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Je bezpečnost ekonomická kategorie?!? 

Množina kategorií jako okruh základních pojmů, ze kterých vycházíme a se kterými 

operujeme, abychom dokázali modelovat, vyjádřit a popsat poznanou realitu, jako výsledek 

našeho aktuálního stavu poznání, musí být množinou otevřenou. Nejde v žádném případě o to, 

aby v rozporu s Occamovou břitvou „byly jednotlivosti zmnožovány“, ale o to, aby se 

podařilo nalézt na každé úrovni popisu reality optimální výchozí množina základních pojmů, 

pomocí kteréže  tento popis s co největší přesností přiblížit aktuálně poznané realitě.  

                                                                     ***** 

Klíčová otázka pojednávaného tématu tedy zní: Jak se změnila naše realita a její poznání, že 

se stále více ukazuje, že současná struktura ekonomických kategorií není úplná a není 

schopna zachytit a věrohodně popsat to, co se v našem hospodářském prostředí odehrává? 

Stále více je patrné, že jsme nuceni stále více v platných paradigmatech, která se stále více 

stávají dogmaty než paradigmaty, ohýbat pozorovanou realitu až k prasknutí, aby se nám jí 

podařilo do jejich rámce doslova vecpat.  

Naskýtají se další otázky: Jak založit nové hospodářské paradigma, nový způsob 

ekonomického jednání, které se distancuje od tržního i plánovacího fundamentalismu?  Je 

konceptuální jádro ekonomie - založené mimo jiné i na bezpečnosti - dostatečně pevné a 

schopné být základním kamenem ekonomické vědy, jestli se nebude odvíjet pouze od trhu?  

Není to pokus stejně marný, jako založení ekonomiky a ekonomické teorie na detailním 

státním plánu?!? Dá se bezpečnost kvantifikovat, učinit součástí ekonomických modelů a 

posléze i instrumentalizovat, odvodit od ní návod či dokonce zásady pro jednání 

ekonomických subjektů a především člověka, jako jejich základního stavebního kamene? 

Pokud ano, pak je v 21. století tolik aktuální a doslova životně důležité zabývat se definicí 

pojmu bezpečnost a významem bezpečnosti v ekonomické vědě a hledáním odpovědi na tyto 

a další otázky. 

                                                                    ****** 

Důležitým posunem ve vnímání reality našeho prostředí je stále více se prosazující se pojetí 

jeho nediskrétnosti, nelinearity, chaotičnosti, nejednoznačnosti. To se projevuje jako nejistota 

ve vztahu k budoucnosti a z ní plynoucí pocity nezajištěnosti a nebezpečí. Jedním slovem jde 

o to, že si zcela v rozporu s naším přesvědčením starým pouhých několik desítek let dnes 

dokážeme přiznat, že naše prostředí je především „tekuté“, a pokud je skutečně „pevné“ a 

jeho chování odpovídá starému paradigmatu, pak se jedná o zcela zvláštní případ nebo zcela 

uměle vytvořené prostředí. Taková prostředí lze nejčastěji úspěšně vytvořit a používat 

především v technických vědách a jejich aplikacích. Zaklínadlem pevného ekonomického 

paradigmatu se stalo 5K - kontinuita, konzistence, koherence, konstantnost a kontrola. Toto 

paradigma tak samozřejmě umožňuje nejen nadřadit strukturu nad obsah, cíle a produkty nad 

proces, ale především umožňuje posílit obraz autonomie a nezávislosti hospodářství mezi 

ostatními sociálními systémy, obraz autonomního a nezávislého prostředí s vlastními 

nedotknutelnými pravidly, která přerůstají v dogmata. Ekonomika jako předmět ekonomické 

vědy je už prakticky po tři století prezentována v rámci moderního pevného ekonomického 



 

 

2 

paradigmatu jako autonomní (sociální, kulturní) systém. Základním stavebním kamenem a 

zároveň hegemonem této autonomie je trh a jeho údajná samoregulační schopnost. 

Symbolickým vyjádřením této samoregulační schopnosti je „neviditelná ruka trhu“.  

Ekonomika je v rámci tohoto paradigmatu prezentována jako pokračování přírodní evoluce. 

Opět je zdůrazňována její autonomnost daná volnou hrou sil, jejich konkurencí, distribucí 

rizik a následnou selekcí. To vše je prezentováno jako vyšší princip, řád, jehož parametry 

nemůže člověk ovlivnit a je jím naopak determinován.  

Tento základní postulát moderní ekonomie o autonomii trhu, který stojí na existenci 

neviditelné ruky jako jeho všemocného ovládajícího mechanismu, je ve skutečnosti velkou 

iluzí. Je to především proto, že podstatná část hospodářské činnosti, stejně jako jeho její 

klíčové zdroje stojí mimo trh. Stejně tak platí, že trh nevzniká sám ze sebe, není sám svým 

tvůrcem. V základu trhu vždy leží pravidla, jejichž původ je rovněž mimo trh. Je to právě 

tržní ideologie, která nachází zdroj a původ trhu v něm samotném a představuje ho jako 

všemocné perpetuum mobile, před kterým se musí sklonit bezpečnost jedinců i celých národů 

a v posledku i celé přírody. Ekonomie v tomto ohledu omlouvá vznik ohromných nerovnováh 

v ekonomice tím, že jde vlastně o projev přírodních zákonů, proti kterým se nedá vzepřít. 

Z devastačního působení tržních mechanismů učinila moderní ekonomie vyšší princip, zákon 

a tím trh postavila na úroveň vyšší nebo přímo nejvyšší moci-samotného Boha. Ekonomická 

věda, která bude pracovat s pojmem bezpečnost, musí nutně dojít k jiným závěrům a sesadit 

trh z piedestalu jeho nedotknutelnosti, autonomie a absolutní imunity. K pojmu bezpečnost se 

musí nutně připojit i pojem spravedlnost, jako další ze základních antropologických konstant. 

V tomto místě se věda ekonomická potkává, prolíná a tvoří nedílný a jednotný celek s vědou 

právní. Tak, jako nelze oddělit ekonomii a její uplatňování v praxi od požadavku a přirozené 

lidské potřeby bezpečnosti, tak nelze oddělit právo a jeho uplatňování v praxi od požadavku a 

přirozené lidské potřeby spravedlnosti. Role spravedlnosti v ekonomice je velmi významná, 

protože ekonomika je významně postavena na směně. Přirozeným požadavkem lidského 

jedince na směnu a především na tu, které se sám účastní, je to, aby byla spravedlivá. Tento 

požadavek má na ekonomiku daleko větší vliv, než si ekonomická teorie dokáže přiznat. Je 

totiž podobně jako požadavek bezpečí významným spolutvůrcem důvěry, jako přirozeného 

základu zejména složitějších ekonomických procesů. Ekonomická věda až příliš často slova 

jako bezpečnost, spravedlnost, důvěra a spokojenost úmyslně ignoruje, aby netratila svou, 

sebou samotnou proklamovanou, vědeckou čistotu. Vůbec jí přitom nevadí, že potom až příliš 

často selhává, protože zejména v krizových situacích se jí nedostává nejen odpovědí, ale 

neumí si klást ani dobré otázky, protože nehovoří jazykem těch, kteří se nacházejí v prostředí 

reálné ekonomiky.    

 

Skutečnost je ovšem taková, že pokud lze hovořit o nějaké autonomii ve vztahu k ekonomice, 

pak je to skutečně značná tendence hospodářských systémů k samoregulaci, ovšem v rámci 

pravidel, která jsou do ekonomiky vnášeny zvenčí. Jde tedy spíše o samořízení. Je to 

společenský, politický a následně legislativní proces, který vnáší do podmínek volného trhu 

pravidla a s nimi celý systém omezení a imunit. Klíčovým pravidlem a svého druhu imunitou, 

která umožňuje existenci minulého, současného i budoucího korporátního systému 
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ekonomiky je institut omezené odpovědnosti a ručení. Je to právě tento institut omezeného 

ručení, který vnáší do hospodářského života celou řadu asymetrií a nejistot. Do ekonomiky 

přinesl ve své čisté extrémní podobě obor investičního bankovnictví, který po svém zhroucení 

způsobil Velkou krizi 30. let a po zrušení jeho přísné regulace na konci let devadesátých 

přinesl do deseti let největší finanční krizi v dějinách. Investiční bankovnictví má na svědomí 

i naprosté zmatení vnímání skutečných hodnot důležitých pro hospodářský život. Paradoxně 

jsou to tak právě vnesená pravidla, která omezují autonomní samoregulaci trhu a ekonomiky 

vůbec, ale umožňují jejich samotnou existenci a jsou-li to pravidla adekvátní, pak posilují 

zmíněné tendence k jejich stabilitě a samoregulaci. Jsou-li ovšem nekvalitní, pak celý 

ekonomický systém velmi rychle destabilizují, tak jak jsme toho byli svědky v případě 

podrobných pravidel daných státním plánem, při současném mocenském eliminování 

soukromého vlastnictví. Ekonomie proto musí být nutně i vědou o pravidlech, nemůže na 

jejich zkoumání rezignovat a přenechat je zcela v panství právní vědy. Je to tedy spíše právě 

myšlení v pravidlech a jejich systémech a nikoliv neustálá tvorba ekonomických modelů a 

testování hypotéz, co by mělo charakterizovat ekonomickou vědu do budoucna.  

