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Vědecké stati

1. Úvod

Venkov je specifickou částí životního prostoru, kde 
se prolínají různorodé environmentální, hospodář
ské a společenské prvky (Chambers 2013). Dříve 
byla pro venkov charakteristická zemědělská výro
ba a lesní hospodářství. S postupujícím technic
kým pokrokem se však mění podíl zemědělské 
ekonomiky na celkové hospodářské produkci spo
lečnosti, a také klesá počet lidí nezbytných k zajiš
tění dostatečného množství potravin. Uvolňované 
pracovní síly postupně přecházejí ze zemědělství 
a lesnictví do sektoru průmyslu či služeb, jejichž 
produkce rychle narůstá (Vošta 2010). V součas
nosti již většina ekonomicky aktivních obyvatel ve 
venkovských obcích nepracuje ani v zemědělství, 
ani v místě svého bydliště. Budoucí význam země
dělství a lesnictví bude vedle tradičního produkč
ního pilíře pravděpodobně významněji spočívat 
v oblasti služeb ve prospěch ochrany a tvorby ži
votního prostředí. Odrazem pestrosti a mnohovrs
tevnatosti venkovského prostoru je stejně bohatý 
počet institucí ovlivňujících, rozvíjejících či řeší
cích jednotlivé složky či problémy tohoto prostoru. 
Tyto subjekty usilují o rozvoj různých aspektů 
venkova — o zvýšení kvality života, rozvoj lidských 

zdrojů, rozvoj podnikání. Při svých aktivitách vyu
žívají širokou škálu nástrojů a směřují na venkov 
poměrně značné prostředky. Klíčovou otázkou 
rozvoje či alespoň stabilizace venkova je pocho
pení vztahů mezi jeho složkami, tj. poznání rele
vantních interakcí mezi socioekonomickými pod
mínkami pro život obyvatel, jejich promítnutím 
v určité struktuře osídlení, zemědělstvím a lesnic
tvím jako tradičním hospodářským odvětvím a dal
šími odvětvími podnikání ve venkovském pro
storu, a to všechno v souladu s principy trvale 
udržitelného rozvoje. 

Rozvoj venkova založený na uvedených princi
pech udržitelnosti je v dnešní době velmi obtížný 
a více specifický. Jeho složitost a specifičnost  
nespočívá jen v zajištění určitých ekonomických 
a sociálních standardů (dodávky energie, mobilita, 
komunikace apod.), ale také v tom, že udržování 
krajiny se podílí jak na odolnosti komunity vůči ži
velním pohromám, tak na uchování života podpo
rujících funkcí životního prostředí. Z uvedeného 
plyne, že k zabezpečení ekonomického rozvoje 
venkovské oblasti nelze použít standardní průmy
slové přístupy. Je třeba zamyslet se a vybrat takové 
obory a činnosti, které by naplňovaly kritéria roz
voje dané oblasti při současném splnění požadav �
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ků na zachování přírodního prostředí (Delbaere 
2003). Podle Ing. Evy Šimkové PhD., by jednou 
z činností, která by mohla napomáhat udržitelné
mu rozvoji venkova, je venkovská turistika. Ta by 
měla ovšem akceptovat požadavky na udržitelnou 
turistiku. Pojem udržitelná turistika zastřešuje 
všechny typy turistiky, které zabezpečují environ
mentální, sociální a ekonomickou integritu lokali
ty, udržují a vyvažují tak trvale dobrý stav přírod
ních a kulturních zdrojů dle uvedených zásad 
udržitelnosti (Šimková 2008). 

Signatáři Aalborgské charty udržitelných měst 
uvádějí, že: “Idea udržitelného rozvoje nám pomá
há založit náš životní standard na únosné přírodní 
kapacitě. Snažíme se o dosažení sociální spravedl
nosti, udržitelné ekonomiky a životního prostředí. 
Sociální spravedlnost bude muset být nutně zalo
žena na ekonomické udržitelnosti a lidské sprave
dlnosti, které vyžadují udržitelný rozvoj životního 
prostředí. Udržitelnost prostředí znamená ochra
nu přírodního bohatství, a požadavek, aby stupeň 
využívání obnovitelných surovin, vody a zdrojů 
energie nepřevýšil stupeň, kdy mohou být ještě 
přírodními systémy obnoveny, a dále aby stupeň 
naší spotřeby neobnovitelných zdrojů nepřekročil 
stupeň, kdy mohou být nahrazeny obnovitelnými 
zdroji v mezích udržitelného rozvoje. Udržitelnost 
prostředí také znamená, že stupeň emitovaných 
znečišťujících látek nepřevyšuje schopnost ovzdu
ší, vody a půdy je pohltit a zpracovat. V neposled
ní řadě je v rámci udržitelnosti prostředí nezbytná 
ochrana rozmanitosti, lidského zdraví a kvality 
ovzduší, vody a půdy na stupni, který vyhovuje 
lidskému životu a jeho existenci, i životu živočichů 
a rostlin pro všechny (Douša 2018). 

Za hlavní charakteristiky postavení obcí v sys
tému osídlení a faktory ovlivňující možnosti jejich 
rozvoje se obecně považují velikost a geografická 
poloha. Velikost se obvykle uvažuje jako prostý 
počet obyvatel (Musil, Müller 2008) nebo jeho mo
difikace v kombinaci s počtem pracovních příleži
tostí či strukturou ekonomických činností (Hampl 
2005). Geografická poloha jako ukazatel relativní 
polohy vůči nadřazeným regionálním centrům je 

kombinací vertikální hierarchické struktury systé
mu osídlení a prostorového (horizontálního) uspo
řádání jeho částí. I přes zaměření této práce pouze 
na venkovské obce, konkrétně obec Ctiněves, lze 
očekávat, že se i tento faktor v charakteristikách 
obcí s ohledem na jejich rozdílné vzdálenosti vůči 
metropolitním a dalším centrům projeví (Perlín, 
Kučerová, Kučera 2010). 

Venkovské regiony se vyznačují nižším podí
lem obyvatelstva v produktivním věku. Nejnižší 
podíl obyvatelstva v produktivním věku je v nej
menších obcích — do 100 obyvatel (Vošta 2010). 
Vylidňování venkova se zastavilo, což způsobila 
např. výstavba rodinných domů v okolí velkých 
měst a vznik husté satelitní zástavby. Venkov je 
však stále ohrožován migrací mladých lidí do měst 
v důsledku nedostatku pracovních příležitostí (Ho
leček, Binek, Galvasová, Chabičovská, Svobodo 
vá 2009). Za venkovské obce se v ČR považují obce 
s méně než 2000 obyvateli, ty představují 89,82 % 
všech obcí a spravují území 73,6 % plochy státu. 
Žije v nich pouze čtvrtina obyvatel. Rozloha ven
kovských regionů NUTS 3 v ČR je 78 370,9 km2 
a žije v nich cca 9,05 mil. obyvatel, tj. 88,55% oby
vatel státu. (Holátová, Krninská 2012).

Programové období Evropské unie 2014–2020 
s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou 
z klíčových změn je posílení územní dimenze,  
tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových ná
strojů. Součást územní dimenze je uplatnění tzv. 
integrovaných nástrojů, které slouží k provázaněj
šímu rozvoji městských i venkovských regionů. 
Česká republika má pro programové období EU 
2014–2020 stanoveny tři integrované nástroje: Ko
munitně vedený místní rozvoj (CLLD), Integrova
né územní investice (ITI), Integrované plány roz
voje území (IPRÚ) (Binek, Chmelař, Šilhan, Svobo
dová, Synková, Šerý, Galvasová, Bárta 2015). 

Evropská komise schválila finální znění základ
ního programového dokumentu Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2014–2020 dne 26. 5. 2015. 
Díky Programu rozvoje venkova do českého země
dělství poputuje v letech 2014–2020 téměř 3,5 mili
ardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 
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2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních 
zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z čes
kého rozpočtu. Hlavním cílem programu je obno
va, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství prostřednictvím zejména agroenvi
ronmentálních opatření, dále investice pro konku
renceschopnost a inovace zemědělských podniků, 
podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo 
krajinná infrastruktura. Hlavním cílem programu 
je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závis
lých na zemědělství prostřednictvím zejména ag
roenvironmentálních opatření, dále investice pro 
konkurenceschopnost a inovace zemědělských 
podniků, podpora vstupu mladých lidí do země
dělství nebo krajinná infrastruktura (SZIF 2020). 

Rozvojové nástroje venkova jsou velmi různo
rodé a pokrývají v zásadě celé potřebné spektrum 
oblastí. Problematická však často bývá jejich apli
kace do území, která se obvykle uskutečňuje cent
rálně a plošně bez rozlišení rozdílů mezi jednotli
vými typy venkovských regionů. Pro maximalizaci 
efektů z aplikace rozvojových nástrojů (koncepč
ní, institucionální, věcné, finanční, sociálněpsy
chologické) je žádoucí tyto rozdíly akceptovat, aby 
tak mohly být co nejúčinněji řešeny konkrétní pro
blémy v daném území (GaREP 2020). 

Výsledky výzkumného projektu MZe ČR 
QH82249 „Synergie v přístupu k rozvoji venkova: 
návrh strukturovaného komplexu postupů, opatře-
ní a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na ven-
kově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním 
činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj“ zobra
zují ideální model aktérů rozvoje venkova (obr. 1), 
který vychází z poznatků získaných v průběhu ře
šení aktivit projektu Synergie v letech 2008 a 2009. 
Klíčovými institucemi (aktéry jsou chápány sub
jekty, které se aktivně podílí na rozvoji venkova 
resp. zemědělství). Jsou to subjekty, které mají pří
mý dopad na placeholdery v území. Dopady vedou 
ke zlepšení kvality života obyvatel, podmínek pro 
podnikání, přispějí ke zlepšení vybavenosti apod.

Každá venkovská obec se snaží být atraktivní 
pro obyvatele, k čemu přispívá i nový koncept tzv. 
Smart Village (inteligentních obcí), které reagují 

na potřeby obyvatel a přispívají k zvyšování kvali
ty života v daném prostoru a to prostřednictvím 
udržitelného, odolného a inkluzívního rozvoje 
(Visvizi, Lytras, Mudri 2019). Samozřejmý fakt ne
gativního demografického stárnutí obyvatel ven
kovských oblastí je, však zdá se nezastavitelný a to 
především v oblastech, které jsou velmi vzdálené 
od satelitních velkých měst. Tento fakt se týká pře
devším pohraničních obcí a obcí v odlehlých regi
onech. Obce, které bezprostředně sousedí s blíz
kými městy, však mohou konkurovat těmto 
oblastem v oblasti kvalitního života a nemusí zde 
docházet k vylidňování, právě naopak. Příkladem 
může být zkoumaná obec Ctiněves, která se na
chází v krásném prostředí Podřipska v bezpro
střední blízkosti hory Říp a zároveň v těsné blíz
kosti města Roudnice nad Labem, které je napojené 
dostupnou technickou infrastrukturou na hlavní 
město Praha. 

1.1 Oblast výzkumu

Obec Ctiněves svůj název odvozuje obec od jména 
Česta (Čestina ves) nebo od ekvivalentu slova čest 
— cti. Podle pověsti je jméno dáno od uctívání — 
ctění mýtického hrobu bájného praotce Čecha, 
v jehož blízkosti byla později postavena ves. Obcí 
Ctiněves prochází červeně značená turistická stez
ka vedoucí z Roudnice nad Labem přes vrchol 
Řípu do Jeviněvsi, Mlčechvost a Kralup. Dominan
tou obce je kostel Svatého Matouše, který ze 
13. století. Je románského původu a byl několikrát 
přestavován. Obec Ctiněves ležící pod jihovýchod
ními svahy Řípu (458 m. n. m.) — Podřipsko, patří 
patrně k lokalitám, které byly osídleny již v dávné 
minulosti. Svědčí o tom i nálezy Václava Krolmuse 
z poloviny 19. století i dr. Sklenáře z Národního 
muzea v Praze v roce 1969. První písemná zmínka 
o obci pochází až z roku 1318 v souvislosti s připo
mínkou Blahuta ze Ctiněvsi. Podle záznamu zde 
na svém statku v roce 1384 hospodařili Radslav 
a jeho syn Racek, v roce 1388 pak Mikeš z Újezda.

Památný Říp byl vždy duševní posilou či  
útěchou celého národa. Proto se stával svědkem 
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Tabulka č. 1 » Vývoj počtu obyvatel v obci Ctiněves

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991

Počet 
obyvatel 441 431 458 461 553 560 557 503 464 395 318 248

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Průměrný 
věk

Počet 
obyvatel 258 315 321 317 310 317 324 340 348 336 ženy — 41 let 

muži — 42 let

Zdroj: ČSÚ 2019, vlastní zpracování

událostí celostátního významu. Tak tomu bylo 
i 10. května 1868, kdy byl svolán na Říp tábor lidu. 
Vystřídalo se zde několik řečníků zvučných jmen, 
kteří svými projevy vyzývali k posilování českého 
národního sebevědomí. Potom desetitisíce účastní
ků přešli na Ctiněvskou stranu hory Řípu, kde na 
vůz tažený koňmi občané uložili kámen určený do 
základu Národního divadla v Praze. Bohatě ověn
čený kámen byl v průvodu vezen do Prahy, kam 
dorazil po dvoudenním putování. Tato událost 
byla vzpomenuta při znovuotevření Národního di
vadla 18. listopadu 1983.

Obec Ctiněves se nachází v okrese Litoměřice 

(LAU 1) v Ústeckém kraji (NUTS 3), Severozápad 
(NUTS 2), přibližně šest kilometrů jihovýchodně 
od Roudnice nad Labem, pod úpatím hory Říp. Cti
něves je umístěna v regionu, který je považovaný 
za nejméně rozvinutý z hlediska ukazovatele 
HDP/obyvatele. Žije v ní 336 obyvatel podle České 
statistického úřadu. Podle údajů, které jsou uvádě
né na oficiálních stránkách obce, činí počet obyva
telů v současnosti 307. Z toho 16 obyvatel je neza
městnaných. To znamená, že 95,24 % obyvatel je 
zaměstnaných. Po druhé světové vojně došlo k  po
klesu počtu obyvatel, který následně začal růst až 
od 1991. Od roku 2001 docházelo k mírnému ná

�
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Obrázek č. 1 » Obec Ctiněves, okres Litoměrice, kraj Ústecký, ČR

Zdroj: ČSÚ 2019
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růstu počtu obyvatel až k současným 336 obyvate
lů obce Ctiněves. V obci je téměř rovnovážná de
mografická struktura z hlediska pohlaví, která činí 
162 mužů a 174 žen. Nárůst počtu obyvatel je způ
soben především stěhováním rodin do spádové ob
lasti z města Roudnice nad Labem, které je vzdále
né pouhých 8 km. Dalším faktorem nárůstu počtu 

obyvatel je také velmi dobrá dostupnost na dálni 
ci E55 do Prahy. Katastrální výměra obce činí 
5,48 km² a dne 29. 6. 2001 byl obci slavnostně pře
dán znak a vlajka.

