10-11.
38 SCHWARTZ, B., WARD, A., MONTEROSSO, J., LYUBOMIRSKY, S., WHITE, K., LEHMAN, D. R.:
Maximizing versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice. In Journal of Personality and Social
Psychology, 2002, Vol. 83, No. 5, p. 1178.
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konkrétního rozhodnutí v teorii racionální volby odpovídají principům maximalizace
individuálního užitku a dosahování preferovaných hodnot39. V této perspektivě tak růst
objemů možností volit a rozhodovat neznamenají pro chování a prožívání lidí
komplikace“ (s. 41-42).
Oproti tomuto pojetí se výchozí materiál vymezuje následujícím způsobem:
„K charakteru spotřební kultury jako prostředí expanze příležitostí konzumního typu
přispívá komplex marketingové komunikace. Tato situace je vnímána v prostředí trhů
dominantně jako pozitivní proces, ničím nekomplikovaný a přímočaře přispívající
k atraktivitě a rostoucí emancipaci spotřebitelského života. Jen minimum pozornosti je
věnováno tomu, že to, co je většinově vnímáno jako požehnání40, může současně
působit jako prokletí komplikující život nejen spotřebitelům, ale i producentům a
prodejcům zboží a služeb41. Tento předpoklad dokládají některé studie věnované
otázkám konzumní společnosti, sledující paradoxně klesající míru pocitů spokojenosti
a rostoucí úroveň zklamání, rozčarování a lítosti u skupin spotřebitelů, vystavených
nesnadným situacím rozhodování a voleb v prostředí rostoucí nabídky produktů42.
Současně se ukazuje, že v těchto situacích dochází současně k negativním
ekonomickým efektům na straně výrobců a prodejců, kteří nabídkou akcelerujícího
sortimentu typů produktů paradoxně vyvolávají snižování aktivity spotřebitelů a
odkládání aktů spotřeby. Sérii empirických studií potvrzujících uvedená zjištění
realizovali Iyengar a Leper43, přičemž identifikovali některé negativní efekty volby
v podmínkách expanze příležitostí volit, zásadně zpochybňující výchozí
předpoklady teorie racionální volby“ (zvýrazněno námi, s. 42).
V návaznosti na to pak hovoří dokonce o empiricky doložené „rostoucí míře zklamání
a sebeobviňování spotřebitelů44, kteří si uvědomují, že čím větší je rozsah možností
volby, tím roste i potenciální nebezpečí učinit méně optimální rozhodnutí“ a o tom, že
„spotřební kultura „mnoha příležitostí“ (je) spíše ohniskem konfliktů, zklamání a
úzkostí, nežli atraktivním terénem požitků a emancipace spotřebitelských svobod“ (s.
42).
Hlavním cílem, který si výchozí materiál klade, je vyrovnat se s empiricky
doloženými fenomény, které přesahují předpoklady teorie racionální volby. K tomu
dodejme, že nejde jen o přesahy teorie racionální volby, ale také o zásadní přesahy
neoklasické ekonomické teorie.
Pokud by šlo pouze o přesahy teorie racionální volby, vystačili bychom s doplněním
teorie o uvažování role informací současně s náklady na jejich získání, návazně pak
rolí transakčních nákladů při rozhodování. Jak uvidíme dále, výchozí materiál ukazuje,
že problematika, kterou se zabývá, vyžaduje přehodnocení i pojetí štěstí jako
maximalizace užitku, které je velmi úzce spojeno s neoklasickou ekonomií.