Odcházející ekonomické paradigma se rovněž vyznačuje oddělováním a vysokou autonomií 

prostředí jako jsou domov a pracoviště, přísným oddělováním pracovní doby a volného času, 

práce a odpočinku. Z ekonomického pohledu tedy bylo toto paradigma charakterizováno 

oddělením domácností a podniků. Tato soběstačná a autonomní prostředí byla zároveň 

soběstačnými autonomními životními a hodnotovými sférami. Došlo tak k praktickému 

oddělení ekonomiky a morálky a tím i k vytvoření prostoru pro jejich vzájemnou směnu. To 

přineslo ekonomiku a život bez morálky a morálku odtrženou od života a ekonomiky. Jejich 

vzájemná směna pak přinesla velké zmatení a rozvrat hodnot, bez kterých nemůže fungovat 

ani společnost ani ekonomika starého „fordovského“ typu postavená na kooperaci při výrobě.  

U velké skupiny lidí to přineslo  ztrátu pocitu přímé vazby mezi systematickou prací a životní 

úrovní. Práce a vzdělání tak přestaly být vnímány jako hodnoty důležité pro spokojený život. 

 

Moderní „pevné“ paradigma tedy bylo a přetrvává nejen jako ekonomické, ale v nejširším 

smyslu slova i celospolečenské a jeho počátek je možné hledat v myšlenkách osvícenství. 

Současné „tekuté“ paradigma, někdy nazývané postmoderní, není ve svém důsledku ničím 

jiným než důslednou aplikací moderního paradigmatu na sebe sama. V tom okamžiku se 

začíná představa vítězného řádu a hledání jeho podstaty hroutit a je nahrazována daleko 

otevřenějším systémem. Takovému přístupu se nevyhne ani ekonomika a věda o ní, 

ekonomie. V zásadě jde o respektování masivního procesu individualizace společnosti, který 

má celou řadu zjevných důsledků. Diskurs „spravedlivé společnosti“ je rychle nahrazován 

diskursem „lidských práv“. Tak jak roste schopnost jednotlivce bojovat o svá individuální 

práva, tak klesá schopnost společenských institucí o jednotlivce v jeho zájmu pečovat. Mezi 

ty důsledky, které mají největší vliv na ekonomiku a její podobu, patří především klíčová 

úloha spotřebitele v hospodářských procesech, ve které nahradil výrobce. Je to především 

proto, že právě spotřeba je individuální činností, na rozdíl od výroby, která vyžaduje 

kooperaci. Ta vyžaduje i spojení prostoru času, které se v novém paradigmatu zcela odděluje. 

Stará korporace fordovského typu je časoprostorová, spjatá s místem a potřebující čas. Nová 
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postfordovská korporace už potřebuje jen okamžik, aby se ukázala, zazářila, pobrala zisky a 

objevila se skoro současně v jiném místě. V protikladu k továrnám přeměněným v obří stroje 

se začínají stále více objevovat a prosazovat nové typy organizací. Jsou podnikavé, nestoudně 

eklektické, nelineární a někdy až nehorázně nelogické. V organizacích se začíná opouštět od 

konstantnosti, konzistence, a kontinuity. Nastupuje performativita, subjektivita, hravost a 

bezprostřednost. Hovoří se a píše o „experience economy“. Již nejde jen o to, jak prodat 

zážitek, nyní jde o to, aby i práce, jako integrální součást život, byla zážitkem, alespoň pro 

vyvolené. Individualizace ovšem klade velké nároky na jedince a jeho odpovědnost za vlastní 

osud. V rámci negace sociálního státu je na něj přímo činěn tlak, aby odpovídal za sebe a tím i 

za vlastní bezpečnost. Lidský jedinec je ovšem zároveň i základním stavebním kamenem 

ekonomiky, propojujícím velice těsně i ostatní prostředí, kam svými identitami přirozeně 

patří. Homo economicus se tak po staletích opět propojuje s Homo sapiens, Homo cultus a 

v neposlední řadě i s Homo politicus. Ekonomie nadále nevystačí se zkoumáním prostředí 

ekonomické racionality, ale musí se neméně pečlivě zabývat prostředími neekonomické 

racionality, neekonomické iracionality a v neposlední řadě i ekonomické iracionality.  

                                                                       *****  

Od samého počátku je důležité odpovědět na otázku, do kterého z mnoha v odborné literatuře 

popsaných souborů ekonomických kategorií případně pojem „bezpečnost“ zařadit. Obecně 

vždy platí, že ekonomie je vědou, která se zabývá chováním lidí a korporací v podmínkách, 

kdy aktuálně disponibilní zdroje nepostačují k uspokojení všech aktuálních potřeb. 

Bezpečnost je integrální vlastností chování lidí a je i přirozenou součástí jejich potřeb. Pokud 

budeme studovat jednotlivé soubory ekonomických kategorií podle jednotlivých 

ekonomických škol a jejich autorů, pak můžeme zobecnit, že všechny vyjadřují nějakým 

způsobem obsahy pojmů zdroje, statky, potřeby, rozhodování a efektivnost. Bezpečnost je 

sice přirozenou součástí obsahu obecných pojmů potřeby, rozhodování i efektivnost a zároveň 

je významným statkem a v určitém ohledu i zdrojem, ale když pohledneme na to, jak jsou 

v ekonomické vědě tyto pojmy a kategorie definovány, pak v nich pojem bezpečnost schází. 

Paradoxem je přitom to, že právě pojem „bezpečnost“ může opět zaměřit ekonomickou vědu 

na základní procesy, na kterých je přímo závislý její předmět, tedy hospodářská činnost. 

Pojem bezpečnost může ekonomickou vědu na nové kvalitativní úrovni propojit s jejím 

předmětem. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že zatímco základním úkolem hospodářské 

činnosti bylo, je a zůstává uspokojení základních potřeb, pak ekonomie jako věda se stále více 

orientuje na vytváření a akumulaci bohatství a ztrácí své základní poslání ze zřetele. Stala se 

vědou o hospodářském růstu a tváří v tvář hospodářskému poklesu je zcela bezmocná. Proto 

je velmi důležité doplnit mezi pojmy zdroje, statky, potřeby, rozhodování a efektivnost pojem 

bezpečnost, který zároveň vytvoří přirozenou dvojici s pojmem efektivnost, podobně jako tyto 

dvojice tvoří zdroje a statky nebo potřeby a rozhodování. 

Ekonomická věda, pokud chce být zvána skutečně vědou a nikoliv svobodným uměním, si 

pak musí být vědoma toho, že musí být prostá dogmatičnosti možná více než vědy jiné. 

Ekonomická věda má v současné době ohromnou společenskou odpovědnost, kterou lze 

srovnat snad jen s odpovědností křesťanských církví ve vrcholném středověku. Věda se stala 

moderním náboženstvím a ekonomie má ze současných věd snad největší vliv na život 
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společnosti, korporací i jednotlivců a jejich rozhodování. Ekonomika, jako systém, a 

hospodářská činnost, jako její komplexní předmět, mají v současné době snad jako jediná 

lidská vědomá a plánovitá aktivita potenciál zničit celou lidskou společnost, její kulturu a 

civilizaci a významně ohrozit i ostatní, především přírodní systémy, které nesou většinu 

nákladů na výsledky dosahované současnou hospodářskou činností. Ekonomie jako věda se 

však stále více vydává směrem k scientismu a oprahismu. Neustále vydává sebeposilující 

proroctví, prohlašuje sebe sama za míru všeho i sebe samotné. Neustále přitom prosazuje 

nedotknutelnost trhu, zisku a víru lidí jejich nadvládu. 