Z hlediska dostupnosti do města Roudnice nad 
Labem mohou obyvatelé obce Ctiněves využívat 
během týdne širokou škálu autobusových spojů, 
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Tabulka č. 2 » Počet autobusových a vlakových spojů do města Roudnice nad Labem a zpět

Vlak do RCE Autobus do RCE Vlak z RCE Autobus z RCE

Týden 9 (40–60 minut) 15 (13–15 minut) 11 (40–60 minut) 14 (13–15 minut)

Víkend 0 4 3 3

Zdroj: vlastní zpracování 2019

Tabulka č. 3 » Kulturní tradice a události v obci Ctiněves

JARO LÉTO PODZIM ZIMA

Jarní úklid obce Ctiněveský dětský den Posvícenská drakiáda — 
pouštení draků 

Ctiněves Cup turnaj 
ve stolním tenise o putovní 
trofej starostu obce

Pálení čarodějnic Memoriál Jiřího Schoře 
a Miloše Jiránka — fotbalo-
vý turnaj

Limonádový Joe — 
10. repríza — Benefiční 
představení obyvatel obce 
Ctiněves.
Výtěžek ze vstupného bude 
věnován na opravu střechy 
a věže evangelického kostela 
v Krabčicích.

Maškarní bál pro děti

Pouť Českého Anděla — 
pouť a odpolední program 
Spolek Cesta Česka pořádá 
třetí ročník Pouti Českého 
Anděla. Po zahájení na 
fotbalovém hřišti ve Ctiněvsi 
budeme společně putovat 
na památnou horu Říp. 
Po návratu bude opět na 
fotbalovém hřišti ve Ctiněvsi 
připraven doprovodný 
program. A večer na sále 
restaurace U praotce Čecha 
taneční zábava pro místní 
i účastníky pouti.

Podřipská liga | Hasičské 
závody v požárním útoku

Poslední leč
Myslivecké sdružení 
Ctiněves, Černouček srdečně 
zve na tradiční mysliveckou 
zábavu (ples) — bohatá 
zvěřinová tombola 

Stavění majky Posvícenská Zábava — 
Dožinky

Vánoční ples v kulturním 
domě

Brigáda na hřišti Akce Mikuláš

Masopust

Zdroj: vlastní zpracování 2019
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Tabulka č. 4 » Pohyb obyvatelstva v obci Ctiněves

2014 2015 2016 2017 2018

Živě narození 2 3 4 4 1

Zemřelí 7 5 3 3 8

Přistěhovalí 13 12 24 17 9

Vystěhovalí 1 3 9 10 14

Přírůstek (úbytek) Přirozený -5 -2 1 1 -7

Stěhováním 12 9 15 7 -5

Celkový 7 7 16 8 -12

Zdroj: ČSÚ 2019, vlastní zpracování

Graf č. 1 » Pohyb obyvatelstva v obci Ctiněves

Zdroj: ČSÚ 2019
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celkem 15 do města a nazpět 14. Časová náročnost 
cesty je pouhých 13–15 minut. Oproti vlaku se jed
ná o velkou časovou úsporu, neboť cesta vlakem 
trvá do města od 40–60 minut. Dostupnost formou 

vlakové přepravy nabízí také menší počet spojů 
a to konkrétně 9. Nejvhodnějším dopravním pro
středkem pro obyvatele obce Ctiněves je tedy auto
bus, nebo vlastní osobní automobilová doprava, 
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popřípadě ekologická forma dopravy na kole. Bo
hužel silnice 3 třídy není přizpůsobená pro cyklis
tickou dopravu. Infrastruktura v tomto smyslu 
značně zaostává. Problém a odkázanost na vlastní 
dopravu však nastává o víkendu, kdy je počet spo
jů značně redukovaný oproti dnům během týdne. 
Autobusové spojení funguje v režimu jeden auto
bus ráno, odpoledne a večer.

Co se týká kulturních tradic a událostí v obci 
Ctiněves, tak každoročně se realizuje široká paleta 
událostí, na kterých se občané obce aktivně parti
cipují. Přehled událostí realizovaných během celé
ho roku je uvedený v tabulce číslo 3. 

Pro obec Ctiněves eviduje úřad práce 1 volné 
pracovní místo a to na pozici ekonom. Co se týká 
počtu právnických osob, tak veřejný rejstřík v obci 
Ctiněves eviduje 12 právnických osob a 61 živnos
tí. V obci se nenachází pošta, banka, pojišťovna, 
koupaliště ani zdravotnické zařízení, základní ško
la, dále obec postrádá multifunkční hřiště pro úče
ly sportovního vyžití. V obci se nachází fotbalové 
hřiště, hospoda a jeden obchod se základními po
travinami a kulturní dům pro možnosti pořádání 
společenských akcí a tradičních událostí. 

V obci Ctiněves se v roku 2018 narodila 1 osoba 
v tom stejném roce, ale zemřelo 8 osob. Dochází 
tedy k negativnímu přirozenému úbytku obyvatel
stva v této obci a to už od roku 2014. V roku 2016, 
2017 se tato skutečnosti vyrovnala, kdy počet živě 
narozených převýšil počet zemřelých. Tento faktor 
je určen demografickým složením obyvatelstva 
v této obci — průměrný věk 42 let. Tedy hlavní pří
činou je absence mladých rodin v této lokalitě. Co 
se týká faktoru vylidňování, tak zde nedochází 
k negativnímu trendu. Do obce se v roku 2018 při
stěhovalo 9 osob, ale ve stejném roce se z obce od
stěhovalo 14 osob. Tedy rozdíl činí 7 osob. Tento 
trend byl nejvýraznější právě v roce 2018, oproti 
ostatním zkoumaným rokům. Trend vystěhova
ných obyvatel oproti přistěhovaným zdaleka ne
převyšuje úroveň, která by přispěla k celkovému 
vylidňování této obce. Od roku 2014 do roku 2017 
se do obce vždy více osob přistěhovalo, než se 
z něj odstěhovalo. Avšak trend negativního demo

grafického vývoje však netrápí jen tuto obec, ale 
mnoho dalších obcí a měst v EU. To můžeme vidět 
na přirozeném přírůstku obyvatel této obce. 

2. Metodika a data

Cílem příspěvku je nastínění modelu životaschop
ného venkova, který by nebyl založen na ma 
sivních dotacích, ale byl by soběstačný, nezhoršo
val by kvalitu životního prostředí a měl by udržitel
nou budoucnost a to na základě rozvoje lidských 
zdrojů v konkrétní místní societě v České republi
ce. Na základě dosažení tohoto cíle byla provede 
na vztahová komparace některých rozhodujících 
socioekonomických a kulturologických faktorů ve 
vybrané místní societě v České republice (obec  
Ctiněves v Ústeckém kraji). Minimálním požadav
kem byla skutečnost, aby zkoumaná obec měla 
více než 200 obyvatel. Na základě toho byl, zkou
mám také vliv těchto faktorů na stabilitu venko 
va v daném prostoru. V první části příspěvku je 
provedena obsahová analýza problematiky trvale 
udržitelného rozvoje venkova a literární rešerše. 
Dále je charakterizovaná zkoumaná oblast místní 
society v České republice. V rámci zkoumané  
oblasti jsou identifikovány základní informace, 
jako je geografické začlenění obce, historický vý
voj, památky, kulturní zvyklosti apod. V této části 
byl taktéž zkoumán přirozený a mechanický po
hyb obyvatelstva této society. Výsledkem je toková 
analýza intenzivních denních toků obyvatelstva 
mezi místem bydliště a prací (služeb). Výsledkem 
analýzy přirozeného pohybu je zjištění, zda do
chází k přirozenému úbytku obyvatelstva v této so
cietě, nebo naopak. Údaje byly zkoumány za časo
vé období let 2014–2018. V další části příspěvku 
dochází k vyhodnocení a rozboru 3 typů dotazní
ků aplikovaných v této societě v rámci primárního 
výzkumu. 

První typ dotazníku s názvem dotazník pro 
místní obyvatele, který byl distribuovaný v zkou
mané obci Ctiněves (336 obyvatel) zkoumal zá
kladní socioekonomické a kulturní otázky týkající 
se fungování této society. Pravděpodobnostní vý
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běr jednotlivých respondentů tohoto dotazníku je 
zobrazený v tabulce č. 1. 

Druhý typ dotazníku s názvem VSM, slouží 
k zjištění posunu do znalostní ekonomiky v rámci 
zkoumané society. Na základě toho jsou zkoumá
ny žádoucí kulturní dimenze (Hofstede) pro zna
lostní ekonomiku. 

Třetí typ dotazníku s názvem TBSD, slouží 
k zjištění sdílených hodnot v zkoumané societě. 
Tato metoda je využitelná především pro diagnos
tiku charakteristik osobnosti a vystižení sociálních 
vztahů probanda včetně jeho individuálního systé
mu hodnot. Pomocí TBSD se dopracováváme k od
halení základní roviny podnikové kultury, která je 
založena na hierarchii sdílených hodnot — základ
ních životních představ, východisek a postojů, po
hybujících se v úrovní nevědomí, do které TBSD 
proniká. Můžeme tak dospět k zjištění skutečné re

álné současnosti podnikové kultury, TBSD ji po
máhá doplnit a odhalit v celé její šíři.

Výsledkem příspěvku je návrh doporučení pro 
trvale udržitelný rozvoj venkova v konkrétní míst
ní societě v České republice a to na základě pozo
rování a výsledků 3 typů dotazníků aplikovaných 
v této societě.  

3. Výsledky a diskuze

Vyhodnocení a rozboru dotazníků pro místní oby
vatele. Dotazníkové šetření bylo aplikováno v obci 
Ctiněves s celkovým počtem 336 obyvatel. Dotaz
ník vyplnilo celkem 17 respondentů, kteří jsou 
obyvateli této obce. Dotazník postihoval všechny 
zásadní oblasti života na venkově. Úvodní část ob
sahovala identifikační údaje a následovalo 7 tema
tických celku: mobilita lidských zdrojů, zaměst

Tabulka č. 5 » Pravděpodobnostní výběr dotazníku DPMO

Počet respondentů (17) Jednotliví respondenti

Pohlaví
ženy 9 osob 53 %

muži 8 osob 47 %

Věk

21–30 let

2 osoby

35,83 %

Muž, 21–30 let, vyučen, 
Muž, 21–30 let, vysokoškolské,

4 osoby Žena, 21–30 let, středoškolské s maturitou, 
Žena, 21–30 let, vysokoškolské

31–40 let

5 osob 

41,18 %

Muž, 31–40 let, vyučen, 
Muž, 31–40 let, středoškolské s maturitou

2 osoby Žena, 31–40 let, vyučená, 
Žena, 31–40 let, vysokoškolské

41–50 let
1 osoba

11,76 %
Muž, 41–50 let, vyučen

1 osoba Žena, 41–50 let, středoškolské s maturitou

51–70 let 2 osoby 11,76 % Žena, 51–70 let, středoškolské s maturitou,
Žena, 51–70 let, vysokoškolské

Vzdělání 

Vyučen/a 7 osob 41,18 %

Středoškolské s maturitou 6 osob 35,29 %

Vysokoškolské 4 osoby 23,53 %

Zdroj: vlastní zpracování 2019
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nanost, vzdělávání, občanská vybavenost, zájem 
o kulturu, spokojenost se vzhledem obce a mezi
lidské vztahy v obci. Z výsledků dotazníků vyplý
vá, že dotazník vyplnilo 53 % žen a 47 % mužů.  
Co se týká složení věkové struktury respondentů, 
tak 35,83 % tvořili muži a ženy ve věku 21–30 let, 
41,18 % ženy a muži ve věku 31–40 let a 23,52 % 
tvořili osoby starší 40 let (41–70 let). Z rozboru jed
notlivých odpovědí vyplývá skutečnost, že jednot
liví respondenti se do obce Ctiněves přistěhovali 
v období po 2. světové vojně (64,71 % dotáza
ných), anebo jsou novými obyvateli obce (35,29 % 
dotázaných). Na otázku, zda by se respondenti 
chtěli někdy odstěhovat, mimo bydliště této vesni
ce odpovědělo 7 respondentů, že určitě ne a dal
ších 6 respondentů spíše ne. Znamená to skuteč
nost, že dotázaní obyvatelé obce Ctiněves nemají 
v plánu se z této obce vystěhovat (76,47 %), na
opak 4 respondenti uvedli, že by se raději přestě
hovali mimo obec a to konkrétně do většího města 
z důvodu lépe placené práce. Co se týká zaměst 
nání, nebo studia dotázaných respondentů, tak 
35,29 % dotázaných pracuje, nebo studuje v ob
cích vzdálených do 10 km. Především se jedná 
o město Roudnice nad Labem. Dalších 47,06 % do
tázaných pracuje, nebo studuje v hlavním městě 
Praha. Znamená to skutečnost, že celkem 82,35 % 
dotázaných obyvatel obce Ctiněves musí za prací 
nebo studiem docházet. Je zde tedy důležitá frek
vence počtu autobusových a železničních spojů 
s touto obcí a satelitním městem Roudnice nad La
bem. Tuto skutečnost dopravního spojení mezi 
obcí a městem hodnotí 94,12 % obyvatel této obce 
jako dostačující. Pouze jeden respondent se vyjád
řil negativně k tomuto faktoru. V obci se nachází 
pouze jeden obchod se základními potravinami. 
Tento fakt vplývá i na rozhodování obyvatel, kde 
budou uskutečňovat svoje běžné nákupy. Většina 
dotázaných (76,47 %) obyvatel odpovědělo, že svo
je běžné nákupy realizuje v okolních obcích, tedy 
můžeme předpokládat, že se bude jednat o město 
Roudnice nad Labem, kde se nachází síť velkých 
supermarketů Tesco, Billa, Kaufland, Penny Mar
ket apod. Pouze 23,53 % dotázaných uskutečňuje 