POWERS, Ch. H.: MakingSenseofSocial Theory: A Practical Introduction. Lanham: Rowman &
Littlefield Publishers, 2010, p. 21.
40 MISHRA, J. S.: Happiness is a Choice. New Delhi: Excel Books, 2007, p. 131-139.
41 SCHWARTZ, B., WARD, A., MONTEROSSO, J., LYUBOMIRSKY, S., WHITE, K., LEHMAN, D. R.:
Maximizing versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice. In Journal of Personality and Social
Psychology, 2002, Vol. 83, No.. 5, p. 1179.
42 ROYO, M. G.: Well-being and consumption: towards a theoretical approach based on human needs
satisfaction. In BRUNI, L., PORTA, P. L. (eds.): Handbook on the Economics of Happiness.
Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing, 2007, p. 151-170.
43 IENGAR, S., LEPPER, M.: Rethinking the value of choice: A cultural perspective on intrinsic
motivation. In Journal of Personality and Social Psychology, 1999, Vol. 76, No. 3, p. 349-366.
44 IENGAR, S., LEPPER, M.: When Choices is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good
Thing? In Journal of Personality and Social Psychology, 2000, Vol. 79, No. 6, p. 995-1006.
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Za jednu z cest řešení problémů, na které upozorňuje, považuje rozdělení spotřebitelů,
tedy aktérů volby v podmínkách expanze spotřebních alternativ, na dva typy:
maximalisty a uspokojovače. Jedná se o určitou polaritu dvou typů spotřebitelů
z hlediska citlivosti (akcentu, podřizování se, vnímání) ve vztahu k tomu, jak
dramaticky roste počet alternativ, mezi kterými má spotřebitel možnost volby, nebo
mezi kterými je dokonce nucen si vybrat:
„První skupina označována jako maximalisté sleduje výběrem a vlastní volbou
získat či dosáhnout pouze to nejlepší z dostupné nabídky příležitostí. Maximalisté
se nespokojí s tím, co je „pouze“ vyhovující, dobré, dostatečně funkční, plnící účel,
vždy a v každé situaci hledají jen to nejlepší, maximalizují nároky a požadavky směrem
k tomu, co chtějí a pro co jsou ochotni se nakonec i rozhodnout. Právě tuto skupinu
osob zasahují negativní efekty volby v akcelerujícím prostředí příležitostí nejsilněji45.
Druhou skupinu tvoří uspokojovači, jejichž aspirace a motivace nejsou na rozdíl od
maximalistů podmiňovány touhou úporného hledání a pořizování toho nejlepšího, co
alternativy příležitostí poskytují, ale spíše dosahováním toho, co je „dost dobré“.
Strategie uspokojovačů je přitom odolnější k emočně poškozujícím efektům volby a
přináší více subjektivního uspokojení z výsledků takto modelovaného rozhodování“46
(podtrženo a zvýrazněno námi).
Toto rozlišení se zdá být dobrým východiskem pro rozlišení různého typu spotřebního
chování. Nemůže se však vyhnout zásadní konfrontaci s jedním z hlavních
předpokladů neoklasické ekonomie, totiž s tím, jaký je vztah mezi „maximalizací
užitku“ (kdy užitek je chápán jako subjektivní prožitek či požitek) a „nejlepším
z dostupné nabídky“. Je „nejlepší z dostupné nabídky“ současně i „maximalizací
užitku“. A pokud ano, tak co je to z hlediska „maximalizace užitku“ to, co označujeme
za „dost dobré“? Nebo v dané souvislosti neoklasický princip „maximalizace užitku“
nelze použít?
K tomuto rozlišení se výchozí materiál vrací ještě v závěrečné pasáži svého pojednání:
„V ekonomických a sociologických teoriích spotřeby se rozlišují dva typy zákazníků,
maximizers and satisfiers. Jsou zde při tom teoreticky sledovány a empiricky
ověřovány různé hypotézy, často zaměřované na testování korelací
maximalistických postojů a projevů chování v situacích rozhodování na straně
jedné a pocitů spokojenosti a stupně prožívaného štěstí na straně druhé.
Současně se objevují snahy navrhovat a rozvíjet různé psychometrické nástroje
identifikace a kvantifikace tendencí k maximalistickému jednání či jednání
opačnému. Tato možná klasifikace spotřebitelů získává zvláštní relevanci právě v
podmínkách spotřební kultury „mnoha příležitostí“, kde procesy rozhodování a akty
voleb jsou klíčovými atributy orientace a jednání zákazníků. Různé strategie
rozhodování v případě maximalistů a uspokojovačů při tom nabourávají stereotypní
představy toho, že všichni zákazníci přistupují k rozhodovacím procesům stejně
aktivně, rozhodují se v duchu racionální volby vždy a pouze v intencích stabilně
fungující hierarchie preferencí vždy tak, aby optimalizovali výstupy každé uskutečněné
volby. Naopak dochází k tomu, že v případě maximalistů, jejichž rozhodování a
volby motivované dosáhnout „jen to nejlepší“ z možností výběru, kterým jsou
vystaveni, je přesycování terénu příležitostmi a variacemi produktů něčím, co u
takto orientované skupiny zákazníků vyvolává řadu negativních reakce. Jak
IENGAR, S., WELLS, R. E., SCHWARTZ, B.: Doing Better but Feeling Worse. In Psychological
Science, 2006, Vol. 17, No. 2, p. 148.
46 SPAKS, E. A., EHRLINGER, J., EIBACH, R. P.: Failing to commit: Maximizers avoid commitment in
a way that contributes to reduced satisfaction. In Personality and Individual Differnces, 2012, Vol. 52,
No. 1, p. 72-77.
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uvedeme dále, existuje několik empiricky identifikovaných faktorů, které vyvolávají v
procesu rozhodování a voleb v případě maximalistů nepříjemné emoce výčitek
svědomí, nejistoty a lítosti“ (s. 47, zvýrazněno námi).
V posledním odstavci před závěrem výchozí materiál dodává ještě jedno upřesnění
rozlišující pojem „maximalisté“ a „uspokojovači“: „Uspokojovači se na rozdíl od
maximalistů projevují tím, že nehledají v každé situaci vždy to nejlepší, spokojí se
jednoduše s tím, co je dostupné a co nabízí „rozumnou“ míru užitku. Jejich aspirace
tedy nesledují podobně jako v případě maximalistů zpravidla cíle poskytující nejvyšší
možný užitek z řady jiných dostupných cílů. Nežijí ani v neustálém neklidu z toho, aby
z každé situace za každou cenu vytěžili jen to nejlepší. Jinak řečeno, zatímco
maximalisté si kladou otázku typu „jak zvládnout úkol co nejlépe“?,
uspokojovači se přesouvají k otázce „jak zvládnout to důležité“?“ (s. 52,
zvýrazněno a podtrženo námi).
Tím se ovšem problém přesouvá do toho, jak chápat rozdíl mezi nejlepším a důležitým.
Podrobněji k rozlišení „maximalistů“ a „uspokojovačů“
Abychom odpověděli na otázky položené v závěru předcházející části, musíme se
podívat na rozvinutější charakteristiky polarity spotřebního chování vymezené jako
„maximalisté“ a „uspokojovači“. Důležitý je přitom i kontext cílů, které výchozí materiál
sleduje, tj. „pomocí empirické evidence zpochybnit stereotypní představu toho, že růst
objemů možností a příležitostí přispívá k větší míře nezávislosti a svobody spotřebitelů
či k atraktivitě a pestrosti života“ (s. 43).
První konkrétnější aspekt odlišnosti obou strategií spotřebního chování formuluje
výchozí materiál v souvislosti se vztažením tohoto chování ke kultuře (v širším smyslu
tohoto slova): „Domníváme se, že spotřeba je závislá na kultuře, která propůjčuje
spotřebě symbolické významy, transformující její smysl a účel v kontextu sociálního a
psychologického rozměru života. Kultura tak přispívá k nemateriálním významům
spotřeby odrážejících se v různých projevech lidského života a jeho prožívání.
Symbolicko-nematerální povaha spotřeby tak orientuje významy a smysl
různých životních stylů, subkultur, stává se zdrojem identity, sebereflexí,
v neposlední řadě se podílí na formování a potvrzování sociálních rolí“ (s. 43).
Jinými slovy, jakmile začneme uvažovat problém spotřeby v určitém konkrétním
kulturním prostředí, nemůžeme odhlédnout od toho, že spotřeba plní určitou roli i
z hlediska „vnějšího pozorovatele“, totiž toho, kdo spotřební chování jiného jedince
sleduje. To je nesmírně cenný postřeh. Pokud neoklasická ekonomie považuje za cíl
spotřeby maximalizaci užitku pouze a jen z pohledu samotného spotřebitele (který
spotřebou dosahuje „maximalizace užitku“ ve smyslu subjektivních a pouze jím
samotným vnímaným prožitkům), tak nahlíženo „zvnějšku“ nám nemůže uniknout, že
tatáž spotřeba slouží k manifestování či prezentování určité společenské role v rámci
určitých dobově existujících společenských norem kulturního prostředí.
Zde se nabízí vysvětlení odlišností mezi „maximalisty“ a „uspokojovači“
prostřednictvím fenoménu okázale, resp. demonstrativní spotřeby, na kterou upozornil
Veblen již v roce 1912 ve své slavné knize Teorie zahálčivé třídy (Veblen 1999).
Předznamenáme, že velká část textu podnětného výchozího materiálu je věnována
kritice jednostranné orientace na „získání toho nejlepšího“ formou „maximalizace
spotřeby“. V rámci této kritiky si v logice svého uvažování rovněž všímá velmi úzkého
či přímo nerozlučného vztahu mezi maximalistickým pojetím spotřeby a prestižní
spotřeby: „hédonistické praktiky neřízeného a hypertrofujícího konzumerismu
spojovány s principy soutěživé a prestižní spotřeby, připomínající závody ve
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zbrojení, které v konečných důsledcích vedou k sebedestruktivním efektům
všech zúčastněných spotřebitelů“47 (s. 46, zvýrazněno námi).
Z hlediska využívání investičních příležitostí se můžeme na polaritu „maximalisty“ a
„uspokojovači“ dívat jako na vztah mezi investováním do společenské pozice formou
okázalé či demonstrativní spotřeby a investováním do některé jiné celoživotní strategie
spotřebitele, od které je odvozeno jeho vlastní pojetí efektivnosti, které zvažuje nejen
efekty (to, co spotřebou získá), ale také náklady na dosažení těchto efektů, a to jak
v podobě transakčních nákladů, tak i nákladů obětované příležitosti.
Jako příklad této polarity je ve výchozím materiálu uvedeno např. „hypertrofující
spotřební životní styl společností blahobytu a globální prosazování konzumního
přístupu k životu“, který na druhé straně, jako svoji alternativu „může vyvolávat (a již
také vyvolává) řadu kulturních změn v podobě zvýšeného zájmu lidí o životní prostředí,
hledání alternativních forem úspornějšího a skromnějšího životního stylu,