Autonomie ekonomiky jako předmětu ekonomické vědy a s ní i autonomie samotné ekonomie 

se zakládala na paradigmatu samoregulačních schopností trhu. Toto paradigma se udržuje 

přes jeho očividné selhání v obou velkých hospodářských krizích z let 1929 a 2009, stejně 

jako v řadě dalších příkladů, kdy se iluze samoregulační autonomie trhu rozplynula, a všechno 

úsilí jeho neoliberálních restaurátorů se dá nazvat s klidným svědomím demagogií.  Je to 

právě bezpečnost, která zároveň v určitém smyslu ruší autonomii ekonomiky vůči jiným 

aktivitám člověka a spojuje ekonomickou racionalitu s racionalitou kultury nebo civilizace.  

Bezpečnost je totiž přirozenou mírou věcí v situaci, kdy se, postupně, ale velmi dynamicky 

rozpadá ekonomické paradigma moderní doby, které vyvrcholilo manažerskou revolucí, která 

byla charakterizována prosperitou manažerů z vlastní moci a její postupné akumulace. 

Manažeři postupně ovládli hospodářské procesy na všech jejich úrovních a nastavili tyto 

procesy a především jejich vyhodnocování výrazně ve svůj prospěch. Tím vlastně ekonomiku 

rozvrátili, protože hospodářské procesy nemohou stát na okamžité efektivnosti vyjádřené 

mírou zisku. 

                                                            ********* 

Prvním krokem k zavedení pojmu bezpečnost mezi ekonomické kategorie musí být pokus o 

jeho definici v kontextu ekonomické vědy, stojící na pojmech zdroje, statky, potřeby, 

rozhodování efektivnost. Bezpečnost je v tomto kontextu pojem označující vlastnost 

konkrétního prostředí, jeho části nebo elementu (osoby, jevu, procesu nebo věci), která 

vyjadřuje míru jeho (jejich) způsobilosti nepoškozovat své prostředí, včetně sebe sama. 

Prostředí označíme jako poškozené, jestliže je znemožněná další existence některé jeho 

části nebo omezená nebo znemožněná jeho dosavadní prospěšná činnost nebo působnost. 

Míra způsobilosti části prostředí nepoškozovat své prostředí se nachází na škále mezi 

stavy bezpečí a nebezpečí. Bezpečnost v ekonomice, jako v prostředí hospodářské praxe 

je tedy mírou toho, jak je tato praxe způsobilá zamezit nejen přímým hospodářským 

škodám, ale celé dlouhé řadě externalit, jejichž náklady nesou jiná prostředí a jejich 

součásti. Mezi externality patří na čelné místo tzv. tržní bubliny, které nejsou ve své podstatě 

ničím jiným než nadměrným hromaděním určitých hmotných nebo nehmotných statků a 

finančních prostředků. Kategorie bezpečnosti v ekonomické vědě je potom pojmem, bez 

kterého se nelze obejít při vyjádření skutečné výkonnosti hospodářské praxe.   

Bezpečnost je ve výše uvedeném kontextu vlastnosti prostředí pak zároveň také úzce 

spojena se samotným procesem zajišťování bezpečí. Základními nástroji tohoto procesu 

jsou poznávání prostředí, komunikace a kooperace mezi jednotlivými aktéry v prostředí 
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a tedy nositeli změn (jednotlivci, organizacemi i sociálními skupinami) a průběžné 

přizpůsobování fungování institucí. Bezpečí je žádoucí stav, na základě něhož je 

předpokládáno přežití hospodářských subjektů a jejich předvídatelné fungování. 

Předpokládání, tvorba hypotéz a z něj plynoucí míra předvídatelnosti chování systému je 

založeno v daným stavem vědeckého, praktického i ideologického poznání. Je třeba zdůraznit, 

že kvalita produktu, v tomto případě stavu bezpečnosti nebo bezpečí je přímo závislá na 

kvalitě procesu, který k tomuto stavu vede. Jedno bez druhého pak ztrácí význam. 

To klíčové, co přispívá ke zvýšení bezpečnosti systému, jsou pravidla, kterými je systém 

řízen a která mu jsou dána při jeho vzniku a postupně upravována v průběhu jeho 

existence. Tvorba těchto pravidel leží vždy mimo daný systém a jsou do něj vkládána 

podobně jako program do počítače. Existují dílčí procedury, které mohou vznikat uvnitř 

daného systému, ale ty musí být vždy podřízeny základnímu systému pravidel 

přicházejících zvenčí. To co činí ekonomii vědou společenskou je právě hledání vhodné 

metodiky tvorby takových pravidel.  

Pojem bezpečnost v tomto kontextu úzce souvisí se stavem a zároveň s  procesem, který 

je známý jako adaptace. Lze tedy říci, že pojem „bezpečnost“ obecně představuje 

aktivní adaptaci části prostředí ve vztahu ke svým vlastním částem, časti prostředí, jejíž 

je součástí, i ostatním částem prostředí. Můžeme rovněž obecně hovořit o harmonizaci 

prostředí.  

 

                                                              ***** 

Ekonomie se řadí mezi vědy společenské a ona sama sebe za takovou pokládá.  Snahy o 

překonání bariér mezi přírodními a společenskými vědami, stejně jako jejich zbytečné 

vytváření a zdůrazňování, jsou spíše výsledkem lidské přirozené posedlosti tříděním, 

zařazováním a pojmenováváním věcí a jevů, než příspěvkem ke zkvalitnění poznání. 

Skutečnost, že jsme něco uchopili a vložili do příslušné přihrádky opatřené nějakým jménem, 

však ještě zdaleka neznamená, že jsme to poznali a víme, co od toho můžeme očekávat a 

zejména, jak se to bude chovat v interakci s dalšími poznanými či nepoznanými elementy 

reality. Ve společenských vědách není možné zkoumat komplexní realitu prostřednictvím 

vývoje izolovaných jednofaktorových nebo několikafaktorových kauzálních modelů, tak jak 

se to do značné míry osvědčilo především v technických vědách. I ten nejsložitější technický 

výtvor je totiž příliš jednoduchý v porovnání s nejjednodušším elementem společnosti, kterým 

je člověk. Snaha o redukci člověka na „homo economicus“ jako kauzálně, racionálně, 

předvídatelně a optimálně až mechanicky jednajícího účastníka hospodářských procesů 

beznadějně tváří v tvář té nejjednodušší prověrce hospodářskou praxí naprosto selhala. 

Nicméně i v oblasti technických věd se dnes stále silněji ozývají hlasy, že dosavadní 

zkoumání izolovaných, byť multifaktorových, modelů nestačí pro zkoumání celé komplexity 

reality a odhaluje jen jednu z jejích tváří tzv. simplicitu. Právě vzájemné ovlivňování 

simplicitních modelů, tedy komplicita, je onou dosud skoro neznámou oblastí, která 

komplexitu utváří. Matematika, která by dokázala tyto vztahy dostatečně postihnout, se teprve 

pomalu utváří, ale její pochopení je vyhrazeno jen několika vyvoleným a pro praktickou 
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aplikaci je třeba těch i u velmi jednoduchých úloh v oblasti komplicity těch nejvýkonnějších 

počítačů. Ekonomický život je přímo postaven na velice složitých komplicitách. 

Ekonomická věda se touto cestou matematizace ubírat nemůže, protože její poznatky musí 

především sloužit potřebám hospodářské praxe. Ekonomická věda může a dokonce musí 

samozřejmě žít i v matematických laboratořích, ale tam slouží spíše jako zdroj příběhu pro 

formulování slovních úloh pro matematické aplikace. Než se výsledky složitých 

matematických ekonomických modelů dostanou do praxe, je už realita zcela jiná. Obdobně se 

může stát, že nějaký model svou realitu předběhne a zapadne, aby byl posléze praxí znovu 

objeven, jako pseudodůkaz, že daný vývoj prostředí někdo předvídal. Při zpětném 

prohledávání portfolia vědeckých hypotéz takřka zcela jistě vždy narazíme na nějakou, která 

více nebo méně odpovídá dané realitě. Obhajoba vědy touto regresní metodou však je kriticky 

myslícím lidem k smíchu a připomíná neustále se opakující návraty analýz a obhajob starých 

proroctví, takových, jako bylo Nostradamovo. Při aplikaci výsledků společenských věd je 

proto klíčovým východiskem předpoklad, že společenské vědy nejsou s to ani předpovědět 

jednoznačně budoucí vývoj ani určit jeho všechny možné budoucí scénáře. O ekonomii, která 

je zejména v anglosaské praxi doslova posedlá prognózou a připomíná tak spíše příručku 

věstění než seriózní vědu, to platí dvojnásob. Stačí si položit prostou otázku, 

kolik renomovaných ekonomů a vědeckých týmů anglosaského světa, včetně specialistů 

tajných služeb, dokázalo předpovědět současnou hospodářskou krizi. Pokud nás dnes neklame 

paměť, odpověď zní, že nikdo. Již dnes se však začínají objevovat první odborníci, kteří to už 

věděli dávno a stávají se novými hvězdami ekonomické vědy a dostávají Nobelovy ceny. Za 

pár let nebude moci vystoupit na veřejnosti nikdo, kdo by do svého C. V. neuvedl, že 

předpovídal velkou hospodářskou depresi počátku 21. století. Pochybná věštecká prestiž 

salonní ekonomické vědy bude zachráněna, ale hospodářské praxi to nepomůže ani trochu.  

