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5. Barry Smith: Na obranu extrémního (fallibilistického) apriorismu
Barry Smith, jeden z nejvýznamnějších současných filosofů, zakládá své zdůvodnění možnosti
apriorního poznání na aristotelizující rané verzi Husserlovy fenomenologie, kterou kvůli odlišení od
pozdější (Kantem a novokantovci ovlivněné) transcendentální fenomenologie téhož autora lze
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poukaz), podlehl zapomnění, takže při všech dalších výskytech individualizací oné podstaty se nám
v mysli na základě mechaniky asociací vynoří pouze její zástupný symbol – slovo, spolu s jistými
mechanicky aplikovatelnými pravidly, předepisujícími, co máme s věcí, označenou oním slovem, za
určitých podmínek dělat; to znamená, že z živě nazírané a v její podstatě chápané věci se stala mrtvá
usazenina – sediment. To implikuje, že není snadné převést apriorně chápané podstaty z jejich
implicitní podoby do podoby explicitního poznání a výkladu.
Husserl za tímto účelem navrhuje několik metod; jednou z nich je metoda variací, v souladu
s níž za pomocí fantazie obměňujeme (variujeme) různé charakteristiky dané věci tak, abychom
nalezli invariant – tj. podstatu věci jako sumu nutných predikabilií, které musí věc mít, aby byla sama
sebou, a nikoliv exemplifikací jiné podstaty (odlišujeme zkrátka ty charakteristiky, jejichž změna
nezpůsobí, že věc přestane být sama sebou, od charakteristik, jejichž změna onu „ztrátu podstaty“
způsobí; to je ovšem možné jen proto, že celý proces fantazijních variací se konfrontuje s nejasným
implicitním rozuměním podstaty věci, které vždy již máme dřív, než pocítíme potřebu jejího
explicitního vyjasnění. Toto implicitní rozumění je přítomno obvykle ve významu předvědecky či
předreflexivně užívaného slova, přičemž v rámci provádění metody variací funguje tento význam jako
pouhá zkusmá intence (tj. v modu: dá se ještě vztáhnout na věc, pokud v ní fantazijně změníme tu a
tu charakteristiku?). Až po nalezení invariantu se pak ukáže, které rysy věci jsou nutné a které na
sebe nutně poukazují, pokud má věc být sama sebou. Až tímto způsobem se z implicitně dané
podstaty jakožto korelátu předvědeckého rozumění stává pojem v rámci příslušné fenomenologické
ontologie.
Jinou metodou je metoda reaktivace originárního prožitku, v němž se rozumění podstatě
dané věci realizovalo původně a nezástupně. Pokud Husserl mluví o „zření podstaty“ (Wesenschau),
musíme mít na paměti, že toto „zření“ není nějaká mystická intuice, nýbrž předpokládá aplikaci výše
zmíněných metod.
Jak lze vidět, Husserlova fenomenologie vypracovala daleko lepší zdůvodnění, proč je nutné
překročit úroveň předvědeckého chápání podstat a rozvinout celý systém apriorních věd o
jednotlivých regionech předvědeckého neboli přirozeného světa, než tomu bylo v kantovské a
novokantovské tradici,.
Nutno dodat, že v rámci rané objektové fenomenologie (do níž patří sám Husserl v prvních
částech svých Logických zkoumání, jakož i jeho žáci Reinach, Daubert a Scheler), se apriorní chápání
podstat ve výše uvedeném smyslu interpretuje tak, že jde o poznání nutných a podstatných určení
vnější reality, která existuje nezávisle na našem vědomí a je zároveň ve svých podstatných určeních
inteligibilní, tj. přístupná našemu poznání; nejde tedy o poznávání apriorních struktur smyslu
nevědomě vložených do fenomenální sféry bezvztahových počitků transcendentálním Já, jak je tomu
v pozdější verzi Husserlovy fenomenologie.
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Při svém zkoumání se Barry Smith soustřeďuje na problematiku obecného a nutného
charakteru vztahů mezi fenomenologicko-aristotelsky traktovanými podstatami. Jako hlavního
reprezentanta aristotelismu v ekonomické vědě vidí Carla Mengera, který sice nebyl ještě
fenomenologem, avšak byl zcela určitě ovlivněn aristotelskými zkoumáními Franze Brentana, jehož
teorie intencionality inspirovala fenomenologické hnutí iniciované jeho žákem Husserlem. Podle
Mengera totiž je úkolem teoretické ekonomie zkoumání obecné přirozenosti (podstaty)
ekonomických jevů (podstaty hodnoty, podstaty ceny atd.) a jejich obecných souvislostí, a nikoliv
analýza ekonomických konceptů a vyvozování důsledků z této analýzy, která má význam jen pro
prezentaci ekonomické teorie. Jinde Menger říká, že „fenomény A a B musí za striktně identických
podmínek být vždy následovány striktně typickým fenoménem C, pokud jsou i A a B myšleny jako
striktně typické fenomény, a to i tehdy, když sukcese oněch fenoménů byla pozorována dokonce i
pouze v jednom případě. Toto pravidlo platí nejen pro podstatu fenoménů, nýbrž i pro jejich míru, a
nemožnost výjimky vůči tomuto pravidlu potvrzuje nejen zkušenost, nýbrž se jeví nemyslitelnou pro
jakoukoli kritickou mysl.“38 Je jasné, že Menger zde ve svém konceptu striktní typičnosti fenoménu
anticipoval pojem podstaty v rámci (aristotelizující) objektové fenomenologie.
Zdůvodnění možnosti apriorního poznání obecných vztahů mezi podstatami, tak jak je
proponuje Menger, vidí Smith v Husserlově teorii momentů, tj. elementů, jež ze své podstaty
nemohou existovat jinak než v kontextu celku, který je zahrnuje; momenty se tak liší od kusů, které
lze odejmout z celku, jež je zahrnuje, a nepřestanou přitom existovat. Podle Husserla rozlišení částí
na momenty a kusy platí nejen pro mentální obsahy, nýbrž i pro jiné dimenze skutečnosti; později u
něj dochází k zobecnění pojmu momentu, a to v tom smyslu, že moment se stává abstraktně
„závislým objektem“, aniž je přitom nutné myslet závislost typu část-celek nebo nějaké zahrnující
okolí. Definice momentu pak zní, že a je momentem b tehdy a jen tehdy, když a je nutně takové, že
ze své podstaty nemůže existovat, pokud též neexistuje b. Příkladem vztahu mezi závislým a
nezávislým objektem, který uvádí pro ilustraci této definice Barry Smith, je vztah mezi zbožím jakožto
závislým objektem, který nutně, ze své podstaty nemůže existovat, pokud neexistuje zároveň
patřičně zaměřený hodnotící akt, který zase závisí na specifických subjektivních názorech a záměrech
individuálních subjektů.39
Po popisu vlastností vztahů mezi závislými a nezávislými objekty, resp. mezi momenty
samotnými (mohou být jedno- nebo oboustranné, bezprostřední nebo zprostředkované atd.) Husserl
prohlašuje, že všechny souvislosti, které jsou a priori syntetické, jsou bezprostřední nebo
zprostředkované vztahy mezi závislými a nezávislými objekty, a že zároveň všechny syntetické soudy
a priori lze odvodit z výroků vyjadřujících takovéto vztahy závislosti.

38

Carl Menger, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference
to Economics, New York University Press, New York and London 1985, str. 37(pozn.), 60.
39
B. Smith, ibid., str. 14.
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Je samozřejmé, že jak raný Husserl, tak i Barry Smith mluví o syntetických soudech a priori
v tomto smyslu jako o soudech vyjadřující tzv. necessitas de re (nutnost věci samé), a nikoliv
necessitas de dicto, která je nutností panující jen mezi významy určitého výroku (a vyjadřuje se tudíž
v analytických soudech).40
Na základě takto vybudované teorie syntetických soudů a priori provádí B. Smith revizi
Misesovy apriorní ekonomie. Zjišťuje, se v ní setkáváme s celou rodinou kategorií a kategoriálních
struktur, které jsou – v rozporu s vlastní Misesovou sebeinterpretací i s jeho skutečnými výkony
v ekonomii – nikoliv analytické, nýbrž syntetické. Vztahy a zákony, které panují mezi těmito
kategoriemi, jsou vztahy mezi nezávislými a závislými objekty (momenty), např. ve tvaru „jestliže
existuje individuace kategorie K1, pak musí zcela nutně existovat individuace kategorií K2,…Kn“.
Konkrétně to znamená, že existují-li individuace species zvané jednání, pak existují též individuace
takových species, jako jsou volba prostředků, volba cílů, atd. Nebo existují-li individuace species
zvané volba cílů, pak existují též individuace takových species, jako jsou chápání kauzálních regularit,
hodnocení atd. B. Smith ještě dodává, že výše popsané vztahy závislosti označují lingvisté termínem
„implikativní obecniny“ (implicative universals).
V návaznosti na Husserla a jeho staršího druha, brentanovce Stumpfa, prosazuje Barry Smith
dále myšlenku, že ke všem empirickým i formálním vědám by se měly zkoncipovat příslušné
fenomenologicko-apriorní protovědy (neboli ve Stumpfově označení „Vorwissenschften“; Husserl
mluví v podobné souvislosti o regionálních ontologiích), jež by v sobě systematicky zahrnovaly
všechny nutné non-empirické a non-analytické předpoklady, a sice ve formě syntetických soudů a
priori.41 Mezi tyto apriorní vědy patří kromě původní Stumpfovy eidologie (zabývající se gestalty
v oblasti percepce i hodnocení) naivní čili kvalitativní fyzika (rozpracovaná Hayesem, Casatim a
samotným B. Smithem), kinesiologie, stereologie, mereologie, estesiologie (teorie sekundárních
kvalit), kolorologie, apriorní věda o tónech, o vnímání chladu a tepla, pak teorie hodnot a hodnocení,
schelerovská apriorní teorie hodnot a materiální etiky, apriorní teorie univerzální a kategorické
gramatiky, apriorní teorie imperativů, teorie řečového jednání, apriorní teorie politiky, institucí,
intersubjektivity, a dokonce i apriorní historie, jejíž základy položil sám Husserl ve slavné stati „O
původu geometrie“.
40

B. Smith, ibid., str. 27.
Z toho jasně plyne, že B. Smith odmítá velmi rezolutně známou Friedmanovu koncepci
arbitrárních a dokonce i nepravdivých předpokladů, které jsou však přijatelné, pokud mají
nějakou predikční schopnost. (B. Smith, In Defense of Extreme (Fallibilistic) Apriorism, str.
5.) Zároveň je nutné mít na zřeteli, že mnoho synteticky apriorních tvrzení, jež by měla být
zahrnuta ve zmíněných protovědách, má zcela triviální charakter: patřilo by tam totiž mnoho
výroků typu „požitek se liší od chtivosti“, „trojúhelník se liší od čtverce“, „lidské jednání
existuje“ atp. B. Smith se domnívá, že převládnutí pozitivistické koncepce, podle níž existují
pouze empirické a analytické soudy, bylo zapříčiněno tím, že většinou si lidé ani neuvědomují
(jakoby zcela samozřejmou) platnost takových synteticky apriorních soudů.
41
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Patřičně reinterpretovaná misesovská ekonomie má v tomto projektu hrát roli protovědy vůči
standardní empiricky založené makroekonomii, používající matematicko-statistických metod; má
poskytnout porozumění fundamentálních pojmů a souvztažností, které je nezbytným předpokladem
správné interpretace výsledků matematizujícího přístupu empiricko-ekonomických disciplín.42 To je
velmi závažné překročení dogmatického antimatematismu rakouské školy, směřující ke smíření
doposud nesmiřitelných přístupů. Nicméně stále zůstává otevřenou otázka po smyslu matematického
uchopení ekonomického konkrétna v podmínkách liberálního řádu.
Myšlenka přemostění propasti mezi apriorními a empirickými disciplínami má však u Barryho
Smitha ještě jeden závažný důsledek. Když totiž zároveň uvažuje o realisticko-ontologickém
charakteru svého konceptu syntetických soudů a priori, dospívá k závěru, že poznatky obsažené
v těchto soudech (a týkající se hlavně přirozených druhů) nemohou mít nadčasový charakter, jako
tomu bylo u Kanta, kde akty mentálních syntéz dokonce zakládaly časové vztahy jako takové, a u
Aristotela, který věřil v neměnnost přirozených druhů. V důsledku toho mluví o fallibilistickém apriori,
kteréžto pojetí konkretizuje tak, že výsledky empirických věd založených na apriorních
fundamentálních protovědách, mohou případně vést ke korekcím soudů v těchto vědách
obsažených.43