svoje běžné nákupy v místním obchodě se základ
ními potravinami. Jedná se spíše o starší obyvate
le, kteří jsou imobilní anebo si vystačí pouze se  
základními potravinami, kvůli jejich snížené spo
třebě (náročnosti na výběr). Na otázku, kde dotá
zaní navštěvují lékaře, a lékárnu odpovědělo 100 % 
respondentů, že v okolitých obcí vzdálených do 
10 km. Tuto skutečnost absence občanské vybave
nosti — lékařské péče negativně hodnotí 94,12 % 
dotázaných. Jediným nejbližším místem s fungují
cím zdravotnickým zařízením (nemocnice) a sítí 
lékáren je znovu město Roudnice nad Labem. Tedy 
předpokládám, že všichni dotázání dojíždějí do 
města Roudnice nad Labem, za účelem využití této 
zdravotnické služby, jako i za účelem využití zá
kladního školského vzdělávání, neboť obec Ctině
ves postrádá školské zařízení jakékoliv stupně. Re
spondenti také uvedli, že v obci se nacházejí 
především mikro podniky do 10 zaměstnanců. Jed
ná se především o místní hospodu a obchod s po
travinami. V obci se pořádají různé akce od vzdělá
vacích až po besedy, přednášky, kurzy apod. Co se 
týká mezilidských vztahů v obci, tak 35,29 % dotá
zaných hodnotí tento fakt výborně, dalších 52,94 % 
hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré. 
Pouze jedna odpověď byla negativní a jedna od
pověď obsahovala nezájem o mezilidské vztahy 
v obci ze strany respondenta. Největší oblibě se 
v obci těší tradice dožínek, 52,94 % dotázaných, 
dále poutě, sv. Martin, stavění Majek, někteří re
spondenti uvedli i další osobitné tradice a zvyky, 
které se v obci realizují jako: Myslivecký ples, Pouť 
na horu Říp, Masopust, Pálení čarodějnic apod. Co 
se týká technické infrastruktury, tak 82,35 % dotá
zaných respondentů hodnotí tuto skutečnost jako 
dostačující, a dalších 17,65 % jako výbornou. Obec 
v současnosti nabízí jedno pracovní místo na pozi
ci ekonom. Tato skutečnost absence nabídky pra
covních příležitostí se taktéž promítá do výsledné
ho hodnocení dotazníku, kdy 82,35 % dotázaných 
považuje nabídku pracovních příležitostí v místě 
bydliště za slabou, nebo nedostačující. Obec by se 
tedy měla zaměřit na přilákání nových podniků, 
anebo sama iniciovat vytvoření vlastních obecních 
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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Obrázek č. 2 » Průměrné výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Ctiněves

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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podniků, které by mohli zaměstnat místní obyvate
lé, kteří touží pracovat v místě svého bydliště. S vý
jimkou jednoho respondenta hodnotí skutečnost 
provázanosti přírodního prostředí s obyvateli obce 
Ctiněves jako silnou, nebo spíše silnou. Průměrné 
výsledky dotazníku pro místní obyvatele obce Cti
něves je zobrazené na obr. 6. 

Co se týká vyhodnocení a rozboru dotazníků 
VSM, které bylo aplikováno v zkoumané obci Cti
něves je zřejmé, že obec směřuje ke znalostní eko
nomice. Výsledky jsou zobrazené na obr. 7.

Kulturní dimenze vyjadřují nejobecnější úro
veň kulturních rozdílů mezi různými kulturami na 
všech úrovní societ, tj. různých společenství, počí
naje rodinou, přes podnik, region až k státnímu 
útvaru a upozorňují na ty, které ve své podstatě ne
jenže vedou k odlišnému pojetí základních para
metrů života lidí, ale ovlivňují zejména oblast prá
ce a managementu. Jádrem kultury jsou podle 
Hofstede (2005) hodnoty, jako všeobecné tenden
ce k dávání přednosti určitým stavum skutečnosti 
před jinými. Hodnoty jsou spojeny s pocity, které 
mají směr, mají kladnou a zápornou stranu a spíše 
označují to, co člověka obklopuje v kategoriích 
„dobré nebo špatné, pravda nebo lež, krásné nebo 
ošklivé, racionální nebo iracionální“ apod., posky
tují možnost orientace ve světě tím, že sociální 

skutečnost strukturují z hlediska významu a hie
rarchizují ji. Na obdobných protikladech fungují 
Hofstedovy kulturní dimenze (2005).

Hofstede uskutečnil jednu z nejkomplexnějších 
studií toho, jak jsou hodnoty na pracovišti ovlivně
né kulturou. Data byli vysbírané na vzorce 116 000 
zaměstnanců společnosti IBM v letech 1697 až 1973. 
Na základě tohoto výzkumu vymezil čtyři vše
obecné dimenze, na základě kterých možno vy
světlit podstatné rozdíly mezi jednotlivými kultur
ními systémy. Na základě práce Michaela Minkova 
byla dopracována 6 dimenze. Jedná se o index vý
konové vzdálenosti, index vyloučení nejistoty, in
dividualizmus vs. kolektivizmus, maskulinita vs. 
feminita, krátkodobá vs. dlouhodobá orientace, 
požitky vs. umírněnost. (Jeleňová 2014)

Z výsledků dotazníků VSM, který byl aplikován 
na 17 respondentů v obci Ctiněves, je zřejmé, že 
obyvatelé upřednostňují spíše malou vzdálenost 
moci (47,1 bodů). Tedy podřízení a nadřízení se 
považují za osobně si rovných, přičemž privilegia 
a symboly statusu nejsou považované za vhodné. 
Podřízení očekávají, že rozhodnutí týkající se je
jich práce, s nimi budou předem prodiskutovaná, 
chápou však, že je to nadřízený, kdo v závěru roz
hodne (Hofstede 2005). 

Malá mocenská distance je žádoucí kulturní di
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Obrázek č. 3 » Výsledky dotazníku VSM

Zdroj: Vlastní zpracování 2020
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LTO 48,3 bodů = spíše krátkodobá orientace 71,8 bodů = spíše dlouhodobá orientace
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Zdroj: Vlastní zpracování 2020

Velká mocenská vzdálenost

Hledání jistoty

Individualismus

Dlouhodobost

Maskulinita

Požitky

Malá mocenská vzdálenost

Přijímání rizika

Kolektivismus

Krátkodobost

Feminita

Umírněnost

Průměrný výsledek všech: -35,4
Směrodatná odchylka: 33

Průměrný výsledek všech: 37,4
Směrodatná odchylka: 44

Průměrný výsledek všech: -40,9
Směrodatná odchylka: 35

Průměrný výsledek všech: 14,5
Směrodatná odchylka: 33

Průměrný výsledek všech: -30,5
Směrodatná odchylka: 23

Průměrný výsledek všech: 2,5
Směrodatná odchylka: 32

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Tabulka č. 6 » Žádoucí kulturní dimenze pro znalostní ekonomiku

Název indexu
Hodnota dané dimenze

Nižší než 50 Vyšší než 50

Mocenský odstup — malý vs. velký (PDI) Malý odstup Velký odstup

Individualismus vs. Kolektivismus (IDV) Kolektivismus Individualismus

Maskulinita vs. feminita (MAS) Feminita Maskulinita

Obava z nejistoty — vyhýbání se nejistotě vs. přijímání rizika (UAI) Přijímání rizika Vyhýbání se nejistotě

Dlouhodobá vs. Krátkodobá orientace (LOT) Krátkodobá orientace Dlouhodobá orientace

Umírněnost vs. Požitky (IVR) Umírněnost Požitky

Zdroj: vlastní zpracování 2019

Obrázek č. 4 » Výsledky dimenzí VSM odvozené z testu TBSD
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menze směřující ke znalostní ekonomice, lze jí vy
jádřit soudržností mezi podřízenými a nadřízený
mi a umožňuje všeobecně všem zaměstnancům 
přispívat svými podněty k rozvoji podniku (orga
nizace, society). (Krninská 2013, 2014)

Co se týká druhé dimenze individualizmus vs. 
kolektivizmus, tak obec Ctiněves se podle výsled
ků řadí ke společnostem, v kterých se pouta mezi 
jedincem ztrácejí. U každého se očekává, že se 
bude starat sám o sebe, případně o jeho nejbližší 
rodinu. Jedná se tedy spíše o individualizmus (68 
bodů). Jednotlivci samých sebe vnímají jako auto
nomní individua a snaží se vytvářet si svoje osobní 
cíle nezávisle od zájmů sociální skupiny. V tomto 
případě jsou úlohy důležitější jako osobní vztahy. 
Individualizmus není žádoucí kulturní dimenzí 
podnikové kultury směřující ke znalostní ekono
mice, protože neotevírá cestu k součinnosti a tý
movosti, jelikož jednotlivec není podporován, aby 
své jedinečné individuální schopnosti dal ve pro
spěch society. 

Na základě výsledků třetí dimenze maskulinita 
vs. feminita je zřejmé, že v obci Ctiněves se rodové 
roly překrývají, tedy stejně muži i ženy. Jedná se 
tedy o feminitu (43,3 bodů). Od mužů i žen se oče
kává umírněnost, tolerance, větší orientace na so
ciální vztahy než na výkon, zájem a péče o kvalitu 
životního prostředí v obci a života vůbec. Feminita 
je žádoucí kulturní dimenze podnikové kultury 
pro znalostní ekonomiku, neboť otevírá péči o vzá
jemné mezilidské vztahy, zaručující otevřenost 
a důvěru jako předpoklad pro sebepoznávací a sebe 
rozvojové procesy. Je tedy základním předpokla
dem rozvoje lidského kapitálu. 

Na základě výsledků indexu vyloučení nejistoty 
v této obci je zřejmý rozsah v jakém se členové 
dané kultury cítí ohrožení v neurčitých, nebo ne
jasných, neznámých situacích. Tento index nám vy
jadřuje, do jaké míry obyvatelé emocionálně potře
bují určité pravidla a normy, kterými by se mohli 
řídit v nejistých situacích. Pro obyvatele obce Cti
něves je žádoucí slabé vyhýbání se nejistotě a tedy 
jednoznačné přijímání rizika (16,2 bodů). V této 
obci jsou tedy pravidla považované za relativně 

málo závažné. Vytvářejí se zde velmi flexibilní spo
lečenské systémy a zároveň dochází k efektivnímu 
střídání vysoké aktivity s relaxací „tvrdá práce jen, 
když je nutná“. Malá obava z nejistoty, přijímání 
změn a rizika je žádoucím stavem kulturní dimen
ze směřující ke znalostní ekonomice, neboť umož
ňuje lépe se vyrovnat s proměnami globální spo
lečnosti. 

Z výsledků 5 Hofstedeho dimenze je zřejmé, že 
obec Ctiněves patří k společnostem s dlouhodo
bou orientací (71,8 bodů). Znamená to, že v obci 
přetrvává vliv starých tradicí na myšlení a konání 
lidí. V této obci jsou tedy velmi stabilní a závazné 
společenské struktury, které přetrvávají generace 
a jsou jen těžko měnitelné. Dlouhodobá orientace 
je kulturní dimenzí podnikové kultury žádoucí pro 
znalostní ekonomiku, naplňující princip trvalé 
udržitelnosti (především investice do lidského ka
pitálu a jeho potenciálu). 

Poslední aplikovanou dimenzí jsou požitky vs. 
umírněnost (omezování se). Z výsledků je zřejmé, 
že obyvatelé v obci Ctiněves směřují k umírněnos
ti (21,8 bodů). Znamená to, že obyvatelé potlačují 
uspokojování potřeb a regulují jich pomocí strikt
ních sociálních norem. Udržování pořádku je po
važované za prioritu. Umírněnost je kulturní di
menzí podnikové kultury žádoucí pro znalostní 
ekonomiku, rovněž naplňující princip trvalé udrži
telnosti. Obyvatelé této obce tedy upřednostňují 
raději skromnost oproti požadavkům na vysoké 
nároky k uspokojování svých potřeb, které jsou tak 
typické pro konzumní společnost. 

Obec Ctiněves podle výsledků z aplikovaného 
výzkumu, který byl realizovaný prostřednictvím do
tazníkového šetření, směřuje ke znalostní ekonomi
ce. Jen v jedné dimenzi tento předpoklad nesplňu
je a to v dimenzi kolektivizmus vs. individualizmus. 
Bylo by tedy vhodné zaměřit pozornost na příčiny 
takého to výsledku v této obci. Je důležité v závěru 
upozornit na skutečnost, že nemůžeme tyto dimen
ze použít na predikci toho, co se stane, ale mohou 
nám pomoci předvídat, něco, co se může stát. 

Co se týká vyhodnocení a rozboru dotazníků 
TBSD (test barevně sémantického diferenciálu) 
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k zjištění sdílených hodnot v societě. Tak tento test 
byl představen na III. Evropském kongresu v Tam
pere především jako psychometrická metoda, kte
rá stavěla na kompatibilitě s ostatními psycholo
gickými metodami a vedla odborníky ke stanovení 
diagnóz dle zavedených metod a klišé a poukazo
vala na možnosti využití v praxi. (Kolářová 2009)

Tato metoda je využitelná především pro dia
gnostiku charakteristik osobnosti a vystižení soci
álních vztahů probanda včetně jeho individuální
ho systému hodnot. TBSD je projektivní technikou, 
ve které proband přiřazuje daným podnětovým 
slovům barvy z nabízené barevné sady. Pro TSBD 
bylo vybráno 51 slov a 12 barev od sebe dobře roz
poznatelných, vyskytujících se v přírodě. Proband 
nejprve přiřadí ke každému podnětovému slovu  
3 barvy, které se ke slovu hodí. Dále každé slovo čí
selně ohodnotí na čtyřstupňové škále a nakonec 
stanoví individuální preferenci barev — hierarchic
ky je seřadí. Metoda je založena na porovnání jed
notlivých úrovní hodnocení (vědomého i nevědo
mého) podnětových slov.

TSBD nabízí pro plné využití svého diagnostic
kého potenciálu nejen vlastní vyhodnocení proto

kolu, ale i analýzu individuální hierarchie barev, 
frekvenci užití barev a mnoho dalších kritérií. Je do
plněna hodnocením podle okruhu podnětových slov 
i normami a základními psychometrickými údaji.