Důvodem toho, že se objevilo tak málo těch, kteří předpovídali příchod krize, je mimo jiné i 

to, že ekonomická věda slouží hospodářské praxi a jejímu mocenskému establishmentu, tedy 

konkrétnímu převládajícímu typu ekonomických reprodukčních procesů a představitelům 

jejich nadstavby.  Příjmy ekonomických vědců závisejí na jejich chlebodárcích, kteří od nich 

očekávají, že zdůvodní a obhájí praxi, která jim přináší aktuální zisky. A naopak ti 

ekonomové, kteří přicházejí s teoriemi, které těm, kteří mají peníze, nevyhovují, se dostávají 

nejen do vědecké, mediální i sociální izolace. Aktuálně vládnoucí - konkrétně historický 

způsob ekonomické reprodukce tak významně limituje kvalitu poznání v ekonomické vědě.   

 Věda jako celek je svého druhu snahou člověka po poznání sebe sama i reality, která ho 

obklopuje, tedy jeho prostředí. Vědecké postupy, stanovení hypotéz, jejich ověřování 

pozorováním, experimenty a v neposlední řadě pokusy o jejich uplatnění v praxi jsou 

instrumentáriem člověka při jeho snažení o poznání prostředí. Důležitou podmínkou je to, aby 

toto instrumentárium bylo samo o sobě racionální. Člověk tyto racionální nástroje, podobně 

jako vědecké přístroje, potřebuje především proto, že sám o sobě je evolučně nastaven tak, 

aby řešil především otázky vlastní sociální adaptace. Znalost a využití složité sítě sociálních 

vztahů jsou podmínkou úspěšného přežití, i když jen v menšině se jedná o postupy, které stojí 

na racionálních nebo dokonce vědeckých metodách. Obecně je tedy člověk velmi úspěšný 

v otázkách řešení úloh, které jsou formulovány jako příběhy o sociálním kontraktu a hrozbě 
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jeho porušení. Pokud předložíme stejnému člověku stejný úkol v podobě obecného logického 

výpočtu bez sociálního příběhu, úspěšnost řešení dramaticky klesá.  

Dalším velmi výrazným omezením lidské schopnosti vnímat realitu takovou, jaká je ve 

skutečnosti, je fakt, že člověk je bytostí beznadějně náboženskou. Jsme bez ohledu na víru, 

nevíru nebo ateismus hluboce přesvědčeni, že náš svět, naše prostředí, k nám není lhostejné, 

naslouchá nám, vyčítá nám a trestá naše prohřešky, chválí a odměňuje naše dobré skutky a 

vůbec nejrůznějším způsobem na naše chování reaguje. Je to tím, že si projektujeme své 

zkušenosti ze společenských vazeb daleko za hranice společnosti do jiných oblastí reality 

(včetně ekonomických, fyzikálních, biologických a jiných vazeb) a jsme velice zklamáni, 

když zjistíme, že to nefunguje a neustále hledáme příčinné vazby mezi svým konáním a 

děním celém našem přírodním a sociálním prostředí. Klasickou ukázkou podobného myšlení 

je věda kolem globálního oteplování nebo vážné zkoumání vlivu člověka na sopečnou aktivitu 

v souvislosti výbuchem islandské sopky a v neposlední řadě i víra velké skupiny lidí, že 

výbuch sopky je trestem za lidskou pýchu vůči přírodě. Nejhůře přijatelným sdělením vědy 

pro člověka a také jedním z klíčových poselství racionálního vědeckého přístupu ke zkoumání 

našeho prostředí je fakt, že naše prostředí je k nám povětšině lhostejné, že svět neovládá 

žádný Bůh ani Velký Konstruktér, že Evoluce nikam nesměřuje a Život nemá žádný Smysl. Je 

to tvrdá zkušenost i pro vědce samotné a snad právě proto je tolik z nich „po pracovní době“ 

tak hluboce věřících. 

                                                       ***** 

Pokud přijmeme tezi, že věda je svého druhu nástroj poznání, pak si můžeme ekonomickou 

vědu představit jako optický přístroj poskytující dynamický a nezkreslený obraz o určitém 

segmentu našeho sociálního prostředí, který nazýváme hospodářstvím nebo ekonomikou. 

Otázka bude znít, zda do tohoto segmentu prostředí patří jako základní obsah pojmu 

bezpečnost a zda je pojem bezpečnosti dostatečně obsažen již v samotné konstrukci onoho 

optického přístroje, tedy ekonomické vědy jako takové. V neposlední řadě se musíme ptát, 

zda je samotný člověk jako vědec-pozorovatel nebo hospodář-aktér dostatečně vybaven pro 

bezpečné vyhodnocování informací, které mu přístroj poskytuje, tedy do jaké míry je člověk 

schopen opakovatelných racionálních úvah. 

                                                       ***** 

První otázka, kterou musíme zodpovědět, se týká toho, co vlastně můžeme z našeho 

prostředí vnímat, pozorovat a vyhodnocovat. Odpověď zní, že člověk je v zásadě vybaven na 

vnímání změn svého prostředí a teprve jejich prostřednictvím je schopen poměrně složitě a 

obtížně zkonstruovat popis nějakého stavu prostředí, ovšem opět pouze v určitém časovém 

úseku, protože naše prostředí se neustále mění a to sociální a ekonomické zvlášť se mění 

daleko dynamičtěji než prostředí kulturní nebo dokonce přírodní. Neustálá změna prostředí 

(ekonosféry)je tím, co musíme v ekonomické vědě přijmout a nikoliv být změnami frustrován 

a neustále se snažit prostředí nějak modelově zafixovat a tento již v následujícím časovém 

úseku nereálný stav označit za stabilní ekonomické prostředí a jevy jemu neodpovídající za 

krize, konjunktury a nežádoucí externality nebo jiné mimořádné události. Náš svět, naše 

prostředí je pro nás jako pozorovatele prostorem (matematicky řečeno - Poincarého 
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fázovým prostorem) svých vlastních změn. Je to zcela v souladu s realitou, ale je to poněkud 

nestálé, trochu mlhavé a zdánlivě neuchopitelné. Jako lidské bytosti však nejsme prakticky 

vnímat nic jiného, než změny svého prostředí a k tomu se přidává skutečnost, že změna jako 

taková se dá docela dobře popsat nejen pojmy z elementární kybernetiky a teorie systémů, ale 

především i základními pojmy a kvantifikátory obecného jazyka. Navíc, když si uvědomíme, 

že máme na dosah pohled, který je vysoce nezávislý na konkrétním jevu, předmětu nebo věci, 

pak to za pokus určitě stojí. Prostředí tedy budeme obecně definovat jako prostor jeho 

změn, které mají následující atributy s totožnými vlastnostmi.       

Každá změna je charakterizována svým nositelem (gestorem G), svým způsobem provedení 

(modem M), a konečně tím, do jaké míry je změna pravděpodobná, jaký má potenciál (P). 

Každá tato charakteristika (G, M i P) má osm různých kvalit podle kombinací vlastností, 

kterými jsou:  

 

 za prvé její vnější či vnitřní poloha (E, I) vzhledem k  nějakému referenčnímu 
útvaru (v našem případě organizaci) 

 za druhé její míra aktivity či pasivity (A, P) 

 a nakonec za třetí její známost, zjevnost nebo naopak neznámost či skrytost (Z, 

N) 
 

Tyto dvojice vlastností jsou zcela obecné a projevují se v  našem světě ve svých polárních 

polohách i škálách ve vztahu k  libovolné věci nebo procesu. 

Tyto „osmice“ (EAZ, EAN, EPZ, EPN, IAZ, IAN, IPZ, IPN) jsou pro charakteristiky G, M i P 

totožné. Ve svém výsledku to znamená, že máme k  dispozici 83, tedy 512 různých možných 

změn, které tvoří třírozměrný prostor o souřadnicích G, M a P. Pojmenujeme tento prostor 

jako prostor proměnlivosti nebo prostor změn a tento prostor bude modelem prostředí. 