alternativního hédonismu, životního minimalismu, iniciovat etickou spotřebu či
prosazovat související formy kulturního (či ekonomického) kreativismu“48 (s. 43).
Za určité shrnutí pojetí vývoje společnosti z hlediska vztahu mezi spotřebou a kulturou
(spojenou i s hledáním smyslu, tj. „konečných efektů spotřeby“) můžeme považovat
následující pasáž:
„Konstitutivní prvky soudobé pozdně moderní spotřební kultury jsou přesto úzce
provázány s rozvojem západní modernity49. Spotřební kultura se formuje na přelomu
19. a 20. století v podmínkách relativně mohutných ekonomických a společenských
změn. Rozvoj v oblasti průmyslové výroby, dopravy a komunikace, umožnil nástup
masové výroby zboží a efektivní koordinaci produkce a distribuce produktů v rámci
formujících se a posilujících celostátních a mezinárodních trhů. Opuštění tradičních
ekonomických postojů založených na vyšších cenách produktů a nižších objemech
prodejů a přijetí nových strategií konzumní ekonomiky, kdy se naopak snižují prodejní
ceny a maximalizují objemy odbytu zboží, znamená zásadní průlom v nástupu masové
spotřeby50. Spotřební kultura je zejména v poválečném období 50. a 60. let 20. století
dále propojována s konceptem společnosti hojnosti, zvyšující produktivitou práce,
rostoucí kupní silou, materiálním blahobytem a demokratizací konzumenství středních
(a částečně i nižších) vrstev společnosti51. Současně je charakter spotřební kultury
doprovázen exponenciálním růstem kvantity typů výrobků a služeb, dále
akcelerovaným koncem 20. a začátkem 21. století52. V současnosti se ukazuje, že jde
o proces nejen atraktivní z hlediska emancipace spotřebitelů, posilování jejich
svobody, nezávislosti a samostatnosti, ale i jev v mnoha ohledech nejednoznačný
a rozporuplný, náročný na možnosti a schopnosti přebírat zodpovědnost za
jednotlivá rozhodnutí nebo se vyrovnávat s faktem obětovaných příležitostí
v podobě neuskutečněných a nevyzkoušených možností, které prostředí
současné spotřební kultury nabízí. (Zvýrazněno námi.)
Ambivalentní charakter spotřební kultury se souvisle promítá i do životních stylů
spotřebitelů, v nichž se typicky pro situaci pozdní modernity projevují znaky těkavého
HEATH, J.: Kritika konzumerismu. In ZAHRÁDKA, P. (ed.): Spotřební kultura: Historie, teorie a
výzkum. Praha: Academia, 2014, p. 325.
48 KAŠPAROVÁ, I.: Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. In Sociologický časopis,
2017, Vol. 53, No. 1, p. 80-85.
49 KALENDA, J.: Historie spotřební kultury. In ZAHRÁDKA, P. (ed.): Spotřební kultura: Historie, teorie
a výzkum. Praha: Academia, 2014, p. 21.
50 LIPOVETSKY, G.: Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007, p. 30-32.
51 Ibid, p. 36.
52 STILLERMAN, J.: The Sociology of Consumption: A Global Approach. Cambridge: Polity Press,
2015, p. 175.
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individualismu a nejistoty, komplikující vytvářet a realizovat životní strategie, sledující
tvorbu stabilní a srozumitelné identity. Té identity, jejíž formy a obsahy jsou úzce
provázány právě s akty spotřeby a spotřebním životním stylem53 (s. 44).
Návazně na to pak formuluje paradox, resp. rozpor mezi možností zvyšování spotřeby
co do množství statků i výběru mezi nimi na jedné straně, na straně druhé pak zvýšení
míry osobního štěstí:
„V behaviorální ekonomii rozpracoval Kahneman koncept hedonic a satisfaction
treadmill effect, jímž se snaží zachytit iracionální aspekty ekonomického chování
aktérů54. Kahneman zde psychologizoval paradigma racionality homo economicus a
současně poukázal na kritická omezení, k nimž při spotřebě statků dochází. Hedonic
treadmill, stejně jako satisfaction treadmill představují podle Kahnemana dvojici
„žentourů“, připomínajících archaické zařízení k získávání mechanické energie a také
symbolizujících nekonečně namáhavou a zničující otrockou práci. Právě pomocí
těchto „žentourů“ lze vysvětlit situaci současných spotřebitelů, jimž se s rostoucími
příjmy zvyšují i konzumní požadavky a nároky, aspirují k nákladnějším spotřebitelským
cílům, z počátku přinášejících potěšení, ale záhy se rozplývajících v šedé a
nezajímavé rutině pohodlí. Při dosažení určitého stupně spotřebních statků, tak
spolehlivě dochází k postupné adaptaci (hedonic treadmill), probouzející potřebu
hledat a dosahovat další (zpravidla i nákladnější) konzumní úrovně (satisfaction
treadmill) k dosažení stejné hladiny uspokojení. Jinak řečeno, k dosažení stejné
úrovně subjektivního potěšení se vyžaduje stále rychlejší a namáhavější „šlapání“
v žentouru. Dochází tak k paradoxu, kdy objektivní ukazatele spotřeby rostou,
životní úroveň stoupá, ale subjektivní míra štěstí stagnuje či dokonce klesá.
Tento jev zachycuje v sociologických souvislostech Schor55, který analyzuje příčiny
nespokojenosti amerických spotřebitelů, dosahujících relativně vysoké životní úrovně,
umožňující praktikovat finančně nákladný konzumní životní styl s dostatkem
materiálních i nemateriálních zdrojů smyslových požitků a radovánek. Podobně
hédonistický přístup k životu by měl při tom být spolehlivou životní strategií
spokojenějšího života a zárukou komfortnějšího životního stylu56. V řadě studií jsou při
tom empiricky prokazovány nejednoznačné vztahy mezi zvyšující se životní úrovní,
rostoucími možnostmi uspokojování individuální tužeb a přání na straně jedné, a
poněkud překvapivě stagnující či dokonce klesající mírou subjektivních pocitů štěstí,
životní radosti a naopak dostavujícího se zklamání, deziluzí a rozčarování57. Současně
jsou konstatovány dílčí závěry, že hédonistický konzumerismus a jeho usilovné
praktikování s cílem dosahovat stavů blaženosti a osobního štěstí, vede spíše
k pocitům izolace a osamělosti58. Jsou tak identifikovány, analyzovány a
interpretovány četné rozpory a paradoxy v relacích nadějných očekávání ambiciózních
spotřebitelů aktivně orientovaných k hodnotám a výzvám ukotvených v hédonistickém
ROUBAL, O., ZICH, F.: Marketingová sociologie. Marketingová komunikace a moderní společnost.
Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (Edice Eupress), 2014, p. 9.
54 KAHNEMAN, D.: Objective Happiness. In: SCHWARZ, N., KAHNEMAN, D., DIENER, E. (eds.):
Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York: Russell Sage Foundation, 1999, p. 325.
55 SCHOR, J. B.: The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need. New York: Basic
Books, 1998.
56 FELDMAN, F.: The Good Life: A Defense of Attitudinal Hedonism. In Philosophy and
Phenomenological Research, 2002, Vol. 65, No. 3, p. 604-605.
57 PRYOR, F.: After Unification: Conversations with East Germans. In Orbis, 2005, Vol. 49, No. 3, p.
491-502.
58 MAUSS, I. B., SAVINO, N. S., ANDERSON, C. L., TAMIR, M., WEISBUCH, M., LAUDENSLAGER,
M. L.: The Pursuit of Happiness Can Be Lonely. In Emotion, 2012, Vol. 12, No. 5, p. 908-912.
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étosu moderní spotřební kultury a faktických důsledcích naplňování těchto ambicí
v poloze jejich mentálního prožívání. Odhalovány jsou i nejrůznější ambivalence
konzumního hédonistického životního stylu a identifikovány společenská rizika a
hrozby, zvláště sociálně-kulturní, enviromentální a etické povahy“59 (s. 46, zvýrazněno
námi).
Řešení tohoto rozporu či paradoxu si vyžaduje pochopení logiky původu a proměn
struktury prožitků jako významné součásti vědomí člověka postaveného do role
spotřebitele. Jak prožitky vznikají a jak se mění jejich struktura? Odpověď na tuto
otázku vyžaduje samostatný rozbor.
Vznik a vývoj struktury prožitků
Problematikou vzniku a vývoje prožitků jsme se podrobně zabývali v první ze čtyř
dosud vydaných monografií (Valenčík a kol, 2014), konkrétně pak v části „4.1 Lidský
kapitál – ekonomie a štěstí“ a „4.2 Jak funguje a jak se vyvíjí náš systém prožitků či
požitků“ s. 62-75. Vůbec nejdůležitější je pasáž nazvaná „K mechanismu vzniku našich
prožitků podrobněji a názorně“ na s. 72-75. Vše je online dostupné zde:
https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2014_perspektivy.pdf
Vycházíme zde z přírodně historického přístupu k vývoji jednotlivce i společnosti, který
znamená:
1. Vývoj člověka i společnosti jako celku je pokračováním vývoje přírody.
2. Proces vývoje, resp. sebeutváření člověka i společnosti se odvíjí od procesu
přetváření přírody.
V případě utváření struktury prožitků to znamená, že změny v prožitkové struktuře
(vznik nových prožitků, posilování dominance některých prožitků, synergii mezi
prožitky) lze odvodit od procesu dosahování původních prožitků. Jinými slovy, pokud
člověk zaměří své aktivity na dosahování prožitků zakotvených v jeho psychice
a spojených s jeho preferencemi, tak na činnosti, prostředky a situace, které
s dosažením původních prožitků souvisejí, se tyto původní prožitky určitým
způsobem přenášejí, dochází k jejich syntéze a vzniku nových prožitků, které
jsou v psychice člověka fixovány a samy se pak stávají podnětem k jeho dalším
aktivitám.
Slouží-li nějaká činnost (například lov) k dosažení prožitků souvisejících
s uspokojením potřeby hladu, tak v procesu individuálního i společenského vývoje se
stává samotná tato činnost zdrojem nových, mnohdy často dominujících prožitků.
Podobně je tomu tak i v případě činností souvisejících se společenským postavením
apod.
Proces přenosu a syntézy prožitků na zprostředkující činnosti, prostředky těchto
činností a situace, do nichž se člověk dostává, je výrazně individuální, podmíněn
fyziologickou strukturou člověka, ale také vývojem dalších součástí jeho vědomí,
například představivostí. Toho si je velmi dobře vědom G. Becker, který v této
suvislosti hovoří přímo o „představivostním kapitálu“ jako významné složce lidského
kapitálu, která výrazně posiluje motivace lidí.
Výchozí materiál se této problematiky dotýká v řadě pasáží svého podnětného
pojednání, viz např.:
„Podle Lipovetského dochází k formování nových emocionálních vazeb mezi
jednotlivci a zbožím. V těchto vazbách má být stále pevněji ukotvena subjektivita