42

B. Smith současně vidí, že fenomenologicko-apriorní, tj. rozumějící ekonomie, stavící na
fenomenologickém „očištění“ bezprostředního předvědeckého rozumění, se liší od Hayekovy
teorie spontánního řádu, jež studuje nezáměrné důsledky našich vědomých činů; výsledky
hayekovské vědy totiž značně přesahují hranice oprávněné aplikace fenomenologického
přístupu – třebaže, jak je zřejmé z povahy kompozitivní metody – zůstávají stále uvnitř
hranic přirozeného světa.
43
Nejde samozřejmě o vulgární evoluční apriorismus, v jehož rámci by nově vzniklé
„mutace“ apriorního poznání vytěsňovaly dřívější v modu vítězství v boji o přežit, přičemž
jako selekční kritérium funguje větší míra predikovatelnosti empirických dějů popisovaných
vědou, vůči níž nová mutace apriorního poznání vystupuje v roli protovědy. Barry Smith
naopak adresuje evolučnímu apriorismu jako takovému zásadní námitku, a sice že výsledky
biologie, která samotná má mnoho apriorních předvědeckých předpokladů, mají podle
evolučního apriorismu sloužit jako kritérium pro apriorní předvědecké předpoklady všech
ostatních věd, zatímco její vlastní by se principiálně octly mimo možnost kritického
prověření; myšlenku, že empirické výsledky biologie by měly naopak nikoliv korigovat,
nýbrž ospravedlňovat apriorní předpoklady biologie samotné, je podle B. Smitha logickým
kruhem. K této Smithově námitce můžeme zatím říci, že pokud pod výsledky biologie, které
mají sloužit jako kritérium apriorního poznání zakládajícího všechny ostatní vědy, rozumí
koncept přežití nejzdatnějších, poněkud zapomíná (na to, že tento koncept byl do biologie
přenesen ze společenských (resp. tehdy ještě „morálních“) věd, jež se zabývaly vznikem,
přetrváváním i zánikem souborů mravních a právních norem v jejich vztahu k jimi určované
míře ekonomické prosperity. Tuto skutečnost bohatě zdokumentoval při své obhajobě
kulturního evolucionismu Hayek. (Srv. Friedrich A. Hayek, Osudná domýšlivost,
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Koncepce fallibilistického apriori je nesporně významným přínosem. Je však nezbytné
vypracovat pro ni daleko hlubší založení a zároveň stanovit pro ni v kantovském duchu meze,
v jejichž rámci může být oprávněně aplikována. Pokud by totiž byla traktovaná jen jako prostá
transpozice popperovského falzifikacionismu do sféry apriorního poznání (činící tudíž každý apriorní
výrok pravdivým jen do doby, kdy se prokáže jeho nepravdivost), vedlo by to k setření zásadní
demarkační linii mezi apriorním a empirickým. Zároveň je třeba mít na zřeteli, že existuje zásadní
rozdíl mezi tím, co jakožto doposud skryté odhaluje v předvědeckém světě fenomenologie, a objevy
empirických věd, v nichž se odhalují doposud skryté souvislosti panující za horizontem
předvědeckého světa; Smithova objektově zaměřená fenomenologie, zatížená Brentanovým
odporem vůči Kantovi, zároveň značně opomíjí problematiku apriorního řádu subjektivních výkonů
lidského vědomí.
Předběžně lze říci, že aplikace Smithovy koncepce fallibilistického apriori je právoplatná jen
ve vztahu k apriorním (protovědeckým) základům empirických věd, které překračují horizont
přirozeného světa, jak je tomu zejména v případě fyziky. Není tedy možné ji vztáhnout např.
k Misesově apriorní praxeologii, formulující protovědecké základy empirické ekonomie, která je ex
definitione vědou o jistých aspektech přirozeného světa (jinak řečeno, nelze si představit takový
objev empirické ekonomie, který by falzifikoval apriorní zákon klesajícího mezního užitku). Ani
vědecké uchopení neuvědomovaných důsledků účelového jednání, jejichž roli v ekonomické
skutečnosti tolik zdůrazňovali Adam Smith a Hayek, nemůže nic změnit na apriorně nutné struktuře
tohoto jednání.
Také ve své aplikaci na protovědecký základ přírodních věd překračujících horizont
přirozeného světa by byl Smithův fallibilistický apriorismus přijatelný jen v rámci kumulativismu, tj.
v té podobě, že by objev nových souvislostí mezi fenomény učiněný na základě empirických postupů
věd neznamenal negaci dosavadního apriorního poznání, nýbrž že by jeho důsledky vedly k tomu, že

Sociologické nakladatelství, Praha 1995, str. 157.) Můžeme zmínit též termín „univerzální
darwinismus“ který v rámci informatiky a kognitivních věd označuje univerzální metodu
počítačového modelování spontánní evoluce zdánlivě velice odlišných druhů komplexních
systémů (jak přírodních, tak společenských). To vede k závěru, že koncept přežití
nejzdatnějších je nutné aplikovat nikoliv pouze v biologii, nýbrž ve všech vědách
zabývajících se komplexními systém; v každí z nich ovšem tento koncept podléhá patřičné
modifikaci. A jelikož jsou lidské mozky, disponující kognitivními schopnostmi, také
komplexními systémy, měla by onen koncept zahrnovat i každá epistemologie (ať již se
orientuje
na vědecké či předvědecké poznání),, Z toho plyne, že koncept přežití
nejzdatnějších nemá speciálně-vědní, nýbrž univerzálně vědní povahu, a že musí být
explicitně či implicitně přítomen i v předpokladech věd, jež se nezabývají komplexními
systémy. Navíc, jak věděl již Adam Smith, soutěživost je apriorní charakteristikou „lidské
přirozenosti“; v souladu s tím bychom mohli k výčtu apriorních protověd, jež uvádí Barry
Smith, přiřadit i obecnou apriorní vědu zvanou „konkurentologie“.
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by se toto poznání stalo – aniž by se ve svém obsahu nějak korigovalo – podřízenou součástí
obecnějšího apriorního poznání; jedinou změnou by byl zánik (mylné) pretenze dosavadního
apriorního poznání na všeobecnou platnost při uchopování reality.
Je zřejmé, že výše zmíněné problémy, které nejsou v pojetí fallibilistického apriorismu řešeny,
vyvolávají pochybnost, zda Smithovo aristotelsko-realistické pojetí apriorního poznání je správným
přístupem k otázce apriorismu.

6. Karel Engliš: Apriori myšlenkových řádů přirozeného jazyka
Východiskem Englišova apriorismu je předpoklad, že každý symbol řeči (slovo) se vztahuje k
nějakému pojmu; z něj vyvodil Engliš své základní tvrzení, že totiž souvztažnosti mezi pojmy jsou
implicitně dány již v rámci té podoby jazyka, kterou dnes označujeme jako předvědecký či přirozený
jazyk (v jeho terminologii jde o „národní řeč“):
„Tisíce slov, která tvoří národní řeč, nejsou totiž nahodilou tříští pojmů nesouvislých a
kasuisticky vytvořených, nýbrž tvoří velikou souvislou soustavu. Nemyslíme tu na soustavu slov
vyjadřujících vědecky vytvořenou soustavu živočišnou nebo jinou, řekněme soustavu odbornou, nýbrž
na slova a pojmy obecného myšlení (mimo vědecké soustavy).“44 Dodává zároveň, že jeví-li se řeč již
„jazykozpytci jako umělecké dílo, když sleduje rozvětvování kmenů, bohatost tvarů, ohebnost částí
řeči při vzájemném zakloubení atd., pak tento obraz úplně bledne před velkostí uměleckého díla, které
odhalujeme, když si uvědomujeme souvislosti mezi myšlenkovými obsahy, které kryjí jednotlivá slova.“
Možnost pouze implicitní (tj. samotnými mluvčími přirozeného jazyka neuvědomované)
danosti systematické souvztažnosti mezi pojmy přirozeného jazyka zdůvodňuje Engliš následovně:
„Když prohlížíme slova ve slovníku podle abecedního pořádku, vidíme jen jejich různost a mnohost,
ale nikoli obsahovou souvislost, protože jsou uspořádány jen podle zvukových značek (písmena v
abecedě) a nikoli podle myšlenkových obsahů, které jednotlivá slova kryjí. Když jsme se učili mateřské
řeči, dělo se to od předmětu k předmětu, jak se učí děti mluvit. Když jsme se učili mluvnici, nepoznali
jsme také obsahové souvislosti mezi pojmy, protože zde byly seskupeny symboly (slova) jen podle
částí řeči (podstatná jména, přídavná jména, slovesa atd.) příkladmo. Nikdy jsme si při tom
neuvědomili výstavby oněch myšlenkových obsahů, které jednotlivá slova kryjí.“
Z relativní úplnosti soustavy pojmů symbolizovaných řečí, tj. ze skutečnosti, že pojmy hrají
roli myšlenkových prvků, jejichž kombinacemi lze vyjádřit každý složitý obraz skutečnosti, vyvozuje
Engliš i způsob, jímž ona soustava pojmů předvědeckého jazyka vzniká: pojmy jakožto
kombinovatelné prvky byly vytvořeny rozkladem vněmového obrazu skutečnosti v jeho pojmové
prvky myšlené isolovaně. (Onen rozklad charakterizuje Engliš jako „myšlenkové zpracování
představ“.) V tomto procesu pojmotvorby byl každý nový pojem „vytvořen proto, že se liší od jiných,
44