Pomocí TBSD se dopracováváme k odhalení zá
kladní roviny podnikové kultury, která je založena 
na hierarchii sdílených hodnot — základních život
ních představ, východisek a postojů, pohybujících 
se v úrovní nevědomí, do které TBSD proniká. Mů
žeme tak dospět k zjištění skutečné reálné součas
nosti podnikové kultury, TBSD ji pomáhá doplnit 
a odhalit v celé její šíři. Vyjitím z tohoto reálného 
stavu, lze pak snáze stanovit cíl učení a cestu pro 
„učící se organizaci“, a také cestu nastolení multi
kulturnosti ve firmě. V tomto procesu je rozhodu
jícím vstup jedince do procesu celoživotního uče
ní. Podniková kultura, která zainteresuje jedince 
na vlastním sebepoznání, vytváří první předpo
klad samovolného nástupu procesu učení. Sebepo
znání (uvědomění si svých hodnot) je základem 
a předpokladem zájmu o vlastní osobní sebe
rozvoj, který pak samovolně vede jednoznačně 
k přirozenému procesu celoživotního učení. Pro
ces rozvoje lidského potenciálu spjatý s rozvojem 

V současnosti již většina ekonomicky aktivních obyvatel ve venkovských obcích 
nepracuje ani v zemědělství, ani v místě svého bydliště. Budoucí význam země-
dělství a lesnictví bude vedle tradičního produkčního pilíře pravděpodobně vý-
znamněji spočívat v oblasti služeb ve prospěch ochrany a tvorby životního pro-
středí. Odrazem pestrosti a mnohovrstevnatosti venkovského prostoru je stejně 
bohatý počet institucí ovlivňujících, rozvíjejících či řešících jednotlivé složky či 
problémy tohoto prostoru. Tyto subjekty usilují o rozvoj různých aspektů venko-
va — o zvýšení kvality života, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikání. Při svých 
aktivitách využívají širokou škálu nástrojů a směřují na venkov poměrně znač-
né prostředky. Klíčovou otázkou rozvoje či alespoň stabilizace venkova je po-
chopení vztahů mezi jeho složkami, tj. poznání relevantních interakcí mezi so-
cioekonomickými podmínkami pro život obyvatel, jejich promítnutím v určité 
struktuře osídlení, zemědělstvím a lesnictvím jako tradičním hospodářským 
odvětvím a dalšími odvětvími podnikání ve venkovském prostoru, a to všechno 
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
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invence a tvůrčích, kreativních schopností vede 
k zajištění ideální reakce na diskontinuitu globali
začních trendů. V současné etapě se vzdělávání 
stává ústředním tématem lidského společenství 
a jeho dalšího rozvoje i jisté konkurenční výhody 
firem. Vzdělávání a celoživotní učení jednotlivců 
by se tedy mělo stát procesem sebepoznávacím, 
spjatým s pochopením kulturních symbolů v obec
né globální celospolečenské rovině, ale také v rovi
ně regionální, národní, podnikové… atd. Tak jako 
je významné porozumění kulturním symbolům na 
globální úrovni spjatým s rozvojem každé lidské 
bytosti, tak je významné porozumění specifičnosti 
společenství na úrovni kultury regionální, která je 
spjata s kořeny a tradicemi místního prostředí. 
V úrovni podnikové kultury a regionu (v mezo
prostoru) se setkávají prvky kultury lidského spo
lečenství (makroprostoru), které souvisejí s kaž
dým jedincem (jeho mikroprosterem). Žádoucí je 
aby byla akceptována specifičnost regionálního 
prostoru a to nejen regionu s jeho kulturní pamětí, 
ale i socioekonomické aspekty ve všech úrovních. 
(Krninská 2016)

Mezi nejvíce sdílené hodnoty na hierarchii zá
kladních životních představ, východisek a postojů, 
pohybujících se v úrovní nevědomí v zkoumané 
societě jsou hodnoty jako radost, vzdělání, jistota, 
otevřenost, lidé apod. Na chvostě této hierarchie se 
naopak vyskytují hodnoty jako požitky, formál
nost, alkohol, nebo okamžitý zisk.

4. Závěr a návrhy vedoucí k rozvoji society 
(komunity) obce Ctiněves

Cílem tohoto primárního výzkumu bylo porovnat 
některé rozhodující socioekonomické a kulturolo
gické faktory ve vesnici Ctiněves v Ústeckém kraji 
a taktéž vliv těchto faktorů na stabilitu venkova 
v daném prostoru. 

V oblasti vzdělávání bychom v této obci navrho
vali poskytnout obyvatelům možnost celoživotní
ho vzdělávání, nebo možnost krátkodobého vzdě
lávání formou výuky různých dovedností, které 
jsou právě na venkově dále využitelné, např. v ob

lasti zemědělství, bio farmy a pěstování plodin, 
práce s počítačem a různými programy, chovatel
ství, včelařství apod. Venkovské obyvatelstvo má 
zájem o rozvíjení znalostí a dovedností, a to vše při 
zachování kultury a historie regionu, v kterém se 
obce Ctiněves nachází. Přestože počet responden
tů byl pouze malým vzorkem celkového počtu 
obyvatel zkoumaného území, můžeme v tomto 
prostoru počítat s kvalitním lidským kapitálem, se 
kterým je možné začít spolupracovat. Je zde po
třebné dát venkovu příležitost k celoživotnímu 
učení a to znamená přesunout vzdělávací aktivity 
co nejblíže k občanům. Hlavní pozornost bychom 
soustředili na dimenzi individualizmus vs. kolekti
vizmus. Odporučili bychom v této obci aplikovat 
bližší sousedské vztahy a vazby, zvýšit jejich pro
vázanost formou kolektivních úloh a prací, které 
jsou v obci potřeba a které ovlivní život všech zú
častněných v dané obci. Důležité je umět spojit 
obyvatele obce v společný cíl a prospěch a ne jen 
v prospěch vlastní, vědět se ztotožnit se skupinou 
apod. Co se týká dopravní obslužnosti této obce, tu 
hodnotíme jako velmi pozitivní z hlediska spojení 
s městem Roudnice nad Labem, avšak jen od pon
dělí do pátku. Doporučili bychom však pozornost 
zaměřit na dobudování cyklistické (bezpečné) in
frastruktury do tohoto města a to v souvislosti s re
spektováním podmínek a principů trvale udržitel
ného rozvoje, tak aby se mohli obyvatelé této 
vesnice ekologicky přepravovat bez vázanosti na 
frekvenci autobusových a vlakových spojů. V této 
zkoumané obci je taktéž velmi podporován spole
čenský a kulturní život, který vede k posilování 
kontaktů mezi členy místní komunity (velmi dob
ré mezilidské vztahy), k vytvoření pocitu sounále
žitosti obyvatel se sídlem obcí, krajinou, regionem, 
má stabilizující účinek, především na mladou ge
neraci, spoluobčané se identifikují s prostředím 
obce i okolním přírodním prostředím Podřipska. 

Přínosem tohoto výzkumu je zjištění, že propo
jení kultury, tradic a přírodního prostředí s mezi
lidskými vztahy je významné a má celkový vliv na 
stabilizaci venkovského osídlení a jeho trvale udr
žitelný rozvoj. 
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ABSTRAKT
Venkovské oblasti pokrývají 90 % území Evropy a žije v nich skoro polovina populace. Tyto oblasti jsou zá-
sobárnou pro biodiverzitu a přírodní zdroje, jako voda, čistý vzduch, obnovitelné energie, a současně jsou 
klíčovým prvkem evropského dědictví. S tím jsou spojené i rozvoj venkova a zemědělství, rozvoj regionu, so-
ciální záležitosti, doprava, energie, životní prostředí, územní plánování, vzdělávání a kultura. Lidské zdro-
je mají v území dvojí postavení: rozvoj území či odvětví závisí na jejich počtu, kvalitě a zároveň vývoj a kva-
lita území se odvíjí od lidských zdrojů. Občan či sdružení jsou základním stavebním kamenem politiky 
venkovského rozvoje. Problematika rozvoje venkova a zemědělství patří v celosvětovém měřítku k velice dů-
ležitým. Současným a celoevropským problémem je oblast transformace zemědělského sektoru, vylidňová-
ní ve venkovských oblastech, odchody mladých lidí do měst a nebezpečí snižování předpokladů udržitelné-
ho rozvoje v těchto oblastech. Cílem příspěvku je nastínění modelu životaschopného venkova, který by nebyl 
založen na masivních dotacích, ale byl by soběstačný, nezhoršoval by kvalitu životního prostředí a měl by 
udržitelnou budoucnost a to na základě rozvoje lidských zdrojů v konkrétní místní societě v České republice. 
Výsledkem příspěvku je návrh doporučení pro trvale udržitelný rozvoj venkova v konkrétní místní societě 
v České republice a to na základě pozorování a výsledků 3 typů dotazníků aplikovaných v této societě.  Ten-
to příspěvek je součástí řešení projektu VEGA č. 1/0302/18 „Inteligentní města jako možnost implementace 
konceptu udržitelného rozvoje měst ve Slovenské republice“.

KLÍČOVÁ SLOVA
Udržitelný rozvoj venkova; Společnost; Obec; Venkov; Lidské zdroje

Sustainable rural development in the chosen local community in the Czech Republic

ABSTRACT
Rural areas cover 90% of Europe’s territory and are home to almost half of the population. These areas are 
a reservoir for biodiversity and natural resources, such as water, clean air, renewable energies, and are 
a key element of Europe’s heritage. Related to this are rural development and agriculture, regional develop-
ment, social affairs, transport, energy, the environment, spatial planning, education and culture. Human 
resources have a dual position in the territory: the development of the territory or sector depends on their 
number, quality, and at the same time the development and quality of the territory depend on human re-
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sources. The citizen or association is the basic building block of rural development policy. The issue of rural 
development and agriculture is one of the most important on a global scale. The current and Europe-wide 
problem is the transformation of the agricultural sector, depopulation in rural areas, the departure of young 
people to cities and the danger of reducing the preconditions for sustainable development in these areas. The 
aim of the paper is to outline a model of viable countryside, which would not be based on massive subsi-
dies, but would be self-sufficient, would not worsen the quality of the environment and would have a sustai-
nable future based on human resource development in a particular local community in the Czech Republic. 
The result of the paper is a draft recommendation for sustainable rural development in a specific local com-
munity in the Czech Republic, based on the observations and results of 3 types of questionnaires applied in 
this community. This article is part of the solution of the VEGA project No. 1/0302/18 “Smart cities as a po-
ssibility of implementing the concept of sustainable urban development in the Slovak Republic”.

KEYWORDS
Sustainable Rural Development; Society; Municipality; Countryside; Human Resources

JEL CLASSIFICATION
R58; R52; Q57; Q01 Ñ
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1. Úvod

Fridrich August Hayek, rakouský filozof a eko
nom, jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. sto
letí. Podle Potužáka (2013) bylo v historii 20. stole
tí pouze málo myslitelů, kteří by se blížili formátu 
F. A. Hayeka a přinesli tolik nových myšlenek do 
tolika vědních disciplín jako on. Jeho stopy nalez
neme v ekonomii, politické filozofii, politologii, te
orii práva, sociologii, epistemologii či dokonce teo
retické psychologii1. Již v období 2. světové války 
uvažoval nad potřebou spojit země Evropy ve vyš
ší celek. Na rozdíl od poměrně volného uspořá dání 
Evropských společenství, potažmo dnešní Evrop
ské unie, jeho myšlenky směřovaly spíše k pevněj
šímu uspořádání federálního typu. V tom viděl 
možnost, jak přenést hodnoty zemí západní Evro
py i do zbytku kontinentu, zachovat mír a ekono
mický i společenský rozvoj2. V roce 1974 získal No
belovu cenu za ekonomii.

Je považován za zastánce tzv. Rakouské školy3. 
Během svého života napsal množství knih, esejí, 

statí a článků. Jeho nejznámějším dílem je pravdě
podobně kniha Cesta do otroctví (The Road to Serf-
dom), napsaná v Londýně v roce 1944. Použil eko
nomii, aby mohl zkoumat lidskou mysl. Získané 
znalosti aplikoval na odhalení totalitní podstaty so
cialismu. Závěr, k němuž se dostal, byl jednodu
chý: člověk neví a nemůže vědět všechno, a když 
se chová, jako by znal a věděl, následuje katastro
fa. Socialismus, kolektivistický stát a plánované 
ekonomiky „představují konečnou formu arogan
ce, protože ti, kdo je plánují, se pokoušejí — s ne
dostatečnými znalostmi — přepracovat podstatu 
člověka“4. 

Byl velkým humanistou, velmi si cenil lidských 
práv a svobody. Svoboda jednotlivce byla podle 
jeho názoru důležitější než majetek a postavení. 
Také byl velkým kritikem scientismu — vědeckých 
postupů v oblasti společenských věd, které pova
žoval za rozporné vůči opravdové vědě. Tomuto té
matu je věnována i první část díla Kontrarevoluce 
vědy, o níž pojednává tento příspěvek. �

  Vybrané kapitoly z Hayekovy 
  Kontrarevoluce vědy

	 }	JUDr. Olga Nebeská » Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 
  Katedra hospodářské a sociální politiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká republika; email: nebo00@vse.cz

*

1 POTUŽÁK, P.: Hayekova teorie lidské mysli, E-LOGOS 2013, 20(1), s. 2 
2 HAYEK, F. A.: The Road to Serfdom, The Institut of Economic Affairs, London 2005
3 Rakouská škola byla nazývána rakouskou, ačkoli její stoupenci nepůsobili pouze v Rakousku. Jedná se o směr ekonomického 

myšlení vycházející z děl vídeňských ekonomů 19. století. Dnes má blízko ke klasickému liberalismu. Zasahuje do mnoha věd-
ních oblastí. Je založena na systematické metodologii, logice a analýze lidského chování. 

4 HAYEK, F. A.: The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, 1945. XXXV, No. 4., pp. 519–30
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2. Přírodní a společenské vědy

Jako přírodní vědy označujeme vědy, které zkou
mají a popisují, jak funguje svět a vesmír. Jsou za
loženy na čistě vědeckých metodách. Latinský vý
raz pro vědění scientia dal vzniknout odbornému 
termínu scientismus, který se vžil pro označování 
směrů myšlení, které mají blízko k přírodním vě
dám, které i nadřazují přírodní vědy nad ostatní 
druhy myšlení a které se významnou měrou zamě
řují na vědeckotechnický pokrok, aplikaci vědy 
a techniky, až můžeme hovořit o „inženýrském 
typu myšlení“5, typickém pro 19. i 20. století. 