Z hlediska matematické teorie s přihlédnutím k tomu, že změny mají přirozeně svou dynamiku, 

můžeme konstatovat, že byl vytvořen jako (Poincarého) fázový prostor. Je přirozené, že je 

možné vytvořit fázový prostor změn s takovým tříděním, že možných uvažovaných změn bude 

spočetně mnoho. Takový fázový prostor změn však má své místo spíše v  teoretických 

výpočtech a modelech než v  každodenní praxi hospodářského života. Pro ni bude nutné i práci 

s prostorem proměnlivosti, který je katalogem a svého druhu Mendělejevovou tabulkou o 512 

možných druzích změn, vhodným způsobem zjednodušit. Pro základní praxi zcela postačí 

práce katalogem nebo katalogy o osmi různých druzích změn. 

Druhá otázka, na kterou je třeba odpovědět, se týká kategorizace změna jejich třídění 

podle definovaných kriterií. První kategorie je základní, podle kriteria pozorovatelnosti, a 

nesmíme ho nikdy opominout. Je to rozdělení na změny, které jsme za pomoci daného 

dostupného instrumentária způsobilí vnímat, pozorovat a vyhodnocovat na straně jedné, a na 

změny, u kterých toho schopni nejsme, a to ani nepřímo, i když z chování subjektu můžeme 

na nějaké změny usuzovat, na straně druhé. Naše poznání není a nemůže být nikdy úplné a 

vždy budou existovat jevy, které nám zůstanou skryté a při určité metodě pozorování, která je 
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sama o sobě nutně omezující, to platí dvojnásob. Změny, které můžeme prostřednictvím 

příslušné metody pozorování prostředí vnímat, lze dále rozdělit do tří skupin. Za prvé na 

změny, které jsou vyvolány subjektem pozorování a změny, které mají svou příčinu mimo 

subjekt pozorování. Za druhé pak na změny, které mají svůj dopad na subjekt pozorování, a 

změny, které se ho netýkají. A do třetice, na změny, které mají negativní zpětnou vazbu a po 

jejímž působení jeví pozorovaný subjekt tendenci ke znovunastolení rovnovážného stavu  

(homeostatické), a na změny, které mají pozitivní zpětnou vazbu (lavinovité) a způsobují 

neustálý, často dynamický růst nerovnováhy pozorovaného subjektu. 

                                                         

                                                                          ***** 

 

Prostředí, jehož změny budeme prostřednictvím ekonomie vnímat, musí být s maximální 

možnou přesností definováno, tak, aby se minimalizovalo riziko zkreslování výsledků 

pozorování a z nich plynoucích popisů a pravidel, které budou pro každou úroveň prostředí 

odlišné. Nelze sice vyloučit možnou existenci univerzálních principů, ale ty budou spíše 

výjimečné a pro použití v praxi příliš obecné. Zbývá navrhnout možnou strukturu prostředí. 

 Pokud přijmeme tezi o určitých neustále přítomných třech vlastnostech prostředí 

(časoprostorové, energetické a informační) pak můžeme konstatovat že existuje model 

prostředí (K-té) třídy, který je tvořen „kostičkou“, vytvořenou osami s póly zjevnost (Z)-

skrytost(N), aktivita(A)-pasivita(P) a vnitřní(I)-vnější(E), pak její oktanty (EAZ, EAN, EPZ, 

EPN, IAZ, IAN, IPZ, IPN) jsou jeden každý z nich prostředím (K-1-ní) třídy a každý z jejích 

oktantů je opět prostředím (K-2-hé) třídy atd. atd. Na druhou stranu platí, že prostředí  K-té 

třídy je právě jedním oktantem prostředí (K+1-ní) třídy a musí k němu nutně existovat sedm 

dalších oktantů, které ho tvoří. Celé toto prostředí (K+1-ní) třídy je potom podobně pouhým 

jedním oktantem prostředí (K+2-hé) třídy atd. atd. Toto strukturování prostředí vede k jevu 

velice příbuznému tomu, který je  znám jako soběpodobnost a jeho výsledkem může být útvar 

nazývaný v souladu s teorií B. B. Mandebrodta „fraktál“.  

Podobná struktura prostředí je přímo propojena s logickými typy, které zavedl do logiky, vědy 

a strukturovaného vyjadřování prostřednictvím jazyka vůbec Bertrand Russel. Právě záměna 

logických typů vede k celé řadě paradoxů, z nichž některé se staly legendárními. Jasná 

struktura prostředí tedy brání do značné míry záměně logických typů a tím i nepřesnostem 

v popisu, které mohou vést ke zcela chybným, paradoxním a absurdním byť logicky přesným 

závěrům. 

Na mikroúrovni této struktury nám pozorování změn umožní proniknutí do elementárních 

vztahů v ekonomice, a na její makroúrovni zkoumání vztahů blížících se globálním. Pro 

vymezení předmětu pozorování ekonomie bude důležité pokusit se tento interval pokud 

možno zřetelně vymezit.  Po dosažení makroúrovně následuje krok, který nám umožní 

sledovat ekonomiku nebo ekonosféru jako celek zvenčí, jako určitou černou skříňku, která 

pohlcuje vstupy v podobě zdrojů, kterými jsou zdroje přírodní, kapitál (peníze) a lidské 
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zdroje, a vydává aktuálně užitečné výstupy v podobě statků, služeb a profesí a neužitečné 

výstupy v podobě odpadu všeho druhu, do kterého patří, bohužel, třeba i nezaměstnaní. 

Můžeme si všimnout ale i velice zvláštního jevu, kterým se rovněž problematizuje současná 

struktura ekonomických kategorií. Je to stále sílící stírání hranice mezi zdroji, statky a 

odpady, kdy se stále více zdrojů stává statky a stále více statků se stává zdroji. Podobně to 

platí mezi odpady a statky a mezi odpady a zdroji. Problematizuje se tak i vztah mezi statky a 

zdroji, který je základním stavebním kamenem kategorie efektivnosti. Z tohoto zorného úhlu 

se nám rýsuje při pohledu na ekonomiku „zvenčí“ ještě jedno poučení. Obraz, který se nám 

naskýtá, není ničím jiným než obrazem energie chaosu spoutané kauzalitou do 

zpětnovazebního samopohonu. Ekonomika má silnou tendenci k samoregulaci, ovšem při 

respektování pravidel vnesených do ní mocensky zvenčí. Pokud to jsou pravidla adekvátní, 

dávající systému dost prostoru na využití energie chaosu, poskytující možnost vytvářet 

kvalitní kauzální řetězce a zajištující dostatečný zpětnovazební pohyb, pak není třeba do 

takového systému násilím intervenovat a snažit se ho tlačit do předem daných forem. Stačí jen 

zlehka regulovat, usměrňovat a snad i nabízet opatrně nové zdroje. Otázkou zůstává, kde se 

nacházejí místa, ve kterých má naše regulace ten největší žádoucí účinek. Jediné, co umíme 

říci, je to, že pokaždé někde jinde. Pokusit se říci více je velkou úlohou ekonomické vědy.  

To, co ale umíme říci už dnes, je to, že existuje vztah mezi růstem ekonosféry jako celku i 

jejích částí a intenzitou spotřeby zdrojů potřebných pro tento růst. Platí, že určitá intenzita 

tohoto růstu v čase by měla být provázena menší intenzitou růstu intenzity spotřeby zdrojů. 

Obdobně lze říci, že větší celky by měly potřebovat pro svůj růst o určitý svůj díl menší 

intenzitu spotřeby zdrojů než celky menší. Pokud je toto pravidlo narušeno, dochází ke stavu 

ohrožení. Toto pravidlo, je jednou z přírodních konstant, které mají klíčový vliv na strukturu a 

dimenzování živých organismů a jejich společenství. Pro naše hledání efektivních a přitom 

bezpečných regulačních zásahů z toho vyplývá, že vetší časti prostředí ekonosféry, větší 

korporace a organizace potřebují daleko méně intervenčních zásahů než ty menší, že snesou 

větší zátěž a vykazují při správném nastavení počátečních pravidel větší tendenci ke stabilitě 

při současném vlastním dynamickém pohybu. Tuto prostou pravdu potvrdí každý akvarista, 

ale jen málokterý ekonom.  

Přes všeobecně známou přítomnost lidského faktoru v černé skříňce je pohled na ekonomiku 

„zvenčí!“ jediný případ, kdy můžeme člověka a jeho chování z předmětu ekonomie vypustit, 

aniž bychom jakýmkoliv způsobem ovlivnili jedinou na této úrovni pozorovatelnou změnu 

ekonomiky jako celku a tou je její celkově rostoucí složitost, různorodost a četnost jejích 

prvků v závislosti na zdrojích a času. Tato změna má charakter dlouhodobého trendu od 

počátku lidské civilizace a je svého druhu historickou zákonitostí vývoje ekonomiky. Tento 

dlouhodobý trend růstu komplexity i objemu ekonosféry je provázen celou řadou 

dramatických nárůstů, které nejsou ničím jiným než hromaděním výstupů jednoho typu 

(bublina) a neméně dramatických propadů, které jsou v praxi krizemi z nadprodukce. 