K. Engliš, Malá logika, str. 20-21.
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a bylo ho třeba, aby vyjádřil a zachytil něco, co jinými (předchozími pojmy) zachyceno nebylo. Může
jít o to, aby zobrazení skutečnosti bylo dále specializováno, anebo o to, aby byl širší okruh prvků
jiných zachycen skupinově“.45
Podle Engliše se v onom procesu rozkladu složitého obrazu skutečnosti, vyúsťujícího ve
vzniku pojmů uplatnil (Machem a Avenariem formulovaný) princip ekonomie myšlení. Jeho
působnost v tomto případě lze nejlépe ozřejmit analogií s jeho pozdější uplatněním v případě vzniku
písma: Tak jako lze malým počtem písmen vyjádřit nesmírné množství zvukových symbolů (napsat
mnoho slov), tak lze i kombinacemi relativně malého počtem pojmů vyjádřit (téměř) všechnu
skutečnost.
Jestliže při utváření pojmů funguje princip ekonomie myšlení, pak z toho pro Engliše nutně
plyne, že „vytvoření jednotlivých pojmů, lišení různosti a podobnosti atd., která zachycujeme
myšlenkově různými pojmy, je výsledkem poznávací účelovosti“, neboť ona rozlišení „usnadňují
poznání a myšlenkové zvládnutí skutečnosti“. Účelem, který řídí proces pojmotvorby, je tedy poznání.
Engliš zdůrazňuje, že jak pojmy předvědeckého jazyka, tak i pojmy podřízené účelu
vědeckého poznávání účelovými výtvory – „jsou stavebními kameny našeho myšlení a jsou vytvořeny
tak, aby byla stavba umožněna a usnadněna“.46
Engliš pak zdůrazňuje (a to se již blížíme k jádru jeho argumentace), že poznávací účelovost
nevytváří své instrumenty (tj. pojmy) nahodile a arbitrárně; neaplikuje se na jednotlivé pojmy v jejich
izolaci, tj. nemůže být každého pojmu jiná a na účelovosti jiného pojmu nezávislá. Podobně jako je i
tvorba každého nového materiální nástroje podmíněna jeho začlenitelností do již existujícího
souboru prostředků určených k dosažení cíle, tedy podobně, jako se „každé kolečko ve stroji
konstruuje se zřetelem k ostatním“, se i tvorba každého pojmu se děje se zřetelem k pojmům už
daným či předtím vytvořeným.
Tím se podle Engliše ustavuje „skloubenost všech pojmů, podstatný znak jejich soustavnosti“,
jež znamená, že „pojmy svými obsahy do sebe zasahují (jako kolečka ve stroji) a že tedy jsou mezi nimi
určité vztahy určené jejich obsahy“. (To, že každý pojem je ve vztahu ke všem ostatním, plyne logicky
z výše uvedeného tvrzení, že tvorba každého nového pojmu se děje se zřetelem k pojmům již
vytvořeným.) Jinými slovy, s vytvořením každého pojmu se vytváří i jeho vztah ke všem ostatním
45

K. Engliš, Ibid.
Ibid., str. 18. I rozdíl mezi vědeckými a předvědeckými pojmy je u Engliše vykládán
dvojím charakterem účelovosti, která se v obou oblastech realizuje: „Vědecké poznávání může
shledat rozdíly, kterých nedbá obecná mluva, účelnými a závažnými (relevantními) a vytvořit
pro ně vlastní pojmy; věda tu nevystačí s členitostí obecné mluvy (tak fysika, lékařství atd.).
Naopak praktická potřeba (poznávací) mohla vésti k lišení pojmů, které musí věda pro své
účely zase spojit (časoprostor, energie).“
46
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pojmům.47 Z toho plyne, že když při zobrazení skutečnosti použijeme určitý pojem, musíme zároveň
použít i ony souvztažnosti, které ho spojují s jinými pojmy, se všemi důsledky, které z toho plynou.
Nyní může Engliš přistoupit ke své definici myšlenkového řádu: „Používáme tedy k zobrazení
skutečnosti nikoli (a nikdy) jednotlivého isolovaného pojmu, nýbrž pojmu jako článku souvislého
souboru, a tudíž vlastně celého souboru. Pojmy v této souvislosti a tudíž se svými obsahovými vztahy
tvoří celý myšlenkový řád. Skutečnost tedy zobrazujeme (popisujeme a vykládáme) nikoli jednotlivými
pojmy, nýbrž celým myšlenkovým řádem, z něhož nemůžeme jeden článek přijmout a druhý
odmítnout, jsou-li souvislé, protože by náš popis (výklad) byl nesmyslný.“
Podle Engliše je základním typem myšlenkového řádu soustava pojmů, reprezentovaná slovy
předvědeckého jazyka; tento myšlenkový řád je instrumentem k myšlenkovému zachycení a
zpracování obrazu skutečnosti, jak je zprostředkován našimi smysly (kromě toho existují i ryze umělé
myšlenkové řády, např. myšlenkový řád neeukleidovské geometrie, který na rozdíl od Eukleidova
systému nepřebírá prostorové pojmy z předvědeckého jazyka). Ustavený myšlenkový řád
předvědeckého jazyka (s již ustavenými pojmovými souvztažnostmi) vystupuje ve vztahu ke každému
myslícímu jedinci v podobě soubor norem, jimž se má přizpůsobit jeho myšlení.
Na předvědecké úrovní však platí, že nemáme vědomí myšlenkového řádu jako celku
odlišeného od ostatní zkušenosti, protože jsme jej poznávali v souvislosti se zkušenosti; jinými slovy,
myšlenkový řád jako konceptuální forma naší zkušenosti se v předvědeckém životě nezjevuje jinak
než jako forma toho nebo onoho zkušenostního obsahu. Avšak třebaže v předvědeckém životě
nemáme explicitní znalost myšlenkového řádu jako celku a soustavy, „správně jeho prvků používáme
a vyciťujeme, bylo-li použito slov proti je jich významu i vztahům, podle nichž jsou začleněny do
myšlenkového řádu“.48

47

Englišovy příklady pro tyto souvislosti mezi pojmy jsou následující: Odlišení určité barvy
se děje se zřetelem k těm, které už byly rozlišeny. Pojem „příčiny“ nelze vytvořit izolovaně
bez pojmu „následku“. Souvislosti existují i samozřejmě mezi takovými pojmy, jako jsou
pojmové dvojice „rodiče-děti“, „celek-část“, „nadřízený-podřízený“ atd. Dále, pojem účelu
souvisí s pojmem prostředku, potřeby, užitku, škody, výnosu, nákladu atd. V poněkud
rozvinutějším tvaru zde uvádíme pro nás relevantní Englišův náčrt teleologických
souvztažností: Mezi účelem a prostředkem je řada souvztažných pojmů. Chci-li něco jako účel
(na př. uzdravení nemocného), potřebuji něco jako prostředek; prostředek je způsobilý přinést
uskutečnění účelu (uzdravení), to jest užitek, přičítáme mu proto užitečnost. Kdyby však
zdraví uškodil, byl by škodlivý. Někdy je nutno dostati se k užitku přes menší škodu (jedovatý
lék), pak říkáme škodě takto podstoupené (újma na zdraví z jedu) náklad a převaze užitku
(uzdravení) nad nákladem výnos. To jsou samé vztahy mezi pojmy účelu a prostředku, které
jsou zatím prázdné, ale dopouštějí každou náplň, dají se na každý obsah aplikovat.“
48
Ibid., str. 28-29.
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K explicitnímu poznání myšlenkového řádu (i jeho normativní role) dospíváme až v rámci
reflexe, jejímž orgánem je podle Engliše logika. Logika neodkrývá účelovou výstavbu myšlenkového
řádu v jeho roli instrumentu,49 nýbrž je formální normologickou vědou o myšlenkových řádech, která
samozřejmě objekt svého zkoumání nekonstruuje, nýbrž nalézá. Poznávání myšlenkového řádu, které
je „uvědomováním si obsahů pojmů v tomto řádu a vztahů mezi nimi“ je nutné odlišit od poznávání
skutečnosti zprostředkovaném tímto řádem.
Engliš se v této souvislosti hlásí ke značně umírněné verzi apriorismu: Poznatky o
myšlenkovém řádu se vyznačují jistotou a nutností, protože při jeho logickém poznávání
„nevystupujeme ven z toho, co jsme si sami vytvořili, ze svého intelektu, který jest zde totožný s
poznávacím instrumentem myšlenkového řádu, a jen si uvědomujeme, co je v něm“.50 „Je to tak a
nemůže to býti jinak,“ dokládá kategoricky, ale hned se distancuje vůči Kantovi, jemuž prý byla právě
tato povaha určitých poznatků důvodem ke hledání apriorních poznatků v čistém rozumu, což by
vedlo k jich absolutnosti. Podle Engliše je myšlenkový řád pouhým účelovým výtvorem, doslova
instrumentem, takže poznatky o něm jsou nejsou absolutní, nýbrž „podmíněné tím, že z tohoto řádu
vycházíme (můžeme jej také zaměniti za jiný, jak jsme viděli, a změní se pojmy i vztahy, také na př.
prostorové),“ z čehož plyne, že „nutnost a jistota poznatků o vztazích myšlenkového řádu neplyne z
čistého rozumu, nýbrž z intelektu oblečeného myšlenkovým řádem“.51 Jestliže vezmeme v potaz, že
pojmové souvztažnosti odhalované logikou v Englišově chápání (jež odpovídá mutatis mutandis
Kantově transcendentální logice, a nikoliv moderní logice formální či symbolické) nejsou ani
analytickými,52 ani empirickými soudy, nýbrž pravými syntetickými soudy a priori, pak Englišův
umírněný apriorismus implikuje i podmínění platnosti těchto soudů kontextem myšlenkového řádu,
jehož jsou součástí.
Úkol logiky se dá blížeji specifikovat tím, že si uvědomíme, že základní myšlenkový řád
implicitně obsažený v pojmech přirozeného jazyka se člení na tři relativně oddělené subsystémy, jež
svou vnitřní strukturou mají také charakter myšlenkového řádu. Tyto dílčí myšlenkové řády
(vzájemně propojeny sdílením některých univerzálních pojmů) odpovídají – mimochodem přesně
v souladu s Kantovými třemi Kritikami – třem základním postojům člověka ke světu. Prvním z těchto
postojů je zvídavost, kdy se člověk dívá na vše jako na prostě jsoucí – korelátem tohoto postoje je
ontologický myšlenkový řád, v němž dominuje kategorie kauzality. V rámci druhého postoje se člověk
dívá na skutečnost jako na někým chtěnou; korelátem je zde teleologický myšlenkový řád, v němž
hlavní roli hraje pojem účelu. Třetí postoj se vyznačuje tím, že se díváme na skutečnost jako na něco,
49

Podle Engliše by byla takováto teleologická věda „nanejvýš zajímavá“; je možné, že se o
její vypracování pokusil ve své nepublikované Velké logice.
50
Ibid., str. 29.
51
Ibid.
52
Účelové zavedení nového pojmu v souladu s Englišovým pojetím nelze ztotožnit
s vyvozováním tautologických důsledků.
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co (pro někoho) má být, čemuž korelativně odpovídá normologický myšlenkový řád. Logika pak
odkrývá tyto tři řády v jejich relativní oddělenosti, aby v první řadě zabránila omylům plynoucím
z jejich konfundování; jako normologická věda zároveň činí explicitním normativní povahu pojmových
souvztažností ve všech typech myšlenkových řádů.
Důvodem, proč jsme prezentovali Englišovu koncepci myšlenkových řádů tak obšírně, není
jenom fakt, že jeho logické dílo je dnes mezi českými ekonomy téměř neznámé a že Mises a Hayek se
mu za veškerou inspiraci, kterou jim zcela jistě poskytl, odvděčili doslova dvěma citacemi, z nichž
Misesova se ještě týká relativně podružné otázky;53 pravý důvod spočívá v tom, že některé dílčí
Englišovy závěry představují významný přínos k pochopení povahy apriorního poznání a podmínek
jeho možnosti.
Na prvním místě je třeba uvést Englišovu myšlenku, že apriorní souvztažnosti mezi pojmy se
konstituují nikoliv nevědomou činností záhadného transcendentálního Já, separovaného u Kanta od
veškeré reálné skutečnosti, nýbrž v procesu diferenciace předvědeckého jazyka. Tato koncepce
nejenže vysvětluje konceptuální strukturu myšlenkových řádů z řádu jejich geneze, nýbrž také
implikuje, že obecnost a nutnost syntetických soudů a priori je dána tím, že jsou vlastně společným
výtvorem jazykového společenství. Dále je nutno zmínit, že posloupnost traktování jednotlivých
pojmů zejména v teleologické části jeho logiky směřuje od abstraktního ke stále plnější konkretizaci,
neboť logická reflexe vyvinutého myšlenkového řádu může pouze logicky reprodukovat podstatné
etapy jeho geneze. Engliš vlastně implicitně přejímá ideu jednoty logického a historického čili
teoreticko-historický přístup původně uplatněný Adamem Smithem a rozvedený Hegelem; tento
přístup je významnou alternativou vůči pochybnému Misesovu pokusu o axiomatizaci toho, co u
Engliše vystupuje právě jako myšlenkový řád. Kromě jiného je významný i jeho antipsychologismus,
založený na rozlišení teleologického a ontologického myšlenkového řádu – když totiž v rámci
teleologie vykládáme činnost člověka účelem, pomíjíme, to co na člověka jako psychofyzickou bytost
působilo tak, že chtěl to nebo ono (výklad tohoto působení musí probíhat pomocí termínů patřících
do řádu ontologického).54
Je však opravdu politováníhodné, že tyto důležité myšlenky jsou znehodnoceny Englišovou
neschopností dojít k závěru, že proces diferenciace předvědeckého jazyka se mohl odehrát jedině
jako spontánní geneze, tj. za plné absence účelového vědomí. Englišův jediný poukaz na to, že by
diferenciace jazyka mohla probíhat nevědomě (že totiž myšlenkový řád byl vytvořen účelově více
53