Společenské vědy se orientují na člověka a spo
lečnost. Jejich postupy nejsou tak přísně vědecké 
jako postupy věd přírodních. Zabývají se vztahy 
mezi lidmi a věcmi nebo vztahy mezi lidmi navzá
jem. Jejich cílem je vysvětlit nezáměrné nebo ne
úmyslné výsledky činnosti mnoha lidí6. Hayek 
konstatuje, že lidskou činnost nemůžeme pocho
pit a vysvětlit stejným způsobem, jakým můžeme 
pochopit a vysvětlit jevy fyzikální. Musíme vychá
zet z charakteru zkoumaného a podle toho apliko
vat určité metody a postupy7. 

Kdybychom srovnávali přírodní a společenské 
vědy, přírodní by bylo možné vidět jako „objektiv
ní“ a společenské jako „subjektivní“. V přírodních 
vědách je objektivní a subjektivní pohled poměrně 
jednoduchým, ve společenských vědách je potřeba 
dále vysvětlit, neboť předmětem zkoumání je i mí
nění těch, jejichž činnost je předmětem poznává
ní. Poznatky a přesvědčení různých lidí jsou roz
dílné a často i neslučitelné, i když mají společnou 
strukturu. Všechny vztahy mezi lidmi a instituce
mi mohou být pochopeny pouze prostřednictvím 

toho, co si lidé o nich myslí; společenské jevy mů
žeme poznávat jen do té míry, do jaké je reflektuje 
lidské vědomí8.

Podle Hayeka jsou celé dějiny rozvoje moderní 
vědy provázeny zdoláváním překážek, s nimiž 
věda musela bojovat už od svého vzniku v období 
renesance9. Překážku vidí zejména v přístupu 
učenců, kteří podstatnou část svého úsilí věnovali 
analyzování názorů jiných lidí, byť po období stře
dověku, kdy věda a bádání ustoupilo do pozadí, se 
tento přístup může jevit jako logický. Možná důle
žitější překážku spatřuje ale v existenci víry, že 
„idejím“ věcí přináleží určitá transcendentální re
álnost (kterou Jaselský nazývá „metodologickým 
esencialismem“10), a že analýzou těchto idejí se 
můžeme dozvědět něco nebo všechno o atributech 
skutečných věcí11. Tou třetí byl pak fakt, že člověk 
začal všude ve vnějším světě interpretovat události 
podle svého vlastního obrazu, jako by byly obdaře
ny stejným vědomím jako má on12. 

Mezi metodami fyzikálních a společenských 
věd existují velké rozdíly. Hayek se kriticky vyslo
vuje k přesvědčení behavioristů, že co se jeví stej
né jim, bude se jevit stejné také ostatním lidem. 
Toto přesvědčení hodnotí jako naivní. To, že rozlič
né předměty znamenají pro různé lidi totéž, a že 
různí lidé míní totéž rozličnými předměty, zůstává 
důležitým faktem, přestože fyzika může dokazo
vat, že tyto předměty nebo skutky nemají žádné 
společné vlastnosti13.

5 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, Liberální institut, Praha 1995, s. 18
6 Tamtéž, s. 27
7 Tamtéž, s. 21
8 Tamtéž, s. 29–36.
9 Tamtéž, s. 20
10 JASELSKÝ, R.: Vybrané aspekty metodologie věd F. A. Hayeka, E-LOGOS 2002, vol. 9
11 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 20
12 Tamtéž, s. 20
13 Tamtéž, s. 45–46
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3. Vznik L’École Polytechnique

„Člověk nikdy neupadne do omylu hlouběji, než 
když pokračuje po cestě, která jej přivedla k velké-
mu úspěchu“14. 

V závěru osvíceného období 18. století vzniká 
francouzská škola L’École Polytechnique. Navázala 
na atmosféru francouzského osvícenství a nadšení 
pro přírodní vědy15. Byla založena v roce 1794, 
v období plném politických i ekonomických změn. 
Po deseti letech svého fungování škola získala vo
jenský status a své krédo „Pour la Patrie, les Sci-
ences et la Gloire“16. Stala se institucí nového typu, 
jejíž model byl přebírán a napodobován po celém 
světě17. École Polytechnique se stala prototypem 
nového vzdělávacího ústavu. 

Dívámeli se na dobu jejího vzniku, musíme vi
dět i širší historické souvislosti, a to zejména Vel
kou francouzskou revoluci, která v mnohém rov
něž ovlivnila přístup k vědě.

Jedním z přímých důsledků revoluce byl zánik 
stávajících struktur a institucí. Bylo potřeba začít 
budovat znovu, a to ve všech oblastech — vládnutí, 
morálky, fungování společnosti i přístupu a využí
vání vědy. Revoluce přinesla i radikální změny ve 
vzdělávací soustavě. Klasické vzdělání vyučované 
na univerzitách a školách do té doby se stalo nežá
doucí, výuka klasických jazyků byla opuštěna, 
předměty jako historie a literatura, ale i morálka 
a náboženství, se staly podřadnými. Plný důraz byl 
kladem na přírodovědné předměty18. Hayek kon
statuje, že „tak vyrostla celá generace, pro niž vel
ká literatura všech dob — skvělá studnice spole
čenské moudrosti — zůstala zavřenou knihou“. 
Podobný vývoj můžeme mimochodem sledovat 
i v českých podmínkách o více než 150 let později. 

Československý vzdělávací systém po druhé světo
vé válce rovněž přistoupil ke změně konceptu 
vzdělávání a podobně jako tehdy ve Francii, tak 
i u nás byl přístup ke klasickému vzdělání z velké 
míry opuštěn a ani po několika generačních obmě
nách nebyl v původní šíři obnoven. 

École Polytechnique měla poskytovat vzdělání 
především v oblasti aplikovaných věd, stala se tedy 
místem, kde se potkávali technici, inženýři a věd
ci. Příhodné podmínky dotvářelo i složení učitel
ského sboru, neboť se dařilo získat řadu osvíce
ných a zvučných jmen už od prvních let existence 
školy19. Přesto Hayek kriticky poznamenává, že „se 
zde utvářel vlastní typ inženýra s jeho typickým 
světonázorem, s jeho ambicemi i omezeními, kte
rý nenalézal smysl v ničem, co nebylo vědomě 
zkonstruováno“20. 

V prvních letech 19. století byla v rámci školy 
zrušena výuka veškerých společenských a politic
kých věd. Došlo tedy k narušený plynulého histo
rického vývoje a předávání znalostí, zároveň se 
však otevřel prostor nahlížet na dřívější poznatky 
novýma očima.

4. Henri de Saint-Simon

S École Polytechnique je úzce spjata postava hra
běte de SaintSimona, francouzského osvícenské
ho reformátora, který podle Engelse je považován 
za jednoho ze tří (SaintSimon, Owen, Fourier) 
„utopických socialistů“ a předchůdce vědeckého 
socialismu (marxismu)21. Podle SaintSimona je 
úkolem filozofů „vymýšlet nejlepší společenskou 
organizaci pro dobu, v níž žijí, a naléhat, aby byla 
přijata vládnoucími i ovládanými a zdokonalená 
tak, jak je schopná; když dospěje k hranicím zdo

14 Tamtéž, s. 101
15 Tamtéž, s. 101
16 Viz https://programmes.polytechnique.edu/en
17 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 105
18 Tamtéž, s. 104
19 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 106
20 Tamtéž, s. 107
21 ENGELS, B.: Vývoj socialismu od utopie k vědě, www.marxists.org [online]. [cit. 2020-10-27].  
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konalení, zboří ji, aby vybudovali novou z materiá
lu nahromaděného na všech stranách lidmi, pracu
jícími ve speciálních vědních oborech.“22

SaintSimon začíná publikovat v roce 1803, kdy 
vycházejí jeho Dopisy obyvatele Ženevy, kde před
stavuje myšlenku vytvoření tzv. Newtonovy rady — 
tělesa, které by bylo financováno z příspěvků vybí
raných před Newtonovou hrobkou, čímž by 
přispěvatelé získali nárok nominovat určitý počet 
vědců, ale i umělců, z různých oborů, a ti by vy
tvořili kolektiv, který by reprezentoval Boha na 
zemi. Tato Newtonova rada by se stala jakousi „so
ciální organizací“, složenou z fyziologů, kteří by 
svou vědu založili na jediném božímu zákonu — 
zákonu gravitace23. 

Tyto myšlenky můžeme považovat za navýsost 
teoretické a v praxi nereálné. Hayek jde ještě dále, 
když v jeho myšlenkách vidí snahu po vlastním 
zviditelnění se a získání finančního zdroje příjmů. 

S nedostatkem finančních prostředků se ostat
ně SaintSimon potýkal během svého života něko
likrát a vždy našel stoupence, kteří byli ochotni fi
nancovat jeho životní a tvůrčí výdaje. 

Po ženevských dopisech následují další díla, 
která myšlenku Newtonovy rady rozvíjejí. SaintSi
mon hovoří o fyzicismu, který by se měl stát hle
diskem pro veškeré zkoumání a uspořádání — ne
jen novou vědeckou metodou, ale novým nábožen
stvím, byť připouští, že zprvu jen pro vzdělané 
třídy. Vědeckým a politickým vůdcem lidstva sta
novuje císaře Napoleona, kterému vkládá do ru
kou úkol zorganizovat vědecký systém do podoby 
nové encyklopedie. Sám sebe klade do pozice dru
hého muže, pravé ruky císaře, který by mohl císa
ři s plněním tohoto úkolu pomoci24. I zde můžeme 
dovozovat zištnou motivaci podobně jako u před
chozího díla a vyjádření velkých osobních ambicí. 
Ani další díla nepřináší více utříděných myšlenek 
a propracovaných idejí.

5. Saint-Simonovi žáci a pokračovatelé

Změna přichází po roce 1814, poté co se SaintSi
monovi podaří získat mladé pomocníky. Jeho dílo 
najednou prochází kvalitativní změnou a je mno
hem více systematické a utříděné než do té doby. 

Prvním, kdo začal se SaintSimonem spolupra
covat, byl Augustin Thierry, pozdější historik, kte
rý se proslavil jako zakladatel historiografie mas 
a bojů třídních zájmů, které silně ovlivnily Karla 
Marxe25. Spolupráce SaintSimona a Thierryho ne
trvala dlouho, ale mladá generace bankéřů a prů
myslníků, kteří měli k SaintSimonovi blízko, dala 
vzniknout kariéře SaintSimona jako vůdce školy. 
V té době v jeho pracích převládají dvě základní 
myšlenky: 
1) jediný cíl, který si politika může vytýčit, je vý

roba užitečných věcí a respekt k výrobě a vý
robcům je smysluplnější než respekt k vlastnic
tví a vlastníkům a 

2) každý člověk by měl sebe sama v sociálních 
vztazích pokládat za zaměstnaného ve výro
bě26. V těchto myšlenkách můžeme vidět návrat 
zpět k tezím obsaženým v ženevských dopi
sech.  Odklon od liberálního smýšlení SaintSi
monovi přivodil ztrátu mnoha příznivců. V té 
době se však v SaintSimonově životě objevuje 
polytechnik Auguste Comte, pozdější filozof, 
nejvýznamnější ze SaintSimonových žáků.

6. Auguste Comte

Comte bývá považován za zakladatele pozitivismu 
a sociologie jako vědního oboru. Základem jeho fi
lozofických myšlenek je přijímání faktů a zkoumá
ní jejich vzájemných vztahů. Fakta spojuje podle 
podobnosti nebo posloupnosti, čímž dochází ke 
klasifikaci vědeckého poznání. Sociologii vidí jako 
filozofii dějin, která prochází určitými vývojovými 

22 SAINT-SIMON, H. de.: Výbor z díla, Praha: Orbis, 1949, s. 23
23 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 117
24 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 119
25 Tamtéž, s. 121
26 Tamtéž, s. 122
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etapami a odráží v sobě vývoj společnosti ve všech 
aspektech (státní, právní, společenský, vývoj umě
ní, vědy, náboženství atd.)27. 

Spolupráce Comta a SaintSimona trvala sedm 
let. Comte vůči SaintSimonovi působil jako klasic
ký žák — rozvíjel doktríny svého učitele a dopraco
vával je více k logickým závěrům. Ve druhém svaz
ku Průmyslu dospívá k názoru, že „jediným abso
lutním tvrzením je, že všechno je relativní“28. 
U dalšího společného projektu, kdy vydávali časo
pis Politique, už fungovali jako partneři. Podobně 
pak u dalšího projektu — Organisateur — kde se po
dařilo vyvolat zájem o SaintSimonovy myšlenky 
i za hranicemi Francie. Články, které vycházely 
v časopise Organisateur, získávaly stále více rysů 
autoritářského socialismu a byla zřejmá nechuť 
k principům svobody. Postupně se dostává k názo
ru, že řízení státu by mělo být svěřeno podnikate
lům, kteří budou schopni zajistit vysokou zaměst
nanost pro občany, budou schopni se organizovat 
a prosazovat své zájmy společně — po vzoru ban
kovního prostředí. Podnikatelé jako přirození vůd
ci mají jednat v zájmu chudších vrstev. Tuto myš
lenku později rozvinul F. Engels — vládní a vojen
ská organizace by měla být nahrazena organizací 
administrativní nebo průmyslovou29. 

K odcizení mezi SaintSimonem a Comtem do
chází v důsledku sílících mystických a religiozních 
prvků v SaintSimonově učení. SaintSimon se více 
zaměřuje na chování církví k lidem, kde dochází 
k závěru, že základní přikázání, že lidé se k sobě 
mají chovat jako bratři, všechny církve ignorují. 
Nejchudší třída a její životní podmínky se stávají 

myšlenkou, která se vrací ve všech pracích a proje
vech saintsimonistické skupiny. Pár týdnů před 
SaintSimonovou smrtí vychází jeho poslední dílo 
Nové křesťanství (Nouveau christianisme)30.