SOPER, K., TRENTMANN, F. (eds.): Citizenship and Consumption. London: Palgrave Macmillan,
2008 (see chapter by Z. Bauman) or THOMAS, L. (ed.): Religion, Consumerism and Sustainability.
Paradise Lost? London: Palgrave Macmillan, 2011 (see chapter by P. Cloke).
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zážitku, intimita prožitku, což přispívá k celkově proměňujícímu významu
konzumentské sféry v kontextu vyhroceného individualismu“60 (s. 44).
„Odhalovány jsou nové rozměry a významy spotřeby jako funkce konstituující řadu
prvků individuálního a sociálního rozměru života61, který může být chápán i jako ve
smyslu tvorby životního projektu, slovy Baumana uměleckého díla62, získávajícího
konkrétní obrysy, kontury, barvy a odstíny právě v aktech nakupování a spotřeby.
Originální a odvážné jsou i zcela aktuální úvahy o roli spotřeby jako kulturního
atributu hypermoderní doby, překonávající nejen éru postmoderní osobnosti, ale
i dosavadní představy o roli spotřeby jako zdroje individuálního potěšení,
snadno se transformujícího do různých forem úzkostí a obav“63 (s. 45).
„Princip „more is better“ se stává výzvou a současně i nadějí k dosahování stále
dalších a nových spotřebitelských cílů, jež by měly přinášet i více životních
radostí a spokojenosti. Atraktivita takové představy se však poněkud vytrácí
v realitě životních situací, v nichž se v lidském prožívání negativním způsobem
projevují propasti vznikající mezi aspiracemi a mírou jejich naplňování“ (s. 45).
„Některé psychologicky orientované studie empiricky detailně dokazují, jak rostoucí
možnosti výběru produktů zásadně problematizují akty spotřebitelských voleb a
v důsledcích vedou k pocitům zklamání, lítosti a celkovým pocitům
nespokojenosti“64 (s. 47).
„Každý dosažený prožitek posouvá maximalisty vpřed a nutí hledat další a stále
nové alternativy prožitků, přinášejících více autenticity, originality a intenzity.
Jde o neustálé hledání a těkavé přeskakování z „prožitku na prožitek“, motivované
požadavkem dosahovat vždy jen toho nejlepšího, čeho dosáhnout lze“ (s. 52).
Výše citované pasáže ukazují, že znalost toho, jak prožitky v psychice člověka vznikají,
jak se mění, jak vznikají a jsou fixovány nové prožitky, je z hlediska přesnějšího
pohledu na danou problematiku důležitá. Je sice pravda, že v řadě příkladů
jednostranná orientace na maximalizaci dosažení „toho nejlepšího“ (většinou
související s okázalou spotřebou) může vést k přímému opaku – pocitům zklamání až
znechucení. Ale nemusí tomu tak být vždy. Například hlavním problémem „Velkého
Gatsbyho“ patrně nebyla frustrace z maximalizace spotřebitelských zážitků velmi úzce
spojená s okázalou spotřebou jako formou investování do společenské pozice.
Interpretace spotřební kultury prostřednictvím konceptu ekonomie produktivní
spotřeby
Podíváme-li se na problematiku rozlišení spotřebitelů na „maximalisty“ a
„uspokojovače“ prizmatem konceptu ekonomie produktivní spotřeby, můžeme říci
následující:
1. V obou případech je každý spotřební akt formou využití nějaké investiční příležitosti,
tj. spotřebitel od tohoto aktu (aniž by si to většinou uvědomoval) očekává nějaké
budoucí efekty související koneckonců s vývojem jeho příjmu (byť i třeba přes rozvoj
jeho rodiny, jeho společenskou pozici, zvyšování vzdělání apod.).
2. „Maximalista“ se orientuje na investiční příležitostí spojené se získáváním,
zlepšováním a upevňováním svého společenského postavení (své společenské
LIPOVETSKY, G.: Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007, p. 51.
SASSATELLI, R.: Sociologie spotřeby: jednání, distinkce a identita. In ZAHRÁDKA, P. (ed.):
Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia, 2014, p. 88.
62 BAUMAN, Z.: Umění života. Praha: Academia, 2010, p. 62.
63 LIPOVETSKY, G.: Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013, p. 21-30 a 3540.
64 GRAVES, P.: Consumer.ology. The Truth about Consumers and the Psychology of Shopping.
London: Nicholas Brealey Publishing, 2013, p. 78-80.
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pozice) formou okázalé, resp. demonstrativní spotřeby. To, že maximalizuje svou
spotřebu, je spojeno spíše s vnějším efektem, s tím, aby to takto demonstroval, aby to
takto viděli druzí. Sám většinou sleduje dlouhodobější strategii spojenou s pozičním
růstem.
3. Pokud se ukáže, že samotná okázalá spotřeba nestačí k tomu, aby prostřednictvím
ní dosahoval společenský vzestup, může to vést k jeho frustraci. Tak tomu bývá
zejména v případech, kdy imituje okázalou spotřebu jiných, kteří před ním v logice věci
budou vždy vítězit. Ono totiž investování do okázalé spotřeby není jednoduché,
vyžaduje invenci i přístup k inside informacím.
4. Na rozdíl od „maximalisty“ dosahuje „uspokojovač“ naplnění své životní strategie
(jejíž součástí bývá rovněž společenský vzestup a vývoj jeho příjmu) i dalšími formami:
Péči o rodinu, péčí o zdraví a vzdělání své i členů své rodiny, materiální zabezpečení
apod. Jeho manévrovací prostor v oblasti spotřeby je širší, neustále provádí porovnání
různých alternativ podle principu nákladů obětované příležitosti. Aniž by z hlediska
vnějšího pozorovatele „maximalizoval užitek“, chová se ve většině případů více
racionálně, srov. Šíma, Ruda (2018)65.
Nejen v ekonomické teorie samotné, ale i v řadě současných sociologických úvah o
tendencích vývoje spotřeby a spotřební kultury jsou nastolována témata, která ukazují,
že nazrál čas k překonání rámců neoklasického ekonomického modelu člověka. Ten
je sice natolik fascinující, že nezůstal uzavřen jen v rámci ekonomické teorie, ale jako
každá teorie je dobově omezen, Mimo jiné je dobově omezen i tím, že není schopen
uvažovat produktivní efekty spotřeb, resp. vliv spotřeby (někdy i přes různé okliky) na
budoucí příjem. Přitom v důsledku efektu přenosu prožitků na zprostředkování (tedy i
příslušné okliky) je třeba v této souvislosti pojem „maximalizace užitku“ poněkud
rozšířit či spíše přehodnotit. Komplexněji chápaná „maximalizace užitků“ nás vede
k tomu, že místo „jednorozměrného“ hedonismu musíme uvažovat naplnění
prožitkového bohatství člověka i z hlediska procesu vztažení jeho aktivit k tomu, co
souvisí s dlouhodobou strategií, kterou sleduje, a od které se odvíjí i problematika
existenciální dimenze bytí člověka.