L. von Mises, Human Action, str. 25. Lze odpovědně říci, že soubor dvou německy
vydaných Englišových děl Begründung der Teleologie als Form des empirischen Erkennens
(Brna, 1930) a Teleologische Theorie der Wirtschaft (Brno 1930) anticipuje v metodice
apriorní výstavby Misesovu Human Action z r. 1949, a z hlediska logické sevřenosti, hloubky
i důslednosti metodologického založení ji daleko předčí. Ignorování Englišova přínosu není
tedy zcela jistě důsledkem známého slavica non leguntur.
54
K. Engliš, Malá logika, str. 44.
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nebo méně uvědoměle)55 je v rozporu s veškerými jeho systémovými předpoklady. Když např. tvrdí,
že proces pojmotvorby se řídí principem ekonomie myšlení, tak v dalším textu vysvitne, že tento
princip je zvláštním případem formální zákonitosti každého myšlení teleologického pod maximálním
účelem; maximální účel, „který ovládá myšlení způsobem, kterému říkáme zásada hospodárnosti“, je
pak určen následovně: „Účel je maximální tehdy, není-li chtěna určitá míra účelového obsahu, nýbrž
jeho maximum.“56 Tedy zcela jednoznačně proces diferenciace přirozeného jazyka vyžaduje nejen

55

K. Engliš, ibid., str. 412.
Karel Engliš, Teleologie jako forma vědeckého poznání, str. 89. Seznámení se s pojmem
maximálního účelu nám umožňuje, abychom s cílem dokumentovat sílu apriorismu
prezentovali II. Gossenův zákon (tj. apriorní zákon vyrovnávání mezních užitků) i naznačili
způsob, jímž je u Engliše vyvozen z apriorní struktury teleologického řádu myšlení
(tematizovat tento zákon v rámci Misesovy praxeologie nebylo možné, neboť Mises jej kvůli
svým předsudkům vůči jeho domněle kardinalististickým předpokladům i vůči jeho
matematickému vyjádření spojitou funkcí ignoruje). Tento podle Engliše „nesmírně důležitý
zákon“, který je použitelný na každý obsah a „není tedy zákonem specificky hospodářským“
zní následovně: Osoba dosahuje maxima svého užitku tehdy, když nutně omezené množství
peněz, které má k dispozici, rozděluje mezi různé statky tak, aby z posledního peněžního
atomu vydaného při koupi každého statku dosáhla stejné kvantity uspokojení.“ (Touto
variantou II. Gossenova zákona se nutně řídí všichni lidé mj. při sestavování svého finančního
rozpočtu.) Jiná varianta II. Gossenova zákona (zákon vyrovnávání mezních nákladů) se týká
maximalizace užitku při vynakládání pracovní síly. Univerzální význam II. Gossenova zákona
dokumentuje Engliš následujícím příkladem: „...platí o každém účelovém souboru. Má-li
např. střední škola v 30 hodinách týdně umístiti maximum všeobecného vzdělání, které tvoří
15 různých předmětů, neznamená to, že se věnují každému předmětu 2 hodiny. Nelze jíti v
jednom předmětu až do nejmenších nedůležitých podrobností na úkor předmětu jiného, kde
by bylo nutno zanedbávati i věci důležité. (...) V rozsahu hodin na různé předměty se půjde
tak, aby relativní vyučovací užitek mezní, připadající u jednotlivých předmětů na vyučovací
hodinu, byl u všech předmětů stejný.“ (K. Engliš, Malá logika, str. 433.) Ke II. Gossenovu
zákonu se v rámci Englišova teleologického řádu myšlení dospěje zkonkrétněním abstraktní,
kvantitativně neurčené účelové činnosti, a to tím způsobem, že se k ní přičlení právě
maximální účel a z něj plynoucí zásada hospodárnosti, jakož další vymezující podmínka
představovaná pluralitou vzájemně si konkurujících účelů (tj. způsobů upotřebení konečné
částky peněz, kterou máme k dispozici). Při vyvozování používá Engliš pouze nespojité
kvantitativní veličiny; výsledek je přitom stejný jako u autorů, kteří pracují se spojitými
funkcemi. (Srv. K. Engliš, Teleologie jako forma vědeckého poznání, str. 119.) Na
Gossnových zákonech se dá velice zřetelně demonstrovat předpojmový a tudíž
nereflektovaně-automatický charakter mentálních aktů, které leží v základu jeho obecného a
nutného naplňování v činnosti všech lidí všech dob; do roku 1854, kdy vyšlo dílo Hermanna
Heinricha Gossena Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs..., v němž byly
podány matematické důkazy 3 apriorních zákonů, které po Gossenovi později pojmenoval
von Wieser, totiž nikdo z lidí, kteří kdy žili, o II. Gossenově zákonu netušil, třebaže všichni
56

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

198

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
vědomí účelu, nýbrž i jeho chtění.57 Je s podivem, že si důkladný logik Engliš neuvědomil, k jakému
logickému kruhu jeho koncepce účelové tvorby pojmů předvědeckého jazyka vede: Když je totiž
myšlenkový řád předvědeckého jazyky produktem účelové činnosti jakožto instrument pro realizaci
poznávacího účelu, a zároveň platí, že teleologický myšlenkový řád (zahrnující propojení pojmů účel a
prostředek) je součástí tohoto produktu, pak z toho zcela jednoznačně plyne, že před vznikem
myšlenkového řádu předvědeckého jazyka nemohlo existovat žádné účelové vědomí, ani pojmové
rozlišení mezi účelem a prostředkem.58 Pokud tento logický kruh traktujeme v daném kontextu jako
důkaz sporem, je přesvědčivým a nevývratným argumentem ve prospěch teorie spontánní geneze
jazyka i v něm obsaženého myšlenkového řádu.59
Položme si otázku, co by vlastně Englišova koncepce teleologické pojmotvorby vyjadřovala,
kdybychom odhlédli od onoho logického kruhu, který ji vyvrací jako takovou? Poznání by hned na
počátku vystupovalo jako ryzí účel, který si ke své realizaci sám vytváří prostředky – doslova ex nihilo

se jím nutně řídili ve své každodenní praxi.Nutno ještě zmínit, že když naše mysl nevědomě
kvantifikuje v souladu s Gossenovým zákonem (což jsou z matematického hlediska poměrně
složité operace, neboť i v nejjednodušším případě jde o nalezení maxima funkce, která je
součtem určitých integrálů dvou jiných funkcí), není pro ni důležitá tautologická stránka
matematické rovnice, jež definuje ono maximum, nýbrž právě to, čím se pravá a levá strana
rovnice liší. Není pro nás tedy zajímavá skutečnost, že z kvantitativního hlediska je množství
peněz, které máme ještě před sestavením rozpočtu, stejné jako součet peněžních částech
v jednotlivých rozpočtových kolonkách; důležitý je naopak způsob rozdělení peněz do
jednotlivých kolonek, tak jak je determinováno zákonem klesajícího mezního užitku. Jelikož
v pojmu původní sumy peněz není zahrnuto, že tato suma má být rozdělena právě tímto a
žádným jiným způsobem (který je ostatně u každého individua jiný), lze II. Gossenův zákon –
ovšem jen poté, co byl Gossenem reflektován – považovat za syntetický soud a priori, jímž se
řídí realita našeho rozhodování. (Obsáhlejší pojednání o II. Gossenově zákonu lze najít in: Ján
Pavlík, F. A. Hayek a teorie spontánního řádu, Professional Publishing, Praha 2004, str. 492508 a 524-528.)
57
Totéž platí i pro mravní normy: „Původ všech norem (i logických) je účelový, tedy i norem
mravních. Mravní norma jako příkaz uskutečňuje též nějaké dobro ve smyslu účelovém.“
Karel Engliš, Theorie hodnoty a hodnocení, str. 76-77.
58
Engliš patrně chápal svůj teleologický přístup ke genezi jazyka jako transcendentálnělogickou podmínku její myslitelnosti. I když by tím unikl bludnému kruhu, přesto by se
dostal do rozporu s transcendentálně-psychologickým vyzníváním jiných aspektů svého
apriorismu.
59
Když použijeme Englišovu terminologii, lze rozdíl mezi jeho pojetím a teorií spontánního
řádu formulovat následovně: Zatímco Engliš klade primát teleologie vůči řádu ontologickému
i normologickému, a dokonce logicky rozporně i vůči samotnému teleologickému řádu,
v teorii spontánního řádu platí primát normologického řádu (tj. řádu mravnosti) jak vůči
teleologickému, tak vůči ontologickému řádu. Teorie spontánního řádu zde navazuje na
slavnou Kantovu koncepci primátu praktického (tj. normologického) rozumu.
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nebo ze sebe sama (skoro jako u Fichteho, kde si mravní účel ze sebe sama, zkonečněním své vlastní
ideality, vytváří svět, aby se mohl proti jeho odporu reálně naplnit). Pojmy jakožto abstraktní prvky
nemohou vznikat rozkladem „vněmového obrazu skutečnosti“, pokud již tento obraz apercepčně
neformují a nejsou v něm tudíž přítomné (Engliš sám nepřipouští, aby pojem, který lze jen myslit,
vznikl ze smyslové představy); mohou vzniknout jen rozkladem pojmu označujícího vágně a neurčitě
nějaký složitý vněmový obraz skutečnosti. To zcela jednoznačně vede k požadavku prvního
neurčitého pojmu, která je implicitně vším, a jehož rozkladem dospějeme k vnitřně uspořádanému
systému kategorií. Tento postup realizoval ovšem ve své Vědě logiky Hegel, kde postup od
nejabstraktnějšího pojmu bytí ke stále konkrétnějším pojmům sice vrcholí logickou strukturou
sebeuvědomění absolutna v pojmu absolutní ideje a je tímto účelem řízen a směrován, avšak
„nevědomě“, neboť onen účel explicitně na počátku onoho logického procesu není.
Dalším kamenem úrazu je zdůvodnění samotného vývoje předvědeckého jazyka, jeho
diferenciace do tří myšlenkových řádů, jakož i zdůvodnění vzniku umělých myšlenkových řádů. Engliš
pouze operuje tvrzeními, že použití jistého (formálního) myšlenkového řádu na jistou oblast
zkušenosti je užitečnější vůči danému poznávacímu účelu. Co však je kritériem této užitečnosti? Zcela
jistě to nemůže být adekvátnost poznání vůči vnější realitě, neboť Engliš ryze kantovsky ukazuje, že
kategorie existence je jakožto součást ontologického myšlenkového řádu pouhou kategorií naší mysli.
Toto pojetí lze do jisté míry udržet, jen pokud spolu s Kantem považujeme apriorní řád naší mysli za
jednou provždy daný; jakmile připustíme vývoj apriorních struktur, musíme připustit i jisté vnitřně
propojení mezi nimi (a jimi formovanou matérií naší zkušenosti) na jedné straně a vnější realitou na
straně druhé. To je cesta Fichtova, Schellingova a Hegelova v klasické německé metafyzice nebo také
cesta moderního reflexionistického (evolučního) apriorismu. K duchaplnému Hegelovu řešení
problému, které spočívá v tom, že k vystřídání stávající apriorní pojmové struktury novou nedojde
proto, že by se u oné stávající nějak přímo ukázala její neadekvátnost vůči realitě, nýbrž tak, že ona
neadekvátnost se promítne do její vnitřní rozpornosti při pokusu zmocnit se jistých stránek reality,
Engliš samozřejmě nedospívá. (Zato se onomu Hegelovu řešení dost přibližuje Hayek svou koncepcí
imanentního kriticismu v právní sféře.)