7. Comtovo dílo

Nejvýznamnější Comtovo pojednání Systém pozi-
tivní politiky přináší rozpracování původní Saint
Simonovy myšlenky pozvednutí politiky na úro
veň přírodních věd. Tuto novou vědu nazývá 
sociální fyzikou. Jejím smyslem je odhalit přiroze
né a nevyhnutelné zákony rozvoje civilizace, které 
jsou stejně nutné jako zákon gravitace31. Civilizace 
v tomto smyslu, tj. stav vědy, umění a průmyslu, je 
tím, co determinuje a reguluje směr, jímž se vyvíjí 
sociální organizace32. Nevyhnutelný morální řád 
může být proto vytvořen jedině prostřednictvím 
vlády nad míněními, která určuje „celý systém ide
jí a zvyků nezbytných pro to, aby byli jedinci uve
deni do sociálního řádu, ve kterém musí žít“33. 
Tento systém myšlení později převzal od Comta 
celý svět34.

Již ve své rané tvorbě dospívá Comte k závěru, 
že „každá oblast vědění je nucena projít třemi růz
nými teoretickými stadii: teologickým stadiem ne
boli stadiem smyšlenek; metafyzickým čili abs
traktním stadiem; a konečně stadiem vědeckým 
neboli pozitivním,“ což je definitivní stadium veš
kerého poznání vůbec35. Metafyzické stadium je 
kritickou etapou, kdy se člověk už vzdal primitiv
ního pohledu, které ve všem hledá duchy a bož
stva, ale nahradil je něčím abstraktním a nehmata

27 CETL, J. et al.: Průvodce dějinami evropského myšlení, Panorama, 1. vyd., Praha 1985, s. 497–502.
28 SAINT-SIMON, H.: Průmysl, 3. svazek, sešit 2 in HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 128.
29 HAYEL, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 132–133
30 Tamtéž, s. 136
31 SAINT-SIMON, H.: Ouvres de Saint-Simon et d’Enfantin, 2. vydání (1865–78), sv. 19, s. 147–49, 157 in HAYEK, F. A.: Kontrare-

voluce vědy, s. 133–134.
32 SAINT-SIMON, H.: Ouvres de Saint-Simon et d’Enfantin, 2. vydání (1865–78), sv. 19, s. 144, 149 in HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce 

vědy, s. 134.
33 COMTE, A.: Early Essays on Social Philosophy, New Universal Library (Londýn, 1911), s. 301
34 HAYEK, A.: Kontrarevoluce vědy, s. 135
35 SAINT-SIMON, H.: Ouvres de Saint-Simon et d’Enfantin, 2. vydání (1865–78), sv. 19, s. 131–32
 in HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 134
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telným, což také nemá místo ve skutečně pozitivi
stickém vědeckém názoru36. Tato filozofie je pak 
přítomna během celé jeho další filozofické práce. 
Comte rovněž připouští, že naše poznání člověka, 
které máme pouze proto, že jsme sami lidé a mys
líme jako jiní lidé, je nepostradatelnou podmínkou 
naší interpretace sociálních jevů37. 

V letech 1830–1842 bylo v Paříži vydáno šest 
svazků obsáhlého Comtova díla Kurz pozitivní filo-
zofie (Course de philosophie positive). Zpočátku 
jsou ještě přítomny pozůstatky po saintsimonis
tických myšlenkách, sjednocení všech věd redukcí 
všech jevů na zákon gravitace. Posléze však sám 
tuto myšlenku odvrhuje, když ji označuje za „ab
surdní utopii“38. Comtova sociologie se nezabývá 
člověkem jako fyzikální jednotkou, nýbrž vývojem 
lidského myšlení jakožto projevem „kolektivního 
organismu“, který tvoří lidstvo jako celek. Comte 
rovněž tvrdí, že sociologie „spočívá“ na výsledcích 
všech ostatních věd, a že tedy může být vytvořena 
pouze tehdy, když všechny ostatní vědy dosáhly 
pozitivního stadia. Pokoušíli se však dokázat a do
ložit svá tvrzení, setkává se s neúspěchem39. 

Pro Comtovo dílo je charakteristický řád, mož
ná až „nadměrný požadavek jednoty a systemiza
ce“. Mill hovoří dokonce až o Comtově „posedlosti 
regulací“40. Pracuje na tezích zřízení nové intelek
tuální vlády, kde bude pouze kompetentním věd
cům dovoleno řešit obtížné společenské otázky41. 
Věda bude určovat směr, lidé budou podřízeni pří
rodním zákonům, tudíž vláda nebude despotická. 
Nechce rušit soukromé vlastnictví (na rozdíl od 
saintsimonistů), vlastnictví majetku je společen
skou funkcí a bohatí mají být těmi, kdo se budou 
o kapitál starat. Individuální práva budou nahraze

na pouze povinnostmi. Všichni budou součástí ofi
ciální hierarchie, formálních struktur, což má při
nést zlepšení postavení chudších vrstev. Zároveň 
hovoří o „zvláštních dispozicích pro rozkazování 
u jedněch a pro poslušnost u druhých“. Zde se blíží 
tvrzením německých teoretiků, kteří položili ideo
vé základy doktrín Třetí říše (Spengler, Sombart)42.

Comtovy myšlenky našly silnou odezvu v Ně
mecku, ale ještě předtím v Anglii, odkud se Com
tův pozitivismus do Německa rozšířil. Zajímavé je, 
že jeho dílo přímo ovlivnilo pouze menší skupinu 
lidí, jejich prostřednictvím se ale rozšířilo nebý
vale43. 

8. Závěr

Lidský rozum, jeho používání, ale i zneužívání, či 
úpadek ve společenských vědách, „otrocké napo
dobování metod a jazyka vědy“ v protikladu k ne
zaujatému a objektivnímu vědeckému zkoumání. 
Sociální inženýrství, centrální plánování, nesmír
né vědecké ambice. Hayekova Kontrarevoluce vědy 
přináší množství podnětů k zamyšlení. Zejména 
v podmínkách České republiky a ve světle událos
tí, které tuto zemi provázely po většinu 20. století. 

Hayek ve své Kontrarevoluci vědy předkládá 
množství argumentů a logických obrazů, proč spo
lečnost řízená technicky nemůže fungovat. Histo
rie ukázala, že veškeré takové pokusy skončily  
neúspěšně a mnohdy i tragicky. Přesto se lze do
mnívat, že takové pokusy se znovu objeví a budou 
se opakovat i se svými neúspěchy a selháními, pro
tože člověk se málokdy dokáže poučit z historie 
a rád opakuje chyby svých předchůdců. 

36 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 171
37 Tamtéž, s. 174
38 Tamtéž, s. 174
39 Tamtéž, s. 174–175
40 MILL, J. S.: Auguste Comte and Positivism, 2. vyd. (Londýn, 1866), s. 141, 196.
41 COMTE, A.: Kurz pozitivní filozofie, sv. 4, s. 48.
42 HAYEK, F. A.: Kontrarevoluce vědy, s. 181–182
43 Tamtéž, s. 184–185
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ABSTRAKT
Příspěvek je zaměřen na vybrané kapitoly Hayekovy kontrarevoluce vědy. Autor přibližuje osobnost F. A. Ha-
yeka. Krátká kapitola je věnována přehledu přírodních a společenských věd, pojmu scientismus a rozdílům 
mezi přírodními a společenskými vědami. Následuje část o L’École Polytechnique, o jejím založení a prvních 
letech. Dvě hlavní kapitoly jsou zaměřeny na osobnost H. de Saint-Simona a jeho studenta A. Comteho, je-
jich podobnosti, způsob, jakým se jejich práce dělila a samozřejmě to, jak ovlivnily vědu a způsob myšlení 
v Evropě v 19. století.

Podle Hayeka jsou celé dějiny rozvoje moderní vědy provázeny zdoláváním pře-
kážek, s nimiž věda musela bojovat už od svého vzniku v období renesance. 
Překážku vidí zejména v přístupu učenců, kteří podstatnou část svého úsilí vě-
novali analyzování názorů jiných lidí, byť po období středověku, kdy věda a bá-
dání ustoupilo do pozadí, se tento přístup může jevit jako logický.
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KLÍČOVÁ SLOVA
Hayek; Comte; Saint-Simon; přírodní vědy; společenské vědy; scientismus; kontrarevoluce vědy; L’École  
Polytechnique; saint-simonisté

Selected chapters of the Hayek’s The Counter-Revolution of Science

ABSTRACT
The paper is focused on selected chapters of the Hayek’s The Counter-Revolution of Science. The author 
brings closer the personality of F. A. Hayek. A short chapter is devoted to the overview of natural and social 
science, the term of scientism and the differences between natural and social science. A part about L’École 
Polytechnique follows, about its establishment and first years. Two main chapters are focused on a persona-
lity of H. de Saint-Simon and his student A. Comte, their similarities, the way their work devided and of 
course how they influenced science and way of thinking in Europe in 19th Century.
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Hayek; Comte; Saint-Simon; natural sciences; social sciences; scientism; counter-revolution of science; 
L’École Polytechnique; saint-simonists 
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1. Úvod

Při oceňování strojů se často setkáváme s požadav
kem na jeho ocenění na bázi tržního přístupu. 
Hodnota stroje se v takovém případě stanovuje po
rovnáním se shodnými nebo srovnatelnými stroji, 
pro které jsou k dispozici cenové informace. Při 
tomto způsobu ocenění se hodnota majetku vyjad
řuje peněžitou částkou, která odpovídá ceně, kte
rou by bylo možno v místě ocenění a v době, ke 
které se ocenění provádí, dosáhnout při jeho pro
deji za obvyklých obchodních podmínek. Pojem 
tržní hodnoty se pojí s řadou dalších předpokladů, 
které podrobně vymezují mezinárodní oceňovací 
standardy International Valuation Standards. V tu
zemsku, při oceňování strojů se při stanovení tržní 
hodnoty nejběžněji vychází z věcné hodnoty před
mětu ocenění, tedy z jeho hodnoty časové. Tato je 
vyjádřena náklady na pořízení nového předmě 
tu ocenění, téhož či srovnatelného, sníženými 
o amortizaci. Hodnota tržní se pak z hodnoty časo
vé odvíjí, může být hodnotě časové rovna, být vyš
ší či nižší, což se zjistí analýzou trhu s opotřebený
mi stroji v době ocenění, a to nejvhodněji z poměru 
známých cen prodejních u porovnatelných opotře
bených strojů, pro které jsou dosažené ceny zná
mé a jím odpovídajících hodnot časových. 

Hodnota stroje se odvíjí od jeho užitečnosti. Při 
oceňování obecně platí (Kledus a Klika, 2017, s. 9): 
„Čím vyšší je užitečnost oceňovaného objektu, tím 
vyšší je i možný užitek subjektu s právem k objek-
tu, tím vyšší hodnotu má objekt pro oprávněný sub-
jekt, a tím vyšší je i dosažitelná cena při jeho pří-
padném prodeji.“ Užitečnost závisí na vlastnostech 
oceňovaného stroje (jeho provedení a stavu), vlast
nostech jeho okolí (jeho provedení a stavu) a na 
možnostech a způsobu nakládání s oceňovaným 
strojem. 

Stav stroje je zásadně ovlivněn jeho životností 
a podmínkami provozu. Provedením provozní 
zkoušky, která je nezbytnou činností znalce při re
alizaci místního šetření, lze rozlišit dvě základní 
skupiny charakteristik. První skupina zkoumá pro
cesy opotřebování, vznik lomů apod. Druhá skupi
na ověřuje změny velikostí výstupních parametrů 
výrobků, například jeho přesnosti a tvaru. Pro po
souzení a hodnocení technického stavu stroje je 
zásadní první charakteristika. Znalec je schopen 
na základě zjištěných ukazatelů určit příčiny vzni
ku poruch a závad stroje, a tyto zohlednit při zpra
cování ocenění. �

  Posouzení mezních stavů u tvářecích
  strojů — vazba na tuzemské
  oceňovací přístupy

	 }	Ing. Roman Šůstek » Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 
  Česká republika; email: roman.sustek@usi.vutbr.cz
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2. Současný stav poznání

Dle definice uvedené v dnes již neplatné normě 
ČSN 01 0102 (1979) se mezním stavem rozumí stav 
objektu, ve kterém musí být další využití objektu 
přerušeno pro neodstranitelné porušení bezpeč
nostních požadavků, neodstranitelné překročení 
předepsaných mezí stanovených parametrů, neod
stranitelné snížení efektivnosti provozu pod pří
pustnou hodnotu nebo nutnost provedení generál
ní opravy. Obdobně je vymezen mezní stav ve 
Znaleckém standardu č. I/2005 oceňování motoro
vých vozidel (Bradáč a Krejčíř, 2004, s. 11) nebo 
Komentář k oceňování věcí movitých (Bradáč, 
Scholzová, Krejčíř, 2016, s. 267–273). Mezním sta
vem se považuje limitní hranice, od které se odvíjí 
schopnost objektu plnit požadované funkce.

Schopnost plnit požadované funkce úzce souvi
sí s opotřebením objektu. International Valuation 
Standards (IVSC, 2017) znehodnocení rozděluje 
do podkategorií fyzické opotřebení, morální opo
třebení a znehodnocení vnějšími faktory nebo eko
nomické znehodnocení. U fyzického opotřebení je 
ztráta užitečnosti vyvolána zhoršením fyzického 
stavu objektu. U morálního opotřebení veškerá 

ztráta užitečnosti vyplývá z neefektivnosti oceňo
vaného objektu v porovnání s jeho náhradou, např. 
ze zastaralosti konstrukce, specifikace nebo tech
nologie. U znehodnocení vnějšími faktory nebo 
ekonomického znehodnocení, je veškerá ztráta 
užitečnosti způsobena ekonomickými nebo lokač
ními faktory, které jsou vůči danému objektu ex
terní.

Obdobně popisuje znehodnocení Valuing Ma
chinery and Equipment (ASA, 2011, s. 70–90). 
Funkční zastarávání je ztráta užitečnosti způsobe
ná neefektivitou nebo nedostatky objektu v porov

nání s efektivnějším nebo méně nákladným ná
hradním objektem, který vyvinula nová technolo
gie. U tohoto typu znehodnocení objektu, jsou 
příznačné nadbytečné provozní náklady, nedosta
tečná využitelnost apod. Technologická zastaralost 
je definována jako ztráta hodnoty vyplývající 
z rozdílu mezi konstrukcí a konstrukčními materi
ály používanými v dnešních strojích, ve srovnání 
s konstrukcí a konstrukčními materiály používa
nými pro hodnocený stroj či objekt. Ekonomické 
zastarávání, někdy také označováno jako vnější 
zastarávání, popisuje ztrátu hodnoty objektu vněj
šími faktory. Může se jednat např. o snížení po
ptávky po produktu, zvýšení konkurence, schvále
ní nové legislativy, ztrátu materiálových zdrojů.