V širším kontextu se tím zabývají například i práce věnované specifikám sportu jako jednoho
z odvětví produktivních služeb (Ruda, Rudová, Šíma 2015; Ruda, Šíma 2017; Ruda 2013).
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6. Shrnutí, rozbor výsledků, závěr
6.1 Shrnutí – nejdůležitější výsledky
Nejdůležitější výsledky, kterých jsme dosáhli, lze ve stručnosti formulovat takto:
1. Pokud se podíváme na různé směry, kterými se dnes ekonomické teorie
v návaznosti na svoji neoklasickou bázi ubírá, představuje interpretace preferencí na
základě produktivních aspektů spotřeby možné pokračování, které jednotlivé směry
obohacuje a ve kterém se jednotlivé směry mohou při vyjádření podstatných otázek
propojit.
2. Ekonomie produktivní spotřeby má vlastní teoretický aparát, který v logice rozvoje
ekonomických teorií navazuje na aparát neoklasické ekonomie a další teoretické
zdroje, umožňuje velmi komplexní vyjádření ekonomické efektivnosti.
3. Důležitým nástrojem je metodika makroekonomické analýzy dat, kterou jsme
vyvinuli a která se osvědčila na příkladu ČR. Ukázala, že k určitým posunům ve směru
těch forem spotřeby, které mají produktivní efekty, dochází zejména u středně
příjmových skupin obyvatelstva, což nasvědčuje spojení produktivní spotřeby
s vertikální mobilitou. Současně se ukazuje, že posuny směrem k většímu zastoupení
produktivních složek spotřeby brzdí:
- Různé formy investování do společenské pozice.
- Nerozvinutost mechanismů finančních trhů, které by otevřely zdroje pro oblasti
investování do rozvoje schopností člověka.
4. Prostřednictvím teorie kooperativních a návazně i nekooperativních her lze vyjádřit
koncepty komplexů her, které se v oblasti rozhodování o tom, zda hráč zvolí strategii
investování do společenské pozice či do rozvoje schopností, hrají. Na základě těchto
konceptů:
- Lze formulovat parametry konkrétních nekooperativních her.
- Ukázat význam reforem spojených se zdokonalováním finančních trhů, které vytvářejí
podmínky pro kontrakty týkající se lidského kapitálu.
- Názorné vyjádření je významné pro zvýšení srozumitelnosti složité společenské
problematiky, která se vztahem investování do rozvoje schopností a do společenské
pozice souvisí.
5. Teoretická východiska ekonomie produktivní spotřeby rozšiřují možnosti
vzájemného obohacování různých společenskovědních disciplín, což se podařilo
ilustrovat spojením sociologického a ekonomického pohledu na různá pojetí spotřeby,
resp. různé typy spotřeby, které přijali různí spotřebitelé za své.