V některých obdobích je skutečná křivka zachycující výstupy více a v jiných méně volatilní. 

Někde dochází k rozpínání v závislosti pouze na čase při konstantních zdrojích, v jiných 

obdobích se na objemu a komplexitě výstupů ekonomiky podílí kvantitativní nárůst a 

kvalitativní změny používaných zdrojů. Takový trend ovšem nemůžeme předpokládat při 
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pozorování pouze části ekonosféry a při parciálním sledování můžeme být svědky 

dlouhodobých růstů stejně jako dlouhodobých úpadků a zániků. 

Obraz celkového růstu komplexity a objemu ekonomiky dává na základě dosavadní 

zkušenosti poměrně zřetelná pravidla pro vyhodnocování tvaru výsledné křivky. Za prvé by 

neměla jakkoliv progresivně růst a za druhé by měla být pokud možno méně než více 

volatilní. Je důležité si uvědomit, ekonomika je jako každý systém časově limitovaná a 

směřuje zákonitě k bodu, kdy dosáhne takového tempa růstu, že následná krize způsobí 

takový pokles jejího objemu a komplexity, že to bude mít klíčový vliv na samotnou existenci 

společnosti. Je tedy nanejvýše žádoucí, aby k takovému stavu došlo co nejpozději, přesto, že 

se mu pravděpodobně nelze vyhnout. Hledání mechanismů, které by umožnily držet průběh 

křivky komplexity ekonosféry například v podobě průběhu exponenciální křivky 

s exponentem blízkým intervalu mezi ¾ a 4/5, je velkou výzvou pro ekonomickou vědu a 

uplatnění bezpečnosti jako kategorie ekonomické vědy na nejvyšší možné úrovni. Dosavadní 

vědecké poznání v oblasti metabolických zákonů nás přivádí k tomu, že bude důležité 

sledovat nejen vstupy a výstupy „černé skříňky“ ekonosféry, ale společně s nimi i její vnitřní 

strukturu a v ní nejen velikost a počty ekonomických subjektů různých kvalit, ale i kvalitu 

jejích vazeb, kde by měla významnou váhu mít bezpečnost, spravedlnost, spokojenost a 

důvěra.  

Na tomto místě je důležité uvést, že jsme celkem pravidelně svědky zhroucení systémů 

v důsledku neúměrně rostoucí komplexity v samotné ekonomické vědě. Konjunkturalismus 

ekonomické vědy, který je často dán politickou objednávkou mocenských elit, generuje 

samozřejmě stále větší počet ekonomů, kteří se věnují „té jediné správné“ teorii, až ji 

rozpracují do takových podrobností, že se zcela nutně a zřetelně dostává do obecně zřetelného 

rozporu s realitou. Popiratelnost teorie je v přímé závislosti na její podrobnosti a složitosti. 

V ten okamžik dochází k andersenovskému výkřiku „císař je nahý“ a celá teorie se zhroutí. 

Zároveň se výrazně znejistí celý segment ekonomiky, který se už danou teorií řídil. Dochází 

k velkým přesunům a migracím hospodářských subjektů, které hledají nový bezpečný přístav 

teoretických jistot a tím k rozkolísání celého hospodářství, jehož aktuální „věčné pravdy“ 

přestaly jakoby z ničeho nic fungovat. Krize daná zhroucením ekonomické teorie se tedy 

velmi rychle přenáší do hospodářské praxe a z ní se dále šíří do ostatních společenských 

systémů. Je to další příklad toho, že trh není sto izolovat hospodářství od ostatních 

společenských systému a v této roli pravidelně selhává. Je to další důkaz potřebnosti kategorie 

bezpečnosti v ekonomické vědě a její aplikace na chování vědy samotné. 

 Na mikroúrovni je pak hranicí předmětu ekonomické vědy taková úroveň prostředí, kdy už 

nám k pozorování zůstávají pouze lidský jedinec a změny lidského chování bez přímého 

vztahu, jak ke zdrojům, ke statkům. Tato hranice je velmi neostrá a bude vždy věcí konvence, 

kde už na mikroúrovni nejde a ekonomii, ale spíše psychologii nebo jiné společenské vědy. 

Na druhé straně některé procesy, které produkují změny, jichž se člověk přímo neúčastní, 

například automatizované výrobní procesy, mezi objekty zájmu ekonomické vědy 

nepochybně patří. Pozorování změn na mikroúrovni je přes svou nejednoznačnost a složitost, 

klíčovým místem, kde je možné pozorovat zárodky budoucího vývoje ekonomiky v daném 

místě. Jednotlivé změny je však obtížné zobecňovat a činit z nich dalekosáhlé závěry. Teprve 
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hromadnější výskyt konkrétní změny u více srovnatelných objektů pozorování může vést 

k určitému předpokladu budoucího chování, zejména pokud se tato změna šíří i do jiných 

úrovní fraktální struktury.   

V rámci takto vytvořené fraktální struktury prostředí ekonomiky nebo ekonosféry lze potom 

na úrovních tohoto fraktálu prostředí pozorovat jednotlivé organizační úrovně korporací a pro 

každou z nich hledat optimální pravidla chování. Je důležité se vzdát naděje, že existuje 

jediné univerzální pravidlo nebo zákon, který by v sobě obsáhl chování ekonomických 

subjektů na všech úrovních. Přesto však díky totožným strukturálním prvkům jednotlivých 

úrovní (kostiček) prostředí, kterými jsou časoprostorové (statky), energetické (zdroje) a 

informační (infrastrukturní) obsahy prostředí, je možné hledat jejich obecné principy. 

Základním principem je, že lze na různých úrovních prostředí v zásadě manipulovat právě a 

jenom s těmito třemi různými obsahy.   

                                                                     ***** 

Prostředí není možné v praxi vnímat pouhým prostřednictvím změn bez toho, že se zaměříme 

na jeho aktéry, kterými jsou fyzické a právnické osoby a vztahy mezi nimi. Prostředí tak 

můžeme vnímat také jako určité nahromadění sociálního kapitálu. Toto nahromadění je 

distribuováno do částí ekonosféry, které nazýváme korporacemi, organizacemi a institucemi. 

Základním zdrojem tohoto sociálního kapitálu ale zůstávají vztahy mezi lidmi. Pro jednotlivé 

části ekonosféry jako takové platí, že jsou tvořeny menšími částmi, které působí ve prospěch 

svého celku, který se o ně ovšem musí starat. Organizace obecně je tedy charakterizována 

vnitřním vztahem mezi celkem a jeho částmi na všech svých úrovních a prosazováním svých 

zájmů navenek. Základní rozdíl mezi organizacemi a organismy však spočívá v tom, že 

ekonomické nebo obecně kulturní organizace jsou daleko více pod tlakem měnících se 

základních pravidel pro jejich existenci a jsou ve své podstatě daleko účelovější a tudíž daleko 

méně stabilní než biologické organismy. Přesto v základu všech ekonomických procesů 

nestojí organizace, ale organismus-člověk, který má prioritní zájmy nastavené jinak než 

organizace. Jeho silný pud sebezáchovy a zachování vlastní genetické informace z něj činí 

v ekonomice významně iracionální a nespolehlivý element, který se ekonomie snaží 

dlouhodobě a systematicky potlačit. Je to marný zápas a individuální zájmy se prosazují stále 

častěji a efektivněji. S nimi musí do ekonomické vědy také vstoupit pojem bezpečnost. 