Borg (1989, s. 39) ve své rozsáhle publikaci 
technickým opotřebením označuje spotřebování 
technického potenciálu užitkovosti zboží. Obecně 
lze technický potenciál užitkovosti označit jako 
množství práce, které zboží může vykonat do 
doby, kdy ztratí své užitné vlastnosti.

Z hlediska systémového pojetí podle Janíčka 
(2014, s. 47B–100B) je stav vymezen jako množi
na podstatných vlastností entity v daném čase 
a v daném prostoru. Veličiny vyjadřující stav enti

ty se označují jako stavové veličiny. Vlastnosti 
a hodnoty stavových veličin entity vymezují její 
různé stavy. Jedním z nich je i stav mezní, vyme
zený takto: „Mezní stav entity nastane, když ales-
poň jedna stavová veličina dosáhne své mezní hod-
noty.“ Změnou stavových veličin se dostává objekt 
ze standardního stavu do přechodového.

Z uvedené rešeršní studie vyplývá, že pro potře
by oceňování majetku není problematika mezních 
stavů u tvářecích strojů zcela řešena. Procesní 
změny na struktuře tvářecích strojů podstatně 
ovlivňují jeho hodnotu. Výpočet, resp. odhad hod

Z uvedené rešeršní studie vyplývá, že pro potřeby oceňování majetku není pro-
blematika mezních stavů u tvářecích strojů zcela řešena. Procesní změny na 
struktuře tvářecích strojů podstatně ovlivňují jeho hodnotu.
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noty stroje, je častým předmětem znaleckého 
zkoumání. Výkon znalecké činnosti je upraven zá
konem č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých 
kanceláří a znaleckých ústavech, ve znění pozděj
ších předpisů a vyhláškou č. 503/2020 Sb., o výko
nu znalecké činnosti, ve znění pozdějších předpi
sů. Dle uvedených právních předpisů, je důležité 
zpracovat znalecký posudek o tržní hodnotě sro
zumitelně a úplně, a to v souladu s obecně uznáva
nými postupy a standardy. Jako opodstatněné se 
tedy jeví komplexně řešit uvedenou problematiku 
a získat poznatky, které budou využity k řešení 
znaleckých problémů.

3. Formulace problému

Výslednou hodnotu tvářecího stroje výrazně ovliv
ňuje jeho stav. Mezní stav může být z hlediska po
žadované funkce tvářecího stroje nepřípustný. Ne
přípustnost je dána změnou kvality (funkční 
vlastnosti se mění kvalitativně) a změnou kvantity 
(funkční vlastnosti dosáhnou nepřístupných hod
not). Z hlediska oceňování tvářecího stroje je důle
žité posoudit, co je příčinou a co je důsledkem 
těchto změn.

4. Řešení

Dle normy ČSN 21 0200 (1991, s. 2) je tvářecí stroj: 
„výrobní stroj s tlakovým nebo rázovým účinkem 
pro zpracování materiálu tvářením; s přímočarým 
nebo rotačním pohybem pracovních částí.“

Jak již bylo výše uvedeno, hodnota tvářecího 
stroje se odvíjí od jeho užitečnosti. Užitečnost zá
visí na vlastnostech tvářecího stroje, konkrétně na 
provedení jeho struktury a stavu struktury. Struk
turovanost lze analyzovat vzhledem ke konstrukč
ním celkům tvářecího stroje. Hierarchii s ohledem 
na úrovňovou strukturu tvářecího stroje, lze vytvo
řit z hlediska jeho konstrukčního řešení. Obecně 
se každý tvářecí stroj skládá z funkčních celků 
(skupina), funkční celky se skládají z částí strojů 
(podskupina), části strojů se skládají ze součástí 
(součást). Stav tvářecího stroje je popsán hodnota

mi stavových veličin (Janíček, 2014, s. 29A). V dů
sledku určitého stavu tvářecího stroje, které probí
hají na jeho struktuře, se tvářecí stroj odpovídajícím 
způsobem projevuje do svého okolí.

Stav struktury tvářecího stroje je zásadně ovliv
něn jeho životností, tj. dosažením mezního stavu, 
kdy vzniká porucha. V systémovém pojetí (Janí
ček, 2014, s. 48B): „Mezní stav entity nastane, 
když objekt ztratí schopnost nebo možnost plnit 
předepsanou funkci.“ Příčiny vzniku mezních sta
vů na tvářecím stroji mohou být ve struktuře tváře
cího stroje, tomu odpovídají objektové mezní stavy 
a v interakcích z okolí do tvářecího stroje a v inter
akcích z tvářecího stroje do okolí, tomu odpovídají 
environmentální mezní stavy. Pro objektové mezní 
stavy je charakteristické, že důvody jejich vzniku 
jsou vnitřní, protože mají původ ve struktuře tváře
cího stroje. Pro environmentální mezní stavy je 
charakteristické, že vznikají v důsledku změn 
v okolí tvářecího stroje. Důvody jejich vzniku jsou 
vnější.

4.1 Mezní stav tvářecího stroje

Problematika mezního stavu na tvářecím stroji je 
řešena na CNC děrovacím lisu. Hlavní funkcí CNC 
děrovacího lisu je vysekávání, tvarování a děrování 
2D součástí z plechu pomocí děrovacích nebo tvá
řecích nástrojů. Mezi základní funkční celky CNC 
děrovacího lisu patří rám typu „O“, nosná kon
strukce včetně pracovního stolu, hnací jednotka, 
elektrický rozvaděč vč. elektro příslušenství, pohy
bové a upínací jednotky (upínací a pojezdový me
chanismus), věž vč. nástrojové stanice (beran), pa
nel CNC řízení a bezpečnostní prvky.

Příčiny vzniku mezních stavů na tvářecím stro
ji mohou být ve struktuře tvářecího stroje, tomu 
odpovídají objektové mezní stavy a v interakcích 
z okolí do tvářecího stroje a v interakcích z tvářecí
ho stroje do okolí, tomu odpovídají environmentál
ní mezní stavy.

Mezní stavy objektové vznikají v důsledku 
změn ve struktuře tvářecího stroje a nastávají 
v okamžiku, kdy tvářecí stroj nemůže dále plnit 
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svoji funkci z důvodu, že sám ztratil tuto schop
nost. Důvody vzniku jsou vnitřní. Mezní stavy ob
jektové rozdělujeme na mezní stav vlastností 
struktury (změna vlastností struktury) a mezní 
stav funkčnosti (změna funkce struktury).

Mezní stav vlastnosti struktury
Jedná se o stav, při kterém funkce tvářecího stroje 
není možná z důvodu, že stav struktury ji neumož
ňuje zajistit. Vznik mezního stavu vlastností struk
tury konstrukce tvářecího stroje se uvažuje v pří
padě, že u některého z funkčního celku (případně 
podskupiny) dojde k poruše. V případě, že se jed
ná o nejdůležitější funkční celek (podskupinu), 
který neumožňuje provedení opravy nebo ho ne
lze nahradit nebo se z ekonomických důvodů neo
pravuje, dojde k ukončení technického života kon
strukce tvářecího stroje (to může nastav i v případě 
většího počtu podskupin). V konkrétním případě 
se může jednat o rám či nosnou konstrukci stroje 
a vedení. Tuhost uzavřeného „O“ rámu či nosné 
konstrukce stroje závisí na dalších, např. provoz
ních vlastnostech tvářecího stroje.

Mezní stav funkčnosti
Jedná se o stav, při kterém je funkce možná, ne
vyhovující je kvantita dosahovaných parametrů 
funkcí. Je dosahováno kritických hodnot paramet
rů např. u provozní vůle, rovnoměrnosti chodu. 
Opravou funkční skupiny (podskupiny, součás 
ti) lze opětovně dosáhnout dodržení dovolených 
mezí stanovených parametrů. Nejčastěji se prová
dí opravy lineárních vedení (např. u pojezdového 
mechanismu), opravy převodů s ozubenými koly, 
odměřovacích zařízení, nastavení nástrojové sta
nice.

Mezní stavy environmentální vznikají v důsled
ku změn v okolí tvářecího stroje a nastávají v oka
mžiku, kdy tvářecí stroj dále nemůže plnit svoji 
funkci, protože mu to stav okolí neumožní. Důvo
dy vzniku jsou vnějšího charakteru. Mezní stavy 
environmentální rozdělujeme na mezní stav kvali
ty tvářecího stroje a mezní stav vlivu tvářecího 
stroje na okolí.

Mezní stav kvality tvářecího stroje
Jedná se o stav, kdy je zavedena nová modernější 
technologie, případně nastane změna požadavků 
spotřebitele. Funkce tvářecího stroje je možná, co 
je nevyhovující je kvalita funkce. U CNC děrovací
ho lisu se může jednat o způsob uchycení nástrojo
vé stanice a výměny razníků, schopnost vytvářet 
závity, prolisy, drážky, odhrotování apod. Další 
možností je zavedení automatizace pomocí mani
pulátorů a robotů. Modernizací tvářecího stroje, 
lze však dosáhnout stavu, kdy jsou funkční a výko
nové parametry srovnatelné s tvářecím strojem no
vým.

Mezní stav vlivu tvářecího stroje na okolí
Jedná se o stav, který je způsoben změnou poža
davků na působení tvářecího stroje vůči okolí. 
Funkce tvářecího stroje je možná, ale jeho projevy, 
spojené se zajištěním jeho funkce jsou pro okolí 
nepřijatelné. Konkrétně u CNC děrovacího lisu 
může nastat situace, kdy likvidace provozní kapa
liny (olej u hydraulického pohonu) bude ekologic
ky a ekonomicky nákladná, tj. zajištění likvidace 
bude neekonomické.

4.2 Přístup znalce k ocenění tvářecího stroje

Postupy pro oceňování tvářecích strojů jsou zalo
ženy na jeho identifikaci, stanovení výchozí hod
noty, stanovení technické hodnoty a vyjádření 
jeho obvyklé ceny založené na analýze trhu.

Zjednodušeně lze výpočet tržní hodnoty (vyjá
dřena jako cena obvyklá viz zákon č. 151/1997 Sb. 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů) tvářecího stroje vy
jádřit rovnicí

COB = VH ∙ ∙ KPTHN ∙ (100 – ZA) ∙ (100 ± PS)
104  (1)

kde COB je cena obvyklá [Kč], VH je výchozí hod
nota [Kč], THN je výchozí technická hodnota stro
je [%], ZA je základní amortizace [%], PS je přiráž
ka nebo srážka za lepší nebo horší technický stav 
stroje a KP je koeficient prodejnosti [–].
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Expertní úvahou lze zohlednit změny mezního 
stavu tvářecího stroje a posoudit jejich vliv na jeho 
hodnotu (tabulka č. 1).

5. Závěr

Příspěvek se zabývá problematikou mezních stavů 
a jejich vlivu na oceňování. Celé oceňování strojů 
je dobře algoritmizované. Vždy je založeno na 
identifikaci oceňovaného stroje, stanovení výchozí 
hodnoty, technické hodnoty stroje a vyjádření jeho 

obvyklé ceny založené na analýze trhu. Obtížná je 
však aplikace těchto činností v rámci realizace oce
ňovacích postupů. Mezní stavy je nutné posoudit 
a zohlednit v jednotlivých veličinách, které vstupu
jí do algoritmu výpočtu tržní hodnoty stroje. V sys
témovém pojetí lze rozpoznat mezní stav vlastnos
tí struktury, mezní stav funkčnosti, mezní stav 
kvality tvářecího stroje a mezní stav vlivu tvářecí
ho stroje na okolí. Vliv mezních stavů na tvářecí 
stroj znázorňuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 » Interpretace výsledků — mezní stavy vs. oceňování

Mezní stav vlastnosti 
struktury Mezní stav funkčnosti Mezní stav kvality 

tvářecího stroje
Mezní stav vlivu tvářecího 

stroje na okolí

Není umožněna oprava Je umožněna oprava Je umožněna modernizace Vliv na okolní prostředí

V případě, že se jedná 
o nejdůležitější funkční celek 
(podskupinu), stroj je na 
konci technického života. 
Ostatní nepoškozené funkční 
celky (podskupiny) lze využít 
jejich prodejem za cenu 
obvyklou.

V případě, že je umožněna 
celková oprava funkčního 
celku (podskupiny) a touto 
opravou dojde k znovu 
dodržení dovolených mezí 
stanovených parametrů, je 
tato skutečnost zohledněna 
ve výchozí technické 
hodnotě.

V případě, že je provedena 
modernizace, je možné 
dosáhnout obdobných 
užitných vlastností 
v porovnání s novým 
strojem. V některých 
případech, lze modernizací 
dosáhnout i lepších 
výsledků. Tato skutečnost 
je zohledněna ve výchozí 
technické hodnotě.

V tomto případě se stroj 
negativně projevuje do 
okolí. Může také nastat 
legislativní zákaz provozu 
(např. u motorových vozidel 
vjezd do centra měst). Tato 
skutečnost má za důsledek 
značné omezení provozu. 
To je možné zohlednit při 
stanovení výchozí hodnoty 
případně zredukovat srážkou 
za technický stav.

Cena zbytků CZ THN = až 80 % THN ≥ 100 % VH případně S

Pramen: Vlastní
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ABSTRAKT
Téma článku se zaměřuje na využití znalostí mezních stavů, a to konkrétně pro potřeby řešení znaleckých, 
resp. oceňovacích problémů. Mezi základní výrobní prostředky každého výrobního závodu či strojní firmy 
patří obráběcí stroje, tvářecí stroje, slévárenské stroje a zařízení a montážní stroje. Problematika mezních 
stavů je řešena na tvářecím stroji CNC děrovacím lisu. V systémovém pojetí lze rozpoznat mezní stav vlast-
ností struktury, mezní stav funkčnosti, mezní stav kvality tvářecího stroje a mezní stav vlivu tvářecího stro-
je na okolí. Při řešení znaleckých problémů je nutné zohlednit tyto vlivy ve výpočtech jednotlivých veličin. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Mezní stav; struktura; hodnota

Assessment of limit states in forming machines — link to domestic valuation approaches

ABSTRACT
The topic of the article focuses on the use of knowledge of limit states, specifically for the purposes of dea-
ling with expert or valuation problems. The basic means of production of each plant or machine company 
include machine tools, forming machines, foundry machines and equipment, and assembly machines. The 
issue of limit states is addressed on the CNC forming machine of the punching press. The system concept re-
cognises the limit state of structure properties, the limit state of functionality, the limit state of quality of the 
forming machine and the limit state of influence of the forming machine on the surroundings. When resol-
ving expert problems, these effects must be considered in the calculations of individual quantities.