7. Apriorismus a kompozitivní metoda: Böhm-Bawerkův koňský trh
Apriorní způsob danosti marginalistických principů lidského hodnocení ve vědomí jednotlivce
je pro ekonomickou vědu pouze východiskem k dalšímu zkoumání, kde ony principy vystupují jako
elementy, z nichž se má vybudovat struktura neboli řád možných vztahů mezi jednotlivci.
Marginalistické principy lidského hodnocení jsou tudíž „známými prvky, jejichž kombinací se
pokoušíme reprodukovat komplexní jevy čili výsledky individuálních činností, jež jsou daleko méně
známy – což je postup, který často vede k objevu principů strukturální koherence komplexních jevů,
které nebyly (a pravděpodobně ani nemohly být) stanoveny přímým pozorováním.“60
60

Friedrich August von Hayek, Kontrarevoluce vědy, Librální institut, Praha 1995, str. 38-39.
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Klasickým paradigmatem takto zkoumaného řádu, jenž se spontánně utváří v interakcích
individuálních hodnotících aktivit, je Böhm-Bawerkovo zkoumání konstituce objektivní směnné
hodnoty čili ceny. Na modelu koňského trhu (10 prodávajících 8 kupujících) ukazuje Böhm-Bawerk, že
objektivně (=intersubjektivně) platná cena (společensky uznaná směnná hodnota) vzniká za
podmínky dokonalé oboustranné konkurence tím způsobem, že individuálně odlišná subjektivní
hodnocení zboží u nabízejících se střetávají s individuálně odlišnými subjektivními hodnoceními téhož
zboží u kupujících; objektivní směnná hodnota-cena se zde tudíž ustavuje na bázi principu
oboustranné výhodnosti v rámci střetu protichůdně orientovaných úsilí o maximalizaci subjektivního
užitku. Princip oboustranné výhodnosti zde vlastně znamená, že subjektivní hodnocení nabízejících (v
jejichž zájmu je získat za vyrobené zboží, jehož výroba pro ně představuje subjektivně hodnocený
náklad, co největší kvantum abstraktního užitku v podobě peněz) získávají objektivní charakter jen
tehdy, když jsou akceptována (a tím „společensky“ uznána) kupujícími, v jejichž zájmu je naopak
získat zboží, které je pro ně konkrétním užitkem, za co nejnižší peněžní (=abstraktní) náklady; ti
prodávající jejichž vysoké subjektivní hodnocení nebylo „společensky uznáno“ kupujícími a také ti
kupující, jejichž nízké subjektivní hodnocení zboží nemohlo být právě tak „společensky uznáno“
prodávajícími, nenacházejí partnera pro provedení oboustranně výhodné transakce, a jsou tudíž
vyloučeni z tržní interakce. Množství těchto ze směny vyloučených uchazečů a také výše jejich
neakceptovatelných („společensky neuznaných“) subjektivních hodnocení vyjádřených v penězích
pak vymezuje interval, v němž se pohybuje objektivní („společensky uznaná“) směnná hodnota-cena,
akceptovaná všemi, kdož se aktuálně účastní směnné tržní interakce.61 V dalším rozvinutí tohoto
zkoumání v podobě obecné teorie cen, jejímž modelem jsou walrasovské a paretovské systémy
rovnic a která traktuje objektivní hodnotu (cenu) daného zboží ve strukturální souvislosti s cenami
všech ostatních zboží, se pak ukazuje, že ceny různých druhů zboží se spontánně ustavují tak, že jsou
v souladu s II. Gossenovým zákonem (jenž se v celospolečenském měřítku prosazuje ex post,
metodou pokusu a omylu), tj. tak, že platí, že poslední peněžní atom aktuálně vydaný spotřebiteli za
zboží jakéhokoliv druhu jim přináší stejný mezní užitek.
Na bázi Böhm-Bawerkova modelu si také můžeme ukázat, jak se v elementární podobě
uplatňují ony nevědomé či nezáměrné důsledky lidských činů, které „nemohou být stanoveny
přímým pozorováním“. Tyto důsledky se začínají odvíjet v momentu, kdy vejde ve všeobecnou
známost ona velikost objektivní směnné hodnoty či ceny, jak se konstituovala v popsané interakci
subjektivních hodnocení kupujících a prodávajících. Jestliže předpokládáme, že kromě analyzované
61