6.2 Rozbor výsledků – jaké další teoretické problémy jsou aktuální
Z hlediska vývoje teorie můžeme s určitým zjednodušením rozlišit dva směry:
- Horizontální, tj. zdokonalování teorie (včetně „obsazování nového prostoru“ pro
rozvoj teorie formou více či méně zásadního přesahu stávajícího poznání).
- Vertikální, tj. postupnou konkretizaci teoretických východisek ve směru jejich využití
v praxi.
Pokud jde o horizontální dimenzi ve smyslu výše uvedeného, považujeme za velmi
důležité práce v oblasti využití teorie her k analýze společenských jevů vznikajících
v důsledku protichůdnosti investování do rozvoje schopností a do společenské pozice,
a to tak, aby tyto výsledky mohly být předvedeny na 6. světovém kongresu Společnosti
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teorie her v Budapešti v červnu 2020 (6th World Congress of the Game Theory)66. Jde
o to, aby teoreticky korektně a z hlediska uživatelů co nejnázorněji byl rozpracován
aparát, který umožní protichůdnost investování do rozvoje schopností a do
společenské situace snadno a přesně rozlišit v každodenních situacích, které vznikají,
a návazně na to ukázat význam rozvoje kontraktů týkajících se lidského kapitálu
(HCC).
Návazně na to (jako posun ve vertikálním směru k praxi) ukázat možnosti
zdokonalování kontraktů týkajících se lidského kapitálu při komplexních reformách v
těch oblastech, které souvisejí s rostoucí úlohou odvětví produktivních služeb.
Současně s tím zdokonalovat i makroekonomický aparát identifikování role
produktivních služeb.
S oporou teorie navázat spolupráci s institucemi se zeměmi s obdobnou historií a
tradicemi, s obdobnou strukturou institucí a nám i teritoriálně blízkých za účelem
teoretického prodiskutování hlavních směrů reforem, pro které nazrál čas. A to, dle
našich stávajících poznatků, v následující posloupnosti:
- Zvýšení motivační role penzijních systémů v oblasti prodloužení horizontu
produktivního uplatnění člověka.
- Zaměření vysokého školství na zvýšení uplatnitelnosti absolventů ve střednědobém
časovém horizontu, včetně možnosti podnětů k tvorbě absolventských sítí.
K identifikování výchozí situace v jednotlivých zemích využít aparát analýzy dat
uplatněný ve třetí kapitole a koncept stanovení výchozích parametrů stavu investování
do rozvoje schopností a do společenské pozice, viz Obrázek 6.1.
Obrázek 6.1: Koncept stanovení výchozích parametrů stavu investování do
rozvoje schopností a do společenské pozice
Y´2
E2
E1
Y´22