Pokud se týká základního rozdělení osob účastnících se jakkoliv, přímo i nepřímo, 

hospodářské činnosti, pak platí, že je lze rozdělit na stakeholdery (držitele zájmů) a 

shareholdery(držitele podílů). Ekonomika v širším slova smyslu je podmíněna chováním 

stakeholderů  nesoucími odpovědnost (corporate responsibility) za sociální okolí, bez něhož 

by nemohla ekonomika dlouhodobě fungovat. Jejich jednání (konání) má přirozeně 

konservující charakter. První povinností odpovědné společnosti je vlastní přežití a toho se 

v otevřeném ekonomickém sytému dosahuje za každou cenu. Zároveň se v povinnosti přežití 

snoubí potřeba využívat efektivně zdroje s potřebou bezpečí pro spotřebu statků. Musí tedy 

hledat prakticky realizovatelný vyvážený vztah mezi logikou zisku a udržitelností svého 

prostředí. Shareholdeři jsou naopak nositeli abstraktního kapitálu, jsou z logiky věci vyvázáni 

z konkrétních sociálních, hodnotových a historických kontextů (social fabric).  U obou typů 
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těchto aktérů je tak bezpečí definováno jinak. První jednají s úmyslem zachovat předmět 

podnikání a jeho sociální okolí, jejich aktivity jsou založeny v tradici a kolektivních 

hodnotách, představa bezpečí znamená trvalé vztahy mezi výrobci a spotřebiteli a jisté míře 

unikátnosti. Druzí fixují své hodnoty pomocí jistin -securities- cenných papírů a 

nedohlédnutelné řady jejich derivátů pro budoucí směnu mimo rámec praktického života. 

Slouží jim instituce burz a kapitálových trhů. Jde o viditelný rozpor, který je zobecněním výše 

uvedeného rozporu mezi majiteli a manažery a který je třeba v zájmu nastolování stavu 

bezpečí v prostředí neustále překonávat. 

V procesu nastolování bezpečí obě spoléhají skupiny na své poznání, vnitroskupinovou 

komunikaci a obecně garantované vazby (instituce), díky nimž mají domněle nebo reálně 

zajištěnou reprodukci v ekonomickém systému. Velkým problémem je tradiční nedostatek 

komunikace mezi stakeholdery a shareholdery a hledání společných zájmů. Tradicí je spíše 

konflikt. Oba typy aktérů předpokládají, že má jejich konání smysl, jemuž se snaží zajistit 

bezpečí nebo spíše absenci nebezpečí. Mnozí aktéři ekonomického života předpokládají, že 

mají privilegovaný vhled do fungování ekonomiky, někteří se domnívají, že tento vhled 

mohou mít díky osvíceným mediím a transparentnosti podmínek poznávání všichni lidé. 

Pravda je ale taková, že dokážeme předpokládat spíše jen stav, který nazýváme nejbližší 

příští, a v tomto směru platí, že se hospodářský život pokusí zaujmout v příštím okamžiku co 

nejvíce prostoru v pokud možno co nejvíce variantách.  V procesu poznávání prostředí a 

zajišťování bezpečí se pozorovatel neustále strukturálně propojuje se svým vnitřním i vnějším 

prostředím, tedy se svým okolím i sám se sebou, a tak toto prostředí utváří a s ním mění i 

sebe. Harmonizuje a aktivně adaptuje své prostředí a sám je harmonizován a adaptován. 

Jinými slovy jde o vytváření vlastní kognitivní domény prostřednictvím širokého spektra 

interakcí, které mají svůj původ jak v pozorovateli, tak v jeho okolí a jsou také směřovány do 

jeho vnitřního i vnějšího prostředí. V praxi jde v procesu o soubor strukturálních, 

organizačních a informačních opatření, která mají potenciál vyslat do prostředí organizace 

signály a přijmout nejen jejich odezvy, ale zvýšit také schopnost vnímat ostatní signály 

pocházející z prostředí.   

Tvůrci ekonomického prostředí jsou podnikatelé a politici. Jedni jsou spíše shareholdery a 

druzí spíše stakeholdery. Ekonom a sociolog Pareto vycházel z toho, že chování jednotlivců je 

dáno kombinací residuí (iracionálních vnitřních sil chovat se určitým způsobem). U 

podnikatelů spekulantů převládá residuum kombinační, jsou neustále krok vepředu, mění své 

okolí a netrpí psychologickým konservativismem. Do jisté míry představují Schumpeterovu 

kreativní destrukci. Proti nim stojí rentiéři, kteří jsou ve svém chování vedeni residuem 

trvalosti agregátů, konservují stávající stav. Obě skupiny vůdců mají odlišnou optiku 

bezpečnosti. 

Významnou mocenskou skupinou v hospodářství, která má eminentní zájem na míře 

ziskovosti hospodářské činnosti, jsou manažeři. Je to proto, že právě velikost zisku má 

rozhodující vliv na velikost jejich odměny. Tím se dostávají do přímého rozporu se zájmy 

majitelů, protože jejich přirozeným zájmem je dlouhodobé zvyšování nebo zkvalitňování 

jejich majetku a nikoliv jeho devastace ve jménu zvyšování krátkodobého zisku. Manažeři 

nejsou ani shareholdery ani stakeholdery,byť mají tendence v těchto rolích jakoby zástupně, 
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ale hlavně falešně vystupovat, pokud je to pro ně výhodné. Jejich zájmem je zachování jejich 

ceny na trhu práce a maximalizace jejich příjmů v každé pozici. Sociální skupiny mají různou 

velikost, vnitřní složení a vliv na ekonomický systém. U moderních počítačů roztroušený dav 

se vyznačuje výrazně vyšší iracionalitou chování než zájmově organizované skupiny 

ovládající instituce. Míra transparentnosti chování skupin je omezenější, než by se zdálo na 

první pohled. Bezpečnost je jedním ze základních principů jejich fungování.  

Instituce jsou souhrnem opakujícího se chování (zvykového) v určité oblasti za určitým 

účelem. Spočívají na zvyku a jsou legitimovány veřejným míněním. Nestačí je uplatnit 

zákonem nebo sofistikovanými regulačními nástroji, musí být přijímány spontánně. Jejich 

vlastní bezpečnost, tj. zachování status quo jsou ústředním motivem jejich ustanovení. 

V globálním světě jsou ovšem vystaveny riziku, že zůstanou artefaktem neplnícím reálně své 

funkce, protože se už dávno přežily a jejich potřebnost je nulová nebo dokonce svému 

prostředí a lidem škodí. Bezpečnost jako základní ekonomická kategorie implikuje rovněž 

postupné budování nových struktur postavených na člověku a jím utvářených přirozených 

společenstvích, postavených na vzájemnosti - rodině, družstvu, přátelích, nikoliv na 

institucích, které člověka a jeho zájmy už dávno ztratily ze zřetele.  

 

 

                                                                ***** 

Pokud přijmeme tezi, že budeme prostřednictvím ekonomické vědy, vnímat, pozorovat a 

vyhodnocovat změny v našem ekonomickém prostředí a budeme je určitým způsobem třídit, 

potom si musíme říci, co je to bezpečnost v ekonomické vědě a jak ji budeme uplatňovat při 

vyhodnocování změn v našem prostředí a jejich možných důsledků.  

Jedním ze základních předpokladů, stejně jako důsledků zavedení této ekonomické kategorie, 

je odstranění HDP z jeho postavení současného základního souhrnného ukazatele 

hospodářské výkonnosti. Kategorie bezpečnosti v ekomické vědě je tedy jedním ze 

základních kamenů zkoumání tzv. „post HDP economy“. 

Při výpočtech našeho HDP se zohledňuje znečištění vzduchu, reklama na tabák a záchranná 

služba, která jezdí pro raněné na dálnici. Započítáváme do něj náklady na bezpečnostní 

systémy, které si montujeme na ochranu svých domovů a věznic, do nichž zamykáme ty, 

kterým se podařilo do našich domovů vloupat. Zaznamenáváme v  něm, jak si ničíme sekvojové 

lesy a jak místo nich stavíme rozlézající se chaotická města. Jeho součástí je i výroba 

napalmu, jaderných zbraní a obrněných vozidel, s jejichž pomocí policie uklidňuje pouliční 

nepokoje. Jsou v něm započteny … televizní programy, které glorifikují násilí jen proto, aby 

se dětem prodávaly hračky. Na druhou stranu HDP opomíjí zdraví našich dětí, kvalitu našeho 

vzdělávání nebo rozmanitost našich her. Neměří krásu poezie ani pevnost manželství. 