„Při oboustranné soutěži se tržní cena ustálí uvnitř prostoru, který je shora ohraničen hodnoceními
posledního kupujícího, jenž se ještě dostal ke směně, a směny nejschopnějšího vyloučeného uchazeče o prodej;
zdola je tento prostor ohraničen hodnoceními směny nejméně schopného prodavače, jenž se ještě dostal ke
směně, a směny nejschopnějšího uchazeče o koupi, jenž je ze směny vyloučen.“ Eugen von Böhm-Bawerk,
Základy teorie hospodářské hodnoty statků, Academia, Praha 1991, str. 134. Složitá formulace BöhmBawerkova naznačuje, v jak velké míře je jeho odhalení struktury konstituce objektivní hodnoty (ceny) objevem,
tj. způsobem teoretického proniknutí do skrytého nitra empirické skutečnosti. Podrobnější analýzu mechanismu
konstituce objektivní hodnoty viz tamtéž, str. 109-157.
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skupiny 18 trhovců existují v daném společenství i další chovatelé koní nebo lidé, kteří vlastní koně
nebo uvažují o jejich koupi nebo prodeji (a připojíme ještě další předpoklad, že totiž těch 18 trhovců
ví velmi málo nebo vůbec nic o individuálních charakteristikách a podmínkách těch ostatních), pak
musíme připustit, že na tyto další potenciální trhovce zapůsobí informace o již konstituované ceně
dvojím způsobem: Ti, kteří subjektivně hodnotí svého koně výše, než je objektivní cena, se rozhodnou
odstoupit od svého úmyslu prodat koně (resp. pokud jde o chovatele, kteří mají při chovu tak vysoké
náklady, že by je prodejem nepokryli, tak tito chovatelé se patrně rozhodnou podnikat v jiném
odvětví). Na druhé straně vlastníci koní, kteří předtím neuvažovali o prodeji, se k němu rozhodnou,
protože rozdíl mezi subjektivním hodnocením a objektivní hodnotou-cenou je pro ně velmi atraktivní;
také se může stát, že když se o oné objektivní hodnotě-ceně doví chovatel ovcí, tak se může
rozhodnout začít chovat koně, protože se domnívá, že při zmíněné ceně bude s to mít tak nízké
náklady při chovu koní, že prodejem vydělá víc než prodejem ovcí. Nutno zdůraznit, že o všech těchto
rozhodnutích ta původní skupina 18 trhovců nic neví nebo ví jen velmi málo, přestože ona rozhodnutí
jsou právě důsledkem oné jimi uskutečněné tržní interakce – a právě toto jsou ony nevědomé
důsledky jednání individuí, která se v rovině uvědomělé teleologie orientují pouze na maximalizaci
svého individuálního užitku. Na druhé straně, jak již bylo naznačeno, ani ti ostatní chovatelé či
potenciální trhovci nejsou informovaní o hodnoceních těch 18 trhovců, ani o jejich počtu nebo o
podrobnostech smlouvání a o dalších podmínkách jejich činnosti – reagují pouze (každý po svém) na
danou cenu, která je pouze nepřímou, „zpředmětněnou“ a koncentrovanou informací (signálem) o
všech podmínkách, okolnostech a faktorech produkce a spotřeby koní u oněch 18 trhovců. Platí
ovšem, že formální struktura jejich reakcí na cenový signál (tj. marginalistické principy jejich
subjektivních hodnocení) je nám apriorně známá – a proto můžeme modelovat i jejich reakce na
ustanovenou cenu analogickým způsobem, jako Böhm-Bawerk modeloval interakce, které ji
konstituovaly. Takovéto modelování by ovšem bylo teoreticky přínosné jenom tehdy, kdybychom v
oné druhé skupině (místo arbitrárního stanovování počtu majitelů koní a jejich hodnocení) uvažovali
spíše o vlivu konstituované ceny koní na růst nebo pokles cenových relací v oblasti chovu ovcí, jak
bylo naznačeno. Kdybychom tak učinili, tak bychom na jedné straně měli objektivní (tj. objektivně
zjistitelnou a kvantifikovatelnou) hodnotu (cenu) koní, na druhé zase právě tak objektivní hodnotu
(cenu) ovcí, přičemž vztah mezi těmito objektivními veličinami by byl zprostředkován formálněapriorními principy subjektivního hodnocení.
Skutečnost, že ceny jsou „koncentrovanou“ informací, v níž jsou ve jednoduché podobě
pouhého čísla zpřítomněny informace o obrovském množství subjektivních hodnocení, o jejich
podmínkách a okolnostech, nám pak umožňuje uchopit jejich vztah v podobě strukturálněfunkcionální souvislosti, aniž by bylo nutno shromažďovat ony zmíněné nesčíslné rozptýlené
informace, jež tvoří obsahovou náplň formálních principů subjektivního hodnocení (např. aniž by bylo
nutno – v rámci modelu – provádět böhm-bawerkovskou rekonstrukci konstituce každé jednotlivé
ceny); tento postup se uplatnil ve zmíněných paretovských a walrasovských modelech, které mají
apriorní charakter.
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8. Apriorismus a matematizace fungování spontánního řádu trhu
Zkoumejme teď, jaké jsou charakteristiky výše exemplifikovaného spontánně se ustavující
řádu (či struktury) a jak tyto charakteristiky determinují způsoby jeho poznávání. V první řadě je třeba
spolu s Hayekem zdůraznit, že „problémy, které se snaží společenské vědy řešit, vznikají jenom
potud, pokud vědomá činnost mnoha lidí přináší nezamýšlené výsledky a pokud lze pozorovat
pravidelnosti, které nejsou nikým vědomě plánovány. Pokud by sociální jevy nevykazovaly jiný řád
než řád vědomě naplánovaný člověkem, nebylo by zde skutečně místa pro teoretické vědy o
společnosti a existovaly by, jak se často argumentuje, jenom problémy psychologie. Jenom pokud
vzniká určitý druh řádu jakožto výsledek činnosti jednotlivců, aniž by byl kýmkoliv vědomě
konstruován, nastává problém, který vyžaduje teoretické vysvětlení.“62 V našem případě se tato
obecná podmínka projevuje též ve skutečnosti, že soulad „celospolečensky uznané“ struktury (či
vzájemných poměrů) cen s 2. Gossenovým zákonem není produktem lidské účelové činnosti, nýbrž
vzniká jako nevědomý důsledek individuálních ekonomických akcí, v nichž se sice onen zákon
uplatňuje, avšak je tam vztažený pouze k maximalizaci individuálního užitku. Dále platí, že „jde o řád,
který není řádem prostorovým ani časovým, nýbrž takovým, který lze definovat pouze na základě
vztahů, jež jsou srozumitelnými lidskými postoji (tj. hodnoceními, jejichž charakter je určen
Gossenovými zákony – J. P.). Tento řád či strukturu lze právě tak málo vnímat v podobě fyzikálního
faktu, jak málo lze vnímat ony vztahy jako takové; je možné jej zkoumat pouze sledováním důsledků
určitých kombinací vztahů.“63 Jestliže tedy elementy, které jsou výchozím materiálem pro ony
„kombinace“, jsou apriorními, evidentně nahlédnutými principy našeho hodnocení a jelikož další
postup práce teoretika spočívá v tom, že ony elementy právě tak apriorně kombinuje neboli
syntetizuje či skládá (Hayek zde mluví o kompozitivní metodě), pak výsledkem této ryze deduktivní
teoretické činnosti je uchopení apriorních principů geneze spontánního řádu neboli geneze
komplexních struktur ustavujících se jakožto nezamýšlený důsledek interakcí mezi jednajícími
individui.
Ať již traktujeme apriorismus tohoto teoretického postupu po způsobu novokantovství (jak to
činí sám Hayek nebo Engliš nebo Mises ve své praxeologii) nebo fenomenologicky, jde zde o postup,
který si v ničem nezadá s čistou matematikou nebo logikou, jelikož se omezuje na vyvozování
teorémů z abstraktních axiómů za naprosté absence konkrétních empirických dat; abstraktní apriorní
principy geneze spontánního řádu jsou v důsledku toho nezávislé na časových (historických) a
prostorových podmínkách a lze je vztáhnout na jakoukoli historicky určenou (a tím příslušně
empiricky „vyplněnou“) konkrétní podobu příslušného řádu; spontánní řád se tudíž v lidských
dějinách rozvíjí ve svém abstraktním charakteru vždy identickým způsobem, pokud jsou uskutečněny
podmínky, které jej umožňují (co se týče naší exemplifikace, jde o dělbu práce, soukromé vlastnictví,
volnou konkurenci atd.). Principy geneze spontánního řádu jsou tedy ve své abstraktnosti nutnými,
62
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Friedrich August von Hayek, Kontrarevoluce vědy, str. 39.
Friedrich August von Hayek, Kontrarevoluce vědy, str. 54-55.
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univerzálními, ahistorickými způsoby strukturace lidského zespolečenšťování, pokud se ovšem rozvíjí
za určitých specifických podmínek; vyznačují se tudíž charakterem pravé zákonnosti čili charakterem
obecného druhového (generického) pojmu či esence, jež je přítomná ve všech svých empirických
individualizacích.64 Dlužno dodat, že tato ahistorická esence zespolečenšťování tkví – v souladu s
metodologickým individualismem rakouské ekonomické školy – v ahistorické abstraktní esenci
člověka, k níž neoddělitelně patří evidentně shlédnutelné marginalistické principy hodnocení (tj. jak
říká Hayek, jistá nutná struktura naší mysli) a která je daná v každém lidském individuu. To implikuje,
že všude tam, kde v historii nebo při synchronním zkoumání jiných lidských kultur indikujeme
přítomnost člověka, musíme nutně indikovat i fungování oněch principů v jeho mysli, a můžeme tam
proto aplikovat (pokud jsou příslušné podmínky splněny) i apriorně teoretické poznání principů
geneze spontánního řádu.
Apriorně-deduktivní způsob rozvíjení teorie spontánního řádu ovšem implikuje modelový
charakter tohoto teoretického poznání: absence reálných empirických dat vede k tomu, že teoretik si
příslušná kvantitativní určení, jež jsou nutná v rámci jeho „kompozitivní“ metody, stanovuje
arbitrárně, a to tím způsobem, aby se struktura komplexních jevů, zahrnujících miliony a miliony
interakcí, zjevila ve svém evidentním charakteru v co možná nejjednodušším a nejpřehlednějším
podání. Takto vzniklý model strukturních vztahů je přirozeně nemožné rozšířit tak, aby reálně zahrnul
všechny subjekty v nějaké empiricky dané ekonomice – již proto nikoliv, že vzhledem k nutné
ohraničenosti našich (empirických) poznávacích schopností nemůžeme shromáždit informace o
(neustále se měnících) subjektivních hodnoceních milionů tržních subjektů, kteréžto informace by
bylo zapotřebí dosadit za neurčené proměnné v rozšířeném modelu. Hayek proto říká, že „rozdíl mezi
vysvětlením, které se týká pouze principu, podle něhož jev vzniká, a vysvětlením, které nám
umožňuje předpovědět přesný výsledek, je nesmírně důležitý pro pochopení teoretických metod
společenských věd. (...) Nejlepší ilustrací na poli společenských věd je pravděpodobně obecná teorie
cen, tak jak ji reprezentují například walrasovské a paretovské systémy rovnic. Tyto systémy ukazují
pouze princip vzájemné propojenosti cen různých druhů zboží, z nichž se systém skládá; avšak bez
znalosti numerických hodnot všech konstant, jež se v nich vyskytují a jež nebudeme nikdy znát, nám
to neumožňuje předvídat přesné výsledky, jež bude mít kterákoliv dílčí změna.“65
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„Všechny jedinečné předměty, které historiografie zkoumá, jsou ve skutečnosti buď konstantní struktury
vztahů anebo opakovatelné procesy, jejichž prvky mají druhový charakter. Když historik hovoří o nějakém státu
nebo o nějaké bitvě, o nějakém městě či obchodu, vztahují se tato slova na koherentní struktury individuálních
jevů, které můžeme chápat pouze na základě porozumění záměrům jednajících lidí.“ F. A. von Hayek,
Kontrarevoluce vědy, str. 68. V této souvislosti lze nahlédnout, do jaké míry ignoruje Bělohradský výše
naznačený teoretický charakter poznání spontánního řádu, když mluví o „metafoře neviditelné ruky“ v rámci
„rétoriky modernosti“ a jak zavádějící může být typicky postmodernistické zavlékání pavědeckého žargonu
literární kritiky do oblasti seriózního vědeckého zkoumání. (Srv. Bělohradský, V., Musil, J. Novák, J.: Občanská
společnost, Liberální institut a Centrum liberálních studií, Praha 1996, str. 7.)
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Tento Hayekův noetický skepticismus (co se týče predikční funkce ekonomické teorie), který
ostatně sehrál velmi významnou roli v jeho kritice ekonomického dirigismu, se u něj v rámci jeho
aristotelsko-mengerovského a bádensko-novokantovského (duchovědního) antimatematismu spojuje
se skeptickým postojem ke statistice jakožto metodě uchopení struktur spontánního řádu. Hayek má
jistě pravdu v tom, že statistika, „která záměrně a systematicky odhlíží od spojitostí mezi jednotlivými
prvky“ systému či souboru, nemůže zcela principiálně ve své aplikaci na jakkoli obsáhlé soubory
empirických dat uchopit strukturu „neviditelné ruky“ jako takovou. Nicméně jeho námitka
nepostihuje takovou podobu aplikace statistiky, která by umožnila nahradit prakticky nekonečný
počet konstant, které je nutno dosadit za proměnné do rozšířených modelů, adekvátními
průměrnými veličinami umožňujícími aproximativní přiblížení těchto modelů realitě. Hayekův postoj
je zde zřejmě ovlivněn pochybnostmi o účelu predikcí v ekonomické teorii – pokud totiž spontánní
řád tržní ekonomie funguje autonomně a bez intervencí ze strany ekonomické politiky vlády a v této
své autonomii zajišťuje rovnováhu nabídka-poptávka atd., je jakákoliv predikce zbytečná, jelikož
predikce může být – v duchu comtovského prévoir pour pouvoir – užitečná pouze jako duchovní
nástroj plánovačů.
Toto Hayekovo stanovisko je poněkud umírněnější variantou antimatematismu jeho učitele
von Misese, který ve se svém traktování ekonomické reality drží striktně idiografického hlediska,
podle něhož má tato realita charakter sledu jedinečných neopakovatelných historických událostí, jež
jsou výsledkem velkého množství kauzálních faktorů. Jedinečnost těchto ekonomických historických
událostí naprosto vylučuje jejich použití jakožto testovacích prostředků v rámci pozitivistické
koncepce verifikace či falsifikace, jež je relevantní jen pro přírodní (nomotetické) vědy. Vylučuje také
aplikaci statistických metod, jelikož průměrné veličiny vztahující se k minulým časovým řadám nemají
žádnou relevanci pro budoucí data – budoucí události totiž v sobě zahrnují zásadně nepředvídatelné
rozdíly a odchylky od všech minulých událostí podobného typu. Jedinečnost a neopakovatelnost
ekonomických fenoménů konečně implikuje, že v ekonomii neexistují konstantní vztahy mezi
veličinami – osudovým problémem matematické ekonomie není tedy podle Misese skutečnost, že
musí pracovat s obrovským počtem proměnných, nýbrž fakt, že v oblasti ekonomického dění
neexistuje ani jedna konstanta a že jsou tam tudíž pouze samé proměnné.66
Představitelé ekonometrie, kteří si tyto základní věci neuvědomují, usilují vlastně o nemožné,
když se pokoušejí aplikovat nomotetický model úplné predikce na ekonomické dění; nevědecký
charakter takového přístupu se pak odráží zejména v tom, že znovu a znovu a donekonečna se
pokoušejí „dolaďovat“ své modely. Jako pomýlené odsuzuje Mises i pokusy ekonometrů zavádět do
svých modelů tzv. „neznámé konstanty chování“, tj. numerické veličiny, o nichž se předpokládá, že se
v průběhu jistých časových období nemění – Mises argumentuje, že pokud vůbec takové veličiny v
řídkých případech existují, tak se dají stanovit pouze a posteriori.
66