P1

Y´21
d´

d

Y´12

Y´11

Y´1
Y´12

Zdroj: vlastní výtvor
Připišme nyní některým bodům na obrázku souřadnice:
P1(Y´12, Y´22)
- tyto souřadnice jsou již na obrázku vyznačeny
d´(Y´12, Y´2d´)
- zde nově označujeme souřadnici Y´2d´
d(Y´11, Y´22)
- tyto souřadnice jsou již na obrázku vyznačeny
E1(Y´1E1, Y´2E1)
- zde nově označujeme obě souřadnice
Viz: http://gametheorysociety.org/6th-world-congress-of-the-game-theory-society-in-budapest-july13-17-2020/
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E1(Y´1E2, Y´2E2)

- zde nově označujeme obě souřadnice

Podívejme se nyní na interpretaci některých veličin:
Y´22 - Y´2d´
- to, o kolik si druhý subjekt polepšil v důsledku pozičního
investování
Y´11 - Y´12
- to, o kolik si první subjekt pohoršil v důsledku pozičního
investování
Nazvěme následující veličinu „efekt snížení efektivnosti v důsledku pozičního
investování“:
(Y´11 - Y´12) - (Y´22 - Y´2d´)
Jedná se o rozdíl mezi tím, o kolik si druhý subjekt polepšil, a tím, o kolik si první
subjekt polepšil (tedy o snížení součtu výplat v důsledku pozičního investování).
Obdobně pak můžeme nazvat následující veličinu „efekt zvýšení efektivnosti
v důsledku reforem“:
(Y´1E2 + Y´2E2) - (Y´1E1 + Y´2E1)
Jedná se o rozdíl maximálního součtu výplat v případě použití kooperativní strategie
oběma subjekty po reformách zaměřených na využívání HCC a před reformami.
Podobně můžeme nadefinovat o poměrné míry snížení či zvýšení efektivnosti.
Jedním z úkolů dalšího bádání je v návaznosti na aparát vyvinutý ve třetí kapitole
věnované makroekonomické analýze a prostřednictvím jeho dalšího zdokonalení
příslušné veličiny vyčíslit. To umožní odhadnout přínos příslušných reforem pro
ekonomický růst a postavení té či oné země.