Nehodnotí kvalitu našich politických debatami integritu našich zastupitelů. Nevšímá si naší 

odvahy, moudrosti a kultury. Nevypovídá nic o našem soucitu a lásce k  naší vlasti. Jedním 

slovem HDP měří všechno, kromě toho, pro co stojí za to žít.(Robert F. Kennedy, červenec 

1968) 
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S odstupem více než 40 let bychom jistě dokázali vyjádřit dokonaleji absurditu, kterou v sobě 

HDP jako ukazatel ekonomické výkonnosti a dnes i společenské úspěšnosti a prosperity 

ukrývá. RFK například vůbec neměl tušení o finančních derivátech a neuměl si představit 

jejich vliv na vypovídací schopnost HDP.  Nelze než konstatovat, že je s podivem, že 

takovým ukazatelem stále je. Nepochybně to nebude tím, že by nebylo možné vyjádřit 

skutečnou výkonnost ekonomiky jiným, vhodnějším způsobem. Spíše to bude tím, že tento 

ukazatel má právě pro své vlastnosti dokonale zakrývající realitu své mocné zastánce. Ve 

světle této skutečnosti se může jevit pochopitelným, proč byl RFK pouhých několik týdnů po 

pronesení těchto slov zavražděn. Pro HDP však mimo mocenských zájmů a snadné 

manipulace mluví minimálně dvě objektivní skutečnosti. Lidé mají až chorobnou touhu své 

výkony měřit a porovnávat. HDP je tak výsledkem obecně přijatelného, nicméně velmi 

shnilého kompromisu, který je o to shnilejší, že ho podporuje i druhá lidská geneticky daná 

posedlost a tou je posedlost růstem. Žádný jiný ukazatel totiž nedokáže tak dokonale zakrývat 

hospodářské chyby, omyly a jimi způsobené hospodářské i jiné škody a přitom být tolik 

odolný proti poklesu. Stačí se podívat na chování ukazatele HDP v rámci aktivit spojených 

s havárií ropné plošiny BP v Mexickém zálivu a následnou ekologickou katastrofou. Můžeme 

si být jisti, že HDP bude vysoce kladné a přispěje významně k celkově zlepšené dynamice 

pohybu světového HDP v tomto a možná i dalších letech. Kdyby se posuzovala výkonnost 

stejné ekonomiky při použití kategorie bezpečnost, pak by šlo o hluboký propad. Především 

by však bylo jiným způsobem pohlíženo na samotnou těžbu z hlubokého šelfu, která by 

nemohla být povolena bez toho, že by bylo na místě disponibilní zařízení schopné okamžitě 

vrt uzavřít. Nejde o pokus plánovat bezrizikovou budoucnost, pouze o spravedlivý požadavek 

toho, aby byl proces, který byl člověkem naplánován a spuštěn, byl také tentýž člověk 

schopen zastavit. Malé děti v tom mají jasno, protože znají transkulturní pohádku „Hrnečku 

vař“, ale management BP a americká vláda v tom mají zmatek a za pár let se budou společně 

chlubit dynamikou HDP a „proinovativním impulsem“ plynoucími z „malého technického 

selhání“.  

Druhým základním ukazatelem, jehož absolutní preference je v konfliktu se zavedením 

kategorie bezpečnost do ekonomické vědy, je zisk. Zisk je sám o sobě jedním z klíčových 

motorů hospodářské činnosti, ale nemůže se stát jejím jediným smyslem. Tam, kde je význam 

zisku potlačen, dochází ke stagnaci a demotivaci subjektů hospodářské praxe, tam, kde je 

preferován a absolutizován, dochází k vyprázdnění hospodářské činnosti na pouhou honbu za 

ziskem. Tím se z hospodářské praxe začínají ztrácet méně ziskové činnosti a jsou přesouvány 

v rámci dělby práce prostě jinam nebo dokonce zanikají. Netýká se to zdaleka jenom 

výrobních činností, ale zejména nebezpečné je omezení výchovy vlastních odborníků a ztráta 

některých znalostí schopností a dovedností. To ohrožuje právě bezpečnost hospodářských 

organizací a korporací, protože jedním ze základních kritérií bezpečnosti a předpokladů 

životaschopnosti systémů je míra jejich autonomie. Nedílnou základní součástí hospodářské 

činnosti je sice směna, ale ta přestává fungovat právě v obdobích, kdy dochází k vnějšímu 

nebo vnitřnímu ohrožení. Hromadění finančního zisku s cílem, že finanční prostředky lze 

v konečném důsledku vždy směnit za užitečné nebo dokonce životně důležité statky, je 

strategií, která byla v historii již mnohokrát vyvrácena kolapsem daných společností. 

Klasickým příkladem může být osud obchodních republik nebo městských států (Athény, 
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Benátky, Hansa). Jakkoliv historie zná příklady, že se někdo ze své krizové situace vyplatil, 

šlo skoro vždy o jednotlivce nebo malé skupiny (např. nukleární rodiny). Další problém 

hromadění zisku na úkor užitečných statků je v tom, že neschopnost vlastní produkce činí 

daný systém vydíratelný a má podstatný negativní vliv na cenu dodávaných státků. Pravdou 

proto spíše je, že hromadění zisku je záležitostí jednotlivců nebo úzkých skupin, které tak činí 

v přímém rozporu s ekonomickými nebo společenskými zájmy širších skupin, organizací 

nebo celé společnosti. Existuje velmi zajímavá a rozsáhlá souvislost mezi hromaděním zisku a 

hromaděním moci. To je pro každý systém objektivně nebezpečné a jedná se o další důvod, 

proč při zavedení kategorie bezpečnost do ekonomické vědy musí být dominující vliv míry 

finančního zisku na ekonomické chování organizací potlačen.  

                                                                    ***** 

Závěrem je možné konstatovat, že bezpečnost je základní ekonomickou kategorií a zkoumání 

hospodářských vztahů se bez ní nemůže obejít, stejně jako se bez ní nemůže obejít samotná 

hospodářská praxe. Explicitní zavedení této kategorie do ekonomické vědy je důsledkem 

poznání, že ekonomika není izolovaným sociálním systémem, chráněným autonomii 

samoregulace trhu, stejně jako jednotlivé hospodářské subjekty nejsou izolovanými subjekty 

v rámci trhu samotného. Druhým důvodem je to, že ekonomiku a její zkoumání prostě není 

možné oddělit od člověka a jeho zájmů. Tyto zájmy jsou ekonomické i neekonomické, 

racionální i iracionální. Člověk je rozporuplná bytost s hodnotovým citem, dobrými a zlými 

úmysly, s citem pro spravedlnost a současným sklonem k nepoctivému chování. Je závislý na 

důvěře i víře. Podléhá vlastním ekonomickým a iluzím a cizím příběhům. Přirozeným zájmem 

každého člověka je však život v bezpečí a tento zájem je úhelným kamenem jeho jednání. 

Z hlediska přírodní i kulturní evoluce jde nepochybně o antropologickou konstantu. Pokud se 

ekonomie podle sobě vlastních definic zabývá v jakémkoliv ohledu lidkým individuálním 

nebo kolektivním chováním, pak prostě nemůže bezpečnost ignorovat, i kdyby měla ze své 

vědecké pýchy, se kterou se snaží přiblížit vědám přírodním, trochu slevit 

Přirozeným zájmem člověka je život v bezpečí. Zavedení pojmu bezpečnosti jako žádoucího 

stavu, který omezuje vznik škod v prostředí hospodářského subjektu, zároveň implikuje i 

velmi jednoduchý režim chování, který je zpětně schopen takový stav nastolit. Je to neustále 

obnovovaný systém rozhodování stakeholderů o zásadních hospodářských krocích a vytváření 

systémů základních a jednoduchých pravidel, kterými se mají hospodářské systémy i 

jednotlivé subjekty ve vztahu ke svému prostředí směrem dovnitř i navenek řídit. Navíc máme 

popsány i klíčové parametry ekonomického prostředí i jeho částí, které můžeme pokládat za 

bezpečné. Máme tedy popsaný nejen stav, jako žádoucí a potřebný produkt, ale zároveň 

máme popsané i zdroje nutné k dosažení tohoto stavu a proces, kterým ho jsme v rámci 

standardní řídící praxe schopni dosáhnout. Popsány byly i základní důsledky zavedení 

bezpečnosti jako ekonomické kategorie. Jejich společným jmenovatelem je nový pohled na to, 

jak vnímat výkonnost hospodářských subjektů i hospodářských systémů a staronový pohled 

na hospodářskou činnost jako integrální součást lidské kultury a její evoluce. 

Ekonomice jako vědě nezbude, než se vrátit z cesty, která ji měla přiblížit přírodním vědám, 

nejen ke svému poslání vědy společenské, ale čeká ji i nové poslání - být vědou o člověku. 
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Ekonomie tak přispěje rozhodujícím způsobem k návratu člověka do středu světa, jako míry 

všech věcí. Pojem bezpečnosti jako ekonomické kategorie implikuje nejen základní pravidlo 

chování ekonomických subjektů, včetně lidských jedinců, spočívající respektu k vlastnímu 

prostředí, tedy i k sobě samému. Stejně tak implikuje i jejich povinnost neustále své prostředí 

poznávat, protože jenom tak lze skutečně určit, jaké chování ho nevratně poškozuje.  

Nevědomost sice hříchu nečiní, ale vědomé setrvávání v nevědomosti již hříchem je.  

 