Ludwig von Mises, Theory and History, An Interpretation of Social and Economic Evolution, The Ludwig
von Mises Institute, Auburn University, Alabama, 1969, str. 11-12.
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Jediným praktickým doporučením, které z Misesova antimatematismu plyne, je
minimalizovat všechny politicko-mocenské zásahy do tržního řádu a spokojit se s kontemplováním
formálního konceptuálního (nematematického) a priori teorie spontánního řádu.
Toto Misesovo stanovisko, které je v radikální opozici vůči hlavnímu proudu rozvoje
ekonomické vědy, je stěží udržitelné již proto, že spontánní řád trhu se nikde nerozvíjí v ryze ideální
podobě, nýbrž je neustále narušován intervencemi ze strany vědomé (politické) aktivity státu; jako
příklad stačí uvést fenomén zdanění, kde jsou predikce důsledků zvýšení či snížení daňových sazeb
pro rozvoj ekonomiky (a také pro vývoj příjmové stránky státního rozpočtu) velice žádoucí. Také
skutečnost, že tak znamenití představitelé matematické ekonomie, jako jsou Milton Friedman,
George Stigler a Gary Becker aj., jsou zároveň přesvědčenými liberály, vyvrací obavu, že by aplikace
matematických metod mohla ohrozit svobodu individua; později ukážeme, že testování platnosti
matematických modelů naopak předpokládá svobodu ekonomicky jednajících individuí. S Misesem
lze sice souhlasit v tom, že model predikce vypracovaný přírodními vědami nelze nikdy v úplnosti
aplikovat na ekonomii, je však nutné hned připomenout, že jeho kritika „neznámých konstant
chování“ postihuje pouze to, co G. Becker označuje jako standardní ekonomicko-teoretický přístup.
(Jak jsme již naznačili, také Hayekovy oprávněné námitky proti aplikaci statistických metod
postihovaly spíše jejich hypertrofované uplatňování v rámci původních přístupů pozitivistického
sociologického empirismu.)
Právě Beckerova koncepce rozšířené užitkové funkce popisující obecné, a tudíž konstantní
struktury individualizace preferenčních schémat (které si zachovávají identitu v plynutí času),
umožňuje kompenzovat Misesem zdůrazňovanou absenci konstant v ekonomickém dění: místo
problematické identity numerických konstant se mohou ekonometrické modely opírat o
vnitrosubjektivní i intersubjektivní identitu rozšířené užitkové funkce. Beckerova koncepce tedy
implikuje vyvrácení hlavní Misesovy námitky proti aplikaci statistických a matematických metod v
ekonomii; poté, co byla formulována rozšířená užitková funkce, bude nadále hlavním problémem
ekonomie nikoliv totální absence konstant, nýbrž pouze obrovský počet proměnných. Z pozice
dneška, kdy zaznamenáváme nesmírný rozvoj výpočetní techniky, se ovšem tento problém jeví jinak,
než jak se jevil Misesovi a Hayekovi, a proto je nutné v rámci teorie spontánního řádu opustit
zejména misesovský kontemplativismus a zkoumat podmínky možnosti aplikace apriorněteoretických modelů spontánního řádu při poznávání jeho konkrétní reality; pokud bychom
parafrázovali Descarta, pak to lze vyjádřit tím způsobem, že – také vzhledem k základnímu cíli našeho
zkoumání – je nezbytné přejít od jistoty (apriorního modelu) k traktování podmínek pravdy (tj.
podmínek možnosti adekvace ekonomických predikcí vůči reálnému dění). V kontextu relace jistotapravda se ukazuje, že Misesův negativní postoj k matematizaci je úzce svázán s velmi problematickým
statutem pravdy v kantovství a novokantovství a že Hayekův poněkud smířlivější postoj rezultuje z
toho, že u něj dochází ke spojení novokantovství s evolucionismem, což znamená také jistou restituci
ideje pravdy jako adekvace rei et intellectus.
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Je třeba ovšem ještě jednou zdůraznit, že vzhledem k omezením našeho empirického
poznání konkrétních obsahových charakteristik individuálních hodnotových orientací ani
sebedokonalejší rozvoj matematických a statistických metod není s to zaručit naprosto exaktní a
apriorně nutný charakter predikcí v ekonomické vědě. Matematicko-statistické a ekonometrické
metody mohou hrát pouze roli mezičlánku mezi apriorně-deduktivní teorií spontánního řádu a
aposteriorní ekonomickou empirií. To implikuje, že zmíněné predikce mohou mít pouze
aproximativní platnost, tedy že mohou být formulovány pouze v podobě hypotézy, kterou reálný
průběh dění v tržním řádu buď potvrdí nebo vyvrátí. Abychom si blíže ujasnili podmínky ověřování
tohoto hypotetického poznání, bude užitečné provést srovnání mezi metodologickými postupy
exaktní matematické přírodovědy a postupy, které se v ekonomii používají při aplikaci formálněapriorních modelů na empirii prostřednictvím matematicko-statistických metod.
Nejdřív bude třeba vyzvednout to, co mají oba přístupy společného. Jak známo, nutnou
podmínkou poznání přírodního zákona v novověké přírodovědě je zdržení se jakýchkoliv mocenských
zásahů do průběhu zkoumaného procesu. Když provádíme experiment, omezujeme svoji schopnost
silového působení na přírodu pouze na aranžování (pro naše zkoumání výhodných) podmínek, za
nichž probíhá zkoumaný proces, a na určování hodnot nezávisle proměnné v kvantitativně odlišných
individuacích tohoto procesu; pak necháme jednotlivé individuace zkoumaného procesu autonomně
probíhat, což je specifická podoba postoje označovaného jako Seinlassen, jenž je nutnou podmínkou
zjevení se autonomní, na naší vůli nezávislé funkční korelace mezi nezávisle a závisle proměnnou.
Objektivní jsoucnost této korelace nezávisí na skutečnosti, že jsme to byli my, kdo naaranžoval ony
podmínky a kdo určoval hodnoty nezávisle proměnné – pokud by tyto charakteristiky ve stejné
podobě nevědomě vyprodukovala příroda, zkoumaný proces by probíhal se stejnou regularitou.
Důležitým konstitutivním momentem metodologie exaktních přírodních věd je objektivizace hodnot
nezávislých i závislých proměnných, která se realizuje prostřednictvím procedur měření; měření
eliminuje intersubjektivní odlišnost (relativitu) percepce oněch hodnot a propůjčuje jim objektivní
charakter ve smyslu obecně uznané intersubjektivní platnosti. Dalším důležitým prvkem zmíněné
metodologie je uplatňování hypotéz. Hypotéza, která je vlastně tím, co formuje a determinuje
charakter experimentu, je předpoklad týkající funkční korelace: V první řadě se předpokládá, že
nějaká korelace mezi zkoumanými proměnnými vůbec existuje; k tomu může přistoupit také
předpoklad o (matematickém) tvaru a charakteru oné korelace. Experiment nám pak onu funkční
korelaci v jejím že- a jak-bytí buď potvrdí nebo nikoliv – pokud ji potvrdí, tak na základě měření
hodnot obou proměnných můžeme zjistit konkrétní tvar funkční závislosti. V rámci koncepce
přírodního zákona pak platí, že na základě znalosti kterékoliv hodnoty nezávisle proměnné můžeme
predikovat hodnotu závisle proměnné.
Dění v rámci spontánního řádu trhu je také zbaveno uplatnění síly či donucovací moci. Tržní
interakce je tržní právě proto, že se v ní uplatňuje princip utilitární autonomie, dobrovolnosti a
oboustranné výhodnosti. V liberální společnosti, která na základě utilitárního posouzení respektuje
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politické formě, se omezuje 1. na garanci a udržování podmínek fungování spontánního řádu trhu, tj.
na udržování onoho spontánně vzniklého řádu pravidel, jenž je nezbytným základem spontánního
řádu ekonomických činností, a 2. na kvantitativní stanovování obecně platných hodnot jistých
ekonomických veličin (jako jsou například výše zdanění nebo – prostřednictvím centrální banky – výše
úrokové míry), které můžeme považovat za analogon nezávisle proměnných v metodologii přírodních
věd.
Při mocenském stanovování kvantit těchto proměnných vychází vláda (a s ní i většina občanůtržních subjektů, jejichž zájmy vláda reprezentuje – pokud totiž jde o demokratickou vládu, což
ovšem není nutné, protože respektovat tržní řád může i autoritativní vláda) z předpokladu, že
provedená změna nezávisle proměnné povede přes mocensky již neovlivňovaný „mechanismus“
tržního řádu k žádoucím změnám jistých měřitelných, a tedy intersubjektivně platných závislých
proměnných, jako jsou například příjmy do státní pokladny nebo index ekonomického růstu. Tento
předpoklad, který se formuluje na bázi ekonomické teorie za pomoci aplikace matematickostatistických metod, bychom mohli nazvat politicko-ekonomickou hypotézou, kde jako její
antecendent vystupuje mocensky uskutečnitelná změna nezávisle proměnné a jako konsekvent
příslušná změna závisle proměnné, jež v souladu s jistou funkční korelací rezultuje z autonomního
dějství spontánního řádu trhu. Konsekvent politicko-ekonomické hypotézy má současně charakter
žádoucího cíle či účelu a její antecendent zase charakter prostředku, o němž se mocensky zasahující
orgán domnívá, že je adekvátní k dosažení onoho cíle; je to právě uznání existence spontánního řádu
trhu, jenž se „vkládá“ mezi cíl a prostředek, co vede k tomu, že se souvislost cíl-prostředek musí
traktovat v podobě hypotézy. (Stejně jako v případě metodologie přírodních věd ovšem platí, že
pokud by byla hodnota nezávisle proměnné produktem samotného spontánního řádu – např. výše
úrokové míry v rámci systému tzv. free banking – pak funkční korelace by byla stejná jako v případě
politicko-mocenského stanovení této míry.)
Politicko-ekonomická hypotéza se testuje empiricky, samotnou ekonomickou praxí, avšak je
třeba ještě jednou zdůraznit, že její testování je možné jen tehdy, když mocenský orgán během
testovacího období (součástí politicko-ekonomické hypotézy může být i předpoklad časového
intervalu, v němž nastanou předpokládané změny závislé proměnné) uplatňuje liberální princip
laissez faire, laissez passer, který je politickým modem postoje označovaného jako Seinlassen:
politická autorita se tudíž v tomto období nesmí dopustit jakýchkoliv zásahů ad hoc, zásahů
sledujících nějaké konkrétní cíle, jako je například politika redistribucí a subvencí nebo dokonce
politika expropriací, vytváření státních monopolů v určitém odvětví atd. (Zásahy ad hoc jsou
nepřípustné proto, jelikož jsou v rozporu s nutně obecným charakterem antecendentu politické
hypotézy.)
Politický (tj. cílevědomý) přístup liberální vlády ke spontánnímu řádu, pokud se v tomto
přístupu uplatňuje ekonomická věda, tedy lze chápat jako společenské analogon metodologie
testování hypotéz experimentem, jež byla formulována v přírodních vědách; jak jsme ukázali,
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uplatňují se zde všechny momenty, které jsme vyzvedli při charakteristice této metodologie: absence
mocenského zásahu do průběhu dění, formulace hypotéz, orientace na objektivitu ve smyslu obecné
intersubjektivní platnosti kvantitativních charakteristik, možnost poznávání obecných a nutných
funkčních korelací, které přesahují horizont bezprostřední předvědecké zkušenosti, kterážto možnost
je v případě ekonomické vědy dána nevědomým charakterem nezáměrných důsledků lidských
činností v rámci spontánního řádu trhu (Hegel v této souvislosti velice precizně konstatuje, že zatímco
se ve vědomých lidských činech uplatňuje svoboda, v nevědomých důsledcích těchto činů panuje
nutnost a zákonitost) atd. Společným momentem je také skutečnost, že jak přírodovědní
metodologie, tak spontánní řád trhu nejsou zde odjakživa, nýbrž vznikly historicky, přesněji řečeno
vznikly současně v jisté hlubinné korelaci a jejich vznik znamenal přechod od středověké
bezdějinnosti k dějinnosti moderny. (Co se týče zmíněné hlubinné korelace, je třeba zmínit, že
důvodem, proč v antickém Řecku a Římě nebyl vznik spontánního řádu trhu provázen vznikem
přírodovědní metodologie, byla instituce otroctví, tj. skutečnost, že svobodný člověk se nevztahoval k
přírodě přímo, nýbrž vkládal mezi sebe a přírodu zotročeného člověka jako mezičlánek.) Ony
společné momenty jsou tudíž dalším rozvinutím a naplněním známé charakteristiky spontánního
řádu jako „druhé přírody“, která primárně tkví v tom, že jak v přírodě, tak ve spontánním řádu se
uplatňuje jeden a tentýž evoluční princip.
Je třeba ještě připomenout, že možnost testování politicko-ekonomické hypotézy je spojená
s tím, že odmítneme novokantovské pojetí M. Webera, podle něhož liberální společnost neexistuje
reálně, nýbrž je pouze „ideálním typem“, tj. způsobem naší interpretace chaotické skutečnosti. (Toto
odmítnutí kantovství či novokantovství proběhlo ostatně i v metodologii přírodních věd, když po
Einsteinových objevech byla eliminována možnost traktovat jakýkoliv přírodní zákon v podobě
ahistorického apriorně-nutného způsobu našeho myšlení čili pořádání jinak chaotické reality.)
Musíme tudíž připustit, že absence mocenského zasahování ad hoc do spontánního řádu trhu jakožto
nutná podmínka testovatelnosti politicko-ekonomických hypotéz není jenom ideální podmínkou v
rámci ideálního modelu či „ideálního typu“, nýbrž existuje reálně, a že její uskutečnění v čisté podobě
se může stát reálným cílem našich prakticko-politických aktivit.
Poté, co jsme vytkli společné momenty hypotetického způsobu poznání aplikovaného v
přírodovědě i ve vědecky podložené politicko-ekonomické praxi, teď přistoupíme k analýze rozdílů v
obou aplikacích.
První rozdíl se týká způsobu našeho vztahování se k podmínkám zkoumaných procesů. V
přírodovědní metodologii platí, že námi prováděné vědomé aranžování podmínek při stanovování
korelace určité nezávisle proměnné vůči závislé proměnné má za cíl eliminovat všechny další faktory
ovlivňující hodnotu závisle proměnné; to se uskutečňuje tím způsobem, že se těmto faktorům
příslušející nezávisle proměnné udržují během zkoumání na konstantní úrovni. Jde tudíž o snahu
praktickým způsobem oddělit zkoumanou funkční korelaci od jiných korelací uplatňujících se v témž
procesu, neboli o snahu, aby se ona korelace zjevila v čisté podobě jakožto jedno-jednoznačný, dále
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již nedělitelný („atomární“) vztah. Je to vlastně jakási mocensko-technologicky prováděná praktická či
materializovaná abstrakce rozkládající na dále nedělitelné prvky nikoli konkrétní věcnou entitu, nýbrž
konkrétní proces, který je jednotou mnoha dílčích procesuálních aspektů. Nutno ještě dodat, že ona
praktická abstrakce v přírodovědě probíhá ex ante, tj. před samotným experimentálním zkoumáním.
Na rozdíl od přírodovědy je v případě aplikace a testování politicko-ekonomických hypotéz
takováto praktická abstrakce vyloučená. Není totiž možné v realitě spontánního řádu mocenským
způsobem zastavovat jakékoliv aspekty konkrétní procesuality resp. udržovat jim odpovídající
nezávisle proměnné na konstantní úrovni. Tato nemožnost uvědoměle experimentovat na živém
materiálu společenského celku je v konečném důsledku dána jedinečností a neopakovatelností
lidského individuálního života. (Toto ovšem neplatí o „sociálním experimentu“ komunismu, který v
důsledku své metafyzické ideologie nereflektoval sebe sama jako zvláštní politicko-ekonomickou
hypotézu – zvláštní v tom, že zahrnovala negaci tržního řádu -, nýbrž se interpretoval jako nutné a
zákonité vyústění historie.)
Nemožnost praktického abstrahování v případě společenské skutečnosti vede k tomu, že
autoři politicko-ekonomické hypotézy musí do ní začlenit dle možnosti všechny působící procesuální
aspekty a jim odpovídající funkční korelace, a to na základě teoretického abstrahování či analýzy, v
níž se rozliší (dle možnosti) všechny vlivy působící na hodnotu závisle proměnné.67 Ačkoli se toto
teoretické rozlišování konkrétna ekonomického dění na jeho abstraktní aspekty musí opírat o empirii,
jeho základem je apriorní poznání formálních struktur ekonomického hodnocení, kteréžto struktury
hrají u politicko-ekonomické hypotézy roli funkčních korelací. Zde docházíme k nejdůležitějšímu
noetickému rozdílu mezi přírodovědou a poznáním spontánního řádu trhu: v přírodovědě jsou totiž
ony funkční korelace tím, co je na začátku poznávacích procedur neznámé, a tedy tím, čehož
stanovení je cílem veškerého teoretického zkoumání. To implikuje, že na rozdíl od teoretické
ekonomie má v přírodovědě poznání funkčních korelací, tj. poznání obecna, aposteriorní charakter,
což lze formulovat i tak, že přírodovědní hypotéza se zaměřuje na obecno funkční korelace.
Abychom v plném významu pochopili rozdíl mezi přírodovědní a politicko-ekonomickou
hypotézou, musíme rozvinout některé důsledky, které plynou ze zaměření přírodovědní hypotézy na
obecno. V první řadě nutno mít na zřeteli, že praktická abstrakce potlačující či zastavující v konkrétní
procesualitě všechny dílčí aspekty kromě toho aspektu, kde zkoumáme hypotetickou funkční
korelaci, závisí na stupni historického vývoje měřících a experimentálních technik. To implikuje, že to,
co se na určitém stupni tohoto vývoje jeví jako čistý, dále nedělitelný procesuální element, u něhož
67