6.3 Závěr – cesta k praktickému využití
Cesta od základního výzkumu, a to zejména v oblasti, která souvisí se změnou
základního paradigmatu vědy, k praktickému uplatnění, není jednoduchá ve smyslu
komplexnosti, mnohostranné podmíněnosti, existence řady nejrůznějších bariér. O této
problematice jsme pojednali v jedné z čtyř monografií, na které tato navazuje.67
Jedním z doporučení je využít všechny možnosti a využít synergických efektů postupu
v jednotlivých směrech. V našem případě to znamená:
1. Postupné promítnutí základních poznatků a postupů ekonomie produktivní spotřeby
do výuky.68
2. Prezentování nejen samotného teoretického jádra (základních tvrzení a vyvíjených
metod) na příslušných odborných fórech (konferencích, v odborných pojednáních), ale
také aplikací formou explicitního upozornění na to, jakou roli metody ekonomie
produktivní spotřeby při řešení daného problematiky sehrály.
3. Návazně na to napojení základního výzkumu na vhodné téma, po kterém
v současné době existuje značná společenská objednávka – řešení problematiky
udržitelnosti, stability a sociální efektivnosti penzijního systému s využitím jeho
motivační role pro diferencované prodloužení doby produktivního uplatnění člověka.

VALENČÍK, R. a kol.: Odvětví produktivních služeb, Praha: VŠFS-SCIENCEpress, 2018.
Částečně se podařilo v učebnici Mikroekonomie vydané na VŠFS (HEISSLER, H., VALENČÍK, R.,
WAWROSZ, P.: Mikroekonomie středně pokročilý kurz, Praha: VŠFS-EUPRESS, 2010). Do budoucna
se nabízí řada dalších možností, nejvhodnější se jeví výběrový kurz zaměřený na praktické aplikace
v oblasti komplexních reforem.
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4. Perspektivně přejít k obdobnému uplatnění teoretických východisek ekonomie
produktivní spotřeby při řešení otázek financování zdravotní péče a při financování
vysokoškolského vzdělání.
Víceletá zkušenost našeho výzkumného týmu říká, že při využití poznatků, a to
zejména tam, kde se jedná o interdisciplinární přístup, který obsahuje i vertikální
dimenzi reflexe vztahu mezi teorií a praxí, má nezastupitelnou roli i veřejná oponentura
dosažených výsledků. Ta na jedné straně může odhalit různé jednostrannosti, chybné
závěry apod., na druhé straně je nejrychlejší cestou k širšímu využití poznatků jak
v oblasti dalšího rozvíjení vědy, tak i při její aplikaci v praxi. Proto po vydání této
publikace autorský tým zorganizuje reprezentativní veřejnou oponenturu na vhodném
odborném fóru za účelem posouzení společenské relevance v intencích hodnocení
výzkumných organizací podle M17+.
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Resumé
If we want to get oriented in the current breakthrough times, we need support in the
new economic theory. Here we call it The Economics of Productive Consumption,
which is a logical continuation of the mainstream of economic theory development, the
overlap of the basic paradigm developed in neo-classical economics, the theoretical
support of the prediction and analysis of the constitution of the productive services
sector oriented on the development and preservation of human capital as the dominant
economic sector.
Similarly to the earlier stages of economic theory development, economics of
productive consumption arises by combining stimuli from the field of theory
development (in this sense, we are talking about the logical continuation of the
development of existing knowledge) and at the same time stimuli from the field of
practice (in this sense, we are talking about the historical conditionality of the present
knowledge).
The main difference between economics of productive consumption and neo-classical
economics is as follows: According to neoclassical economics, the consumer focuses
on maximizing his utility in the sense of subjective experience, and consumption has
effects only in the form of subjectively perceived experience, while according to the
economics of productive consumption the consumption is productive in the sense that
the consumer (the economic entity) maximizes the present value of its future income
in the long run in accordance with its lifetime strategy.
If we look at the different directions that economic theory undergoes today on its
neoclassical basis, the interpretation of preferences on the basis of productive aspects
of consumption is a possible continuation that enriches the directions and in which the
different directions can interconnect when expressing important questions. The
Economics of Productive Consumption has its own theoretical apparatus which, in the
logic of the development of economic theories, builds on the apparatus of neo-classical
economics and other theoretical sources, allowing a very complex expression of
economic efficiency.
An important tool is the methodology of macroeconomic data analysis, which we have
developed and which proved to be effective on the example of the Czech Republic. It
has shown that certain shifts in the direction of those forms of consumption that have
productive effects occur mainly in the middle-income groups of the population,
indicating a combination of productive consumption and vertical mobility. At the same
time, shifts towards greater representation of productive components of consumption
have been hampered by the various forms of investment in the social position and the
undeveloped financial market mechanisms that would open up resources for
investment into development human capabilities.
Through the theory of cooperative and also following non-cooperative games,
concepts of game complexes can be expressed, playing in the field of decision-making
on whether a player chooses a strategy of investing in a social position or developing
skills. Based on these concepts, it is possible to formulate the parameters of specific
non-cooperative games, to show the importance of reforms related to the improvement
of financial markets, which create conditions for contracts related to human capital.
The theoretical basis of economics of productive consumption extends the possibilities
of mutual enrichment of various social sciences, illustrated by the combination of the
sociological and economic view of the various concepts of consumption, respectively,
the different types of consumption that different consumers have adopted as their own.
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