Existují samozřejmě i nepředvídatelné události a vlivy, které principiálně nelze ex ante včlenit do politickoekonomické hypotézy. V takových případech se abstrakce či analýza aplikuje pouze ex post, a samozřejmě jen v
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výsledné hodnotě závisle proměnné podíl ona katastrofa a rozlišit zde mezi tímto vlivem a samotným působením
změny zdanění.
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lze stanovit ("atomární“) funkční korelaci, se může později – při aplikací dokonalejších technik –
ukázat jako procesuální konkrétum, kde se uplatňuje celá řada předtím nezhlédnutých funkčních
korelací. (Vzorovým příkladem je zde Einsteinova implementace funkčních korelací zahrnujících
elektromagnetické charakteristiky do domněle jedno-jednoznačných či atomárních funkčních
korelací, jak byly vyjádřeny v Newtonových zákonech; tato implementace by se nebyla mohla
uskutečnit bez Faradayových měření.) Z toho plyne, že funkční vztahy čili přírodní zákony, jejichž
stanovení nutně předpokládá provedení historicky podmíněné praktické abstrakce, nemohou mít ve
své konkrétní matematické formulaci charakter absolutních či věčných pravd. I v případě, že bychom
nestáli na pozici Humova empirismu a akceptovali metafyzickou tezi (empiricky nezdůvodnitelnou)
tezi o věčnosti a neměnnosti přírodních zákonů, museli bychom připustit, že onen věčný a neměnný
zákon nelze ztotožnit s žádnou z jeho historicky podmíněných formulací, které jako takové mohou
mít jen charakter aproximací, jež se k „zákonu o sobě“ pouze asymptoticky přibližují, čili charakter
objektivní pravdy, jež je determinována historicky dosaženou úroveň překonávání subjektivního
relativismu danými měřícími technikami. Koncepce věčného a neměnného přírodního zákona by tak
hrála zároveň roli podobnou kantovské regulativní ideji, tj. měla by za úkol stimulovat neustálé
překračování dosažené úrovně poznání.
Mnohem vlivnější podobou reflexe historické podmíněnosti přírodních zákonů je Popperův
falsifikacionismus: v návaznosti na Huma se zde zdůvodňuje, že obecná tvrzení, jimiž jsou funkční
korelace (přírodní zákony), nelze testovat procedurou verifikace, protože verifikaci lze uskutečnit
pouze na konečném počtu jednotlivých případů; Popper proto doporučuje traktovat přírodovědně
stanovené funkční korelace pouze jako hypoteticky platná tvrzení, jejichž platnost končí okamžikem
jejich vyvrácení (falsifikace). Můžeme tudíž shrnout, že matematické poznání obecných funkčních
korelací v přírodovědě je sice exaktní, avšak pouze aproximativně či podmíněně pravdivé.
Jak jsme již naznačili, na rozdíl od přírodovědy se při formulaci politicko-ekonomické
hypotézy uplatňuje apriorní poznání obecných funkčních vztahů mezi nezávisle a závisle proměnnou.
Doposud jsme však ono apriorní poznání traktovali jen v podobě evidentně nahlédnutých
Gossenových zákonů, a pokud jsme se zmínili o jejich matematické formulaci u Jevonse, nečinili jsme
tak v souvislosti s určitými numerickými veličinami (závisle a nezávisle proměnnými). Výše uvedené
pojetí politicko-ekonomické hypotézy však traktování takové souvislosti vyžaduje, zejména se
zřetelem k tomu, že účelem tohoto pojetí bylo založení možnosti matematického zprostředkování
mezi apriorně-teoretickými modely spontánního řádu a empirií.
Charakter tohoto zprostředkování budeme demonstrovat na tzv. Lafferově křivce, která
vyjadřuje funkční obecnou korelaci mezi výší zdanění (vyjádřenou v %) a daňovou složkou příjmů do
státního rozpočtu; tvar Lafferovy křivky je určen tak, že při nulové hodnotě nezávisle proměnné
(nulové zdanění) je závisle proměnná rovna nule a taktéž při 100% zdanění (zde mizí veškerá
motivace k podnikání); mezi těmito dvěma body křivka zpočátku stoupá, po určitém zmírnění
stoupání dosahuje vrcholu, z něhož podobným způsobem klesá k nulové hodnotě závisle proměnné
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veličiny. Pro jednoduchost předpokládejme, že pokles daňových příjmů je vyvolán pouze snižováním
motivace podnikatelů a zaměstnanců při rostoucím daňovém zatížení, a nikoliv také nedostatkem
investic do rozvoje podnikání, jež jsou daněmi odčerpávány; předpokládejme též možnost
ekonomicky činných osob odejít do zahraničí a také progresivní charakter zdanění, kde souvislost
mezi jeho výší a motivací vyniká zvlášť zřetelně. V souladu s principem metodologického
individualismu je třeba vyvodit charakter křivky ze struktury subjektivního hodnocení jednotlivce. Pro
jednotlivce představuje daňové zatížení jistou formu dodatečného nákladu (disutility), který se
přičleňuje k jeho vlastním nákladům; vztahuje se k dané veličině zatížení tím způsobem, že jeho výši
začlení do bezprostředně uchopovaného poměru mezi svým užitkem a náklady, což znamená, že
bude poměřovat svůj čistý zisk se svými celkovými náklady zahrnujícími daň. To vše je teoretikovi,
jenž má stanovit optimální míru zdanění, známo z vlastní introspekce. Vycházeje z tohoto poznání,
začíná teď ve své fantazii „variovat představy“, a to tím způsobem, že si představuje změny svého
subjektivního hodnocení poměru mezi čistým ziskem a celkovými náklady. Při neustálém „variačním“
zvyšování procenta daňového zatížení (a navíc ještě při progresivním zdanění) dospěje k určité
hodnotě nezávisle proměnné, kde subjektivně percipovaná užitečnost jeho čistého zisku se co do
kvantity vyrovná rovněž subjektivně percipované výši nákladů čili dospěje při svých variacích k bodu
indiference, který znamená nulovou míru motivace jeho dalších aktivit, a v důsledku toho i odchod do
jiné země s nižší mírou zdanění. (Zde se v jeho hodnocení uplatnil zákon klesajícího mezního užitku v
kombinaci s analogickým zákonem růstu mezních nákladů. Ve své fantazii si ovšem teoretik dovede
představit i jiné povahy a z nich rezultující motivace, než je ta jeho – dovede si např. představit
patrioticky založené jedince, kteří by nevolili emigraci ani při 99% zdanění. Pokud na tyto rozdílné
povahy a typy hodnocení aplikuje například (apriorně) stanovenou Gaussovu křivku normálního
rozdělení, získá Lafferovu křivku v podobě obecného, blíže neurčeného tvaru, který odpovídá výše
uvedenému popisu této křivky; na apriorním pochopení této křivky je nejdůležitější poznání, že křivka
má vzestupnou a sestupnou část. Poznání obecného tvaru Lafferovy křivky má charakter Husserlem
popisovaného kategoriálního názoru obecna v jednotlivém a jeho převedení do formalizované
podoby matematické funkce.
Lze tudíž říci, že politicko-ekonomická hypotéza se týká statisticky traktované totality všech
individuací nutného a obecného abstraktně funkčního vztahu. To implikuje, že její ověření či
testování nemá charakter falsifikace, nýbrž pravé verifikace a že poznání chování a interakcí velkých
skupin lidí, v ní obsažené, je způsobem aproximace k evidentní, leč abstraktní pravdě, kterou
nahlížíme v nitru jednotlivce.
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