KEYWORDS
Limit state; structure; valuation
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1. Úvod

V posledných rokoch sa v debatách o makroekono
mickej politike čoraz viac začína venovať pozor
nosť teórii, ktorú jej zástancovia nazývajú moder
nou monetárnou teóriou (MMT). Napriek svojmu 
radikálnemu postoju voči riadeniu verejných fi
nancií sa táto teória doposiaľ stretla iba s vlažným 
prijatím u akademikov. Ako bude spomenuté niž
šie, mnohé akademické školy sa voči MMT stavajú 
značne kriticky, v mnohých prípadoch ju odmieta
ví autori označujú za absurdnú teóriu s protichod
nými závermi a utopickými politickými odporúča
niami. 

Napriek tomu sa MMT pre svoju príťažlivosť 
stala myšlienkovým podkladom pre vytvorenie po
litických programov propagujúcich plnú zamest
nanosť, transformáciu ekonomiky „ozelenením“ 
a digitalizáciou hospodárstva a iných, prevažne so
ciálnych a environmentálnych cieľov. MMT hlása 
revolučný pohľad na rozpočtovanie verejných fi
nancií v hospodárstve. Výdajové položky podľa tej
to teórie nie sú vytvárané štátom v závislosti od 
výšky vybraných daní, avšak v závislosti od jeho 
vlastnej potreby. Stropom pre objem nových peňa

zí v obehu v takom prípade nemá byť rozpočtové 
obmedzenie (vyrovnanosť rozpočtu) ale udržateľ
ná miera inflácie. 

Z teórie následne vyplýva preskriptívna časť te
órie, umožňujúca verejné financovanie akéhokoľ
vek vládneho programu pri dodržaní určitých pod
mienok (výška inflácie, ekonomická hodnota 
programu, ai.) Vzhľadom k charakteristikám pre
skriptívnej časti teórie si MMT osvojila predovšet
kým politická ľavica, napr. kongresmanka Alexan
dria OcasioCortezová a senátor Bernie Sanders, 
obaja presadzujúci sociálne programy na riešenie 
ekonomických nerovností. Nezostáva teda veľkým 
prekvapením, že v odbornej verejnosti vzbudzuje 
MMT podozrenie, že pod jej lákavým preskriptív
nym obalom sa nachádza iba sofistický inštrument 
vytvorený pochybnými ekonómami k presadzova
niu populistických politických programov.

Viacerí ekonómovia hlavného prúdu vyjadrili 
kritiku nielen fundamentálnych základov MMT, 
ale aj dopadov aplikácie preskriptívnej časti MMT. 
Súčasný hlavný ekonomický prúd spochybňuje 
pohľad MMT na dejinný vývoj peňazí a ich výz
nam v hospodárstve. Oponenti ďalej dokladajú, že 
MMT nie je žiaden všeliek a pokiaľ by sa základy �

  MMT — všeliek alebo finančný 
  sofismus?1

	 }	Ing. Michal Vyletelka » Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, 
  nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3; email: vylm00@vse.cz

*

1 Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze „Vývojové 
trendy na finančních trzích“, který je registrován u Interní grantové agentury VŠE v Praze pod číslem F1/46/2019.
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MMT brali ako východisko k riadeniu peňažnej zá
soby, resp. inflácie, navrhované kroky môžu viesť 
k neudržateľnému dlhu, hyperinflácii, prudkej  
devalvácii domácej meny, vysokým úrokovým 
sadzbám, úverovým bublinám a vo výsledku k dl
hodobej ekonomickej stagnácii. 

Tento článok si kladie za cieľ vypracovať súhrn 
kritiky modernej monetárnej teórie a odpovedí zá
stancov MMT na túto kritiku. Zároveň prináša 
vlastnú kritiku MMT, založenú na poznatkoch he
teroagentného prístupu k modelovaniu ekonomi
ky. Prvá sekcia článku obsahuje teoretické výcho
diská a praktické implikácie MMT, podľa jej 
významných predstaviteľov (Wray, Mitchell, Kelto
nová). Následne budú tieto východiská konfronto
vané s poznatkami o dejinnom vývoji peňazí tak 
ako o nich pojednáva súčasný vedecký diskurz 
v ekonómii, histórii a antropológii. Tretia časť člán
ku bude pozostávať z kritiky jednotlivých teoretic
kých téz nielen od neoklasických a novokeynesi
ánskych, ale aj od heterodoxných ekonómov. 
Záverečná časť predstaví vlastný autorov prínos do 
problematiky MMT, predovšetkým v súvislosti 
s komplexnosťou, heterogenitou a nelineárnou dy
namikou finančných trhov. Tieto vlastnosti totiž či
nia z finančného trhu ťažko predvídateľný orga
nizmus, ktorý kvôli priamemu vplyvu jeho stavu 
a štruktúry na reálnu ekonomiku významne 
ovplyvňuje využiteľnosť MMT v praxi.

2. Základy MMT

MMT je vo svojej podstate rozvinutím postkeyne
siánskej ekonomickej teórie, ktorá sa rovnako ako 
iné alternatívy postkeynesiánskeho myslenia in
špirovala predovšetkým Johnom Maynardom Key
nesom, Abba Lernerom, Joan Robinsonovou a Hy
manom Minskym. Spolu s postkeynesiánmi 
zdôrazňujú obhajcovia MMT kľúčovú úlohu agre
gátneho dopytu pri riadení produkcie a zamest
nanosti v krátkodobom i dlhodobom horizonte, 
ústrednú úlohu finančného sektoru v hospodár
stve a významnosť endogenity peňazí. Tieto prin
cípy ostro kontrastujú s názorom ekonómov ponu

kovej strany, že zamestnanosť z dlhodobého 
hľadiska je určená hlavne faktormi na strane po
nuky a s monetaristickým stanoviskom peňažnej 
dichotómie, napr. tvrdením M. Friedmana, že dl
hodobá nulová nezamestnanosť nemôže existovať. 
Peniaze sú podľa Friedmana a Friedmanovej 
(1980) iba závojom, ktorý zahaľuje fungovanie re
álnej ekonomiky, a teda nemajú vplyv na jej dlho
dobú trajektóriu. MMT rovnako odmieta exogenitu 
peňazí a zastáva názor, že centrálna banka môže 
iba reagovať na exogénny dopyt firiem a domác
ností po peniazoch. 

To, čo však robí MMT výrazne odlišnou od po
stkeynesiánskej tradície, je jej kľúčový dôraz na 
dve myšlienky, ktoré sa v iných postkeynesián
skych teóriách zvyčajne nenachádzajú: (1) kon
cept tzv. „štátnych peňazí“, známy aj pod koncep
tom tzv. „chartalizmu“ a (2) idea tzv. „funkčných 
financií ” rozvinutá ekonómom Abbou Lernerom.

2.1 Chartalismus

Chartalizmus a koncept tzv. „štátnych peňazí“ sa 
používajú k vysvetleniu tézy MMT o irelevantnosti 
rozpočtových deficitov krajín s monetárnou suve
renitou, keďže tie podľa MMT nemôžu nikdy skra
chovať.

Podľa chartalistického prístupu je obeh peňazí 
vždy vytvorený štátom; prinajmenšom v prípade 
moderných peňazí je obtiažne získať príklady de
centralizovanej meny. Niektorí kritici v súčasnosti 
oponujú existenciou kryptomien, avšak aj tie sa 
vďaka ich vlastnostiam označujú častejšie ako 
kryptoaktíva (Matonis, 2013). 

Hlavná príčina kolobehu určitej meny spočíva 
v jej prijímaní na verejných úradoch (hlavne pri 
platení daní). To má dôležité politické dôsledky. 
Akonáhle štát uvalí na svojich občanov daň, ktorá 
sa platí v mene, nad ktorou má emisný monopol, 
môže ovplyvniť jej hodnotu stanovením podmie
nok, za ktorých ju môže obyvateľstvo získať. Vláda 
tak nepotrebuje peniaze domácností k jej správne
mu chodu; naopak verejnosť potrebuje vládne pe
niaze k platbe daní. Z toho podľa Wraya (1998) vy
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plýva, že vláda si môže dovoliť čokoľvek, čo je na 
predaj, bez ohľadu na výsledný deficit. 

Avšak pretože časť z poskytnutých peňazí do
mácnosti v rozpočtovom cykle usporia, vláda za 
normálnych okolností musí minúť viac, ako sa jej 
podarí vybrať na daniach. Inými slovami, vládny 
deficit je plne ospravedlniteľný funkciou peňazí 
v ekonomike. Vládne deficity okrem toho nevyža
dujú emisiu nových dlhopisov, tie vláda poskytuje 
kvôli umožneniu držby úročených cenných papie
rov namiesto držby bezúročnej hotovosti a kvôli 
sťahovaniu prebytočného množstva peňazí v ru
kách domácností. Chartalistický pohľad teda vedie 
k veľmi odlišným cieľom menovej a fiškálnej poli
tiky. Monetárna politika by tak oproti súčasnej ne
oklasickej funkcii mala iba stanovovať krátkodobé 
úrokové sadzby pre vyrovnávanie dopytu po ban
kových rezervách, zatiaľ čo fiškálna politika má 
zohrávať úlohu v dlhodobom dosahovaní cenovej 
stability.

2.2 Funkčné financie

Pojem tzv. „funkčných financií“ prináša myšlien
ku, že úlohou daní nie je platiť vládne výdaje, tie 
sa dajú kryť emisiou štátnych peňazí, ale predo
všetkým znížiť inflačný tlak, ktorý vytvára agregát
ny dopyt pri dosahovaní plnej zamestnanosti, (Ep
stein, 2019).

Pohľad MMT stavia na keynesiánskom prístupe 
a najviac vychádza z prístupu funkčných financií 
definovaným Abbom Lernerom. Podľa Lernera 

(1943) je ústrednou myšlienkou „funkčných finan
cií“ to, že fiškálna politika vlády — teda jej výdavky 
a dane, požičiavanie a splácanie, emisia a výber pe
ňazí — sa realizuje iba s ohľadom na dopady tých
to opatrení na reálnu ekonomiku a nie na to, či 
dané opatrenia sú z monetárneho hľadiska udrža
teľné.

Lerner ďalej vo svojom článku uvádza dva zá
kony „funkčných financií“. Prvý zákon ukladá vlá
de finančnú zodpovednosťou k udržaniu celkovej 
miery výdajov krajiny na zbožie a služby na úrov
ni hrubého produktu za príslušné obdobie. Ak sú 
výdaje príliš vysoké, vláda musí znížiť nákupy 
a zvýšiť dane. Ak sú výdavky príliš nízke, vláda 
musí nákupy zvýšiť a zároveň znížiť dane. Zaují
mavým dôsledkom je, že zdanenie neslúži ako 
zdôvodnenie vládnych nákupov, naopak zdanenie 
sa ukladá iba ak je to pre verejnú politiku žiadúce, 
teda aby mali daňoví poplatníci menej peňazí na 
výdavky.

Druhým zákonom funkčných financií je povin
nosť vlády požičiavať si peniaze emisiou dlhopisov 
iba v prípade, že je potrebné stiahnuť prebytočnú 
hotovosť z obehu na vrub úročeného dlhu. Vláda 
by tak mala prostredníctvom vládnych pôžičiek 
alebo monetizáciou dlhu dosiahnuť takú úrokovú 
mieru, ktorá vedie k najžiaducejšej miere úspor 
resp. investícií.

Wray (1998) navyše do pojmu „funkčných fi
nancií“ k Lernerovmu prístupu zavádza (1) expli
citné uznanie role, ktorú majú dane v peňažnom 
obehu (2) preskúmanie dopadu druhého zákona 

Avšak pretože časť z poskytnutých peňazí domácnosti v rozpočtovom cykle 
usporia, vláda za normálnych okolností musí minúť viac, ako sa jej podarí vy-
brať na daniach. Inými slovami, vládny deficit je plne ospravedlniteľný funk-
ciou peňazí v ekonomike. Vládne deficity okrem toho nevyžadujú emisiu no-
vých dlhopisov, tie vláda poskytuje kvôli umožneniu držby úročených cenných 
papierov namiesto držby bezúročnej hotovosti a kvôli sťahovaniu prebytočného 
množstva peňazí v rukách domácností. Chartalistický pohľad teda vedie k veľ-
mi odlišným cieľom menovej a fiškálnej politiky.
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funkčných financií na bankové rezervy (3) analý
zu vládneho programu, pri ktorom by sa štát stal 
zamestnávateľom poslednej inštancie a zabezpe
čoval tak potenciálnu plnú zamestnanosť a (4) 
koncepciu sektorovej bilancie účtovných vzťahov 
medzi vládnym a mimovládnym sektorom. 

V súvislosti so štvrtým bodom totiž podľa God
leyovej (2008) existuje v ekonomike identita medzi 
veľkosťou vládneho deficitu a mimovládneho pre
bytku, z čoho by dodatočne malo vyplývať, že 
schodky nebránia vládnym programom, naopak, 
práve tie rozvíjajú mimovládny sektor dodatoč
ným stimulom k ekonomickému rastu vytvorením 
agregátneho dopytu. 

V nasledujúcej podkapitole budú detailne po
dané argumenty vybraných téz modernej mone
tárnej teórie.

3. Vybrané tézy MMT

3.1 Štát s monetárnou suverenitou 
nepotrebuje výber daní na vládne výdaje

Ako už bolo spomenuté, pôvod a význam peňazí 
v hospodárstve čerpá MMT z chartalistického po
hľadu. V ňom je štát tvorcom a vynucovateľom 
obehu peňazí tým, že na občanov uvaľuje daň pla
tenú v mene, ktorej obeh vyžaduje. Daň teda pod
ľa chartalistov, a teda aj podľa zástancov MMT, ne
slúži k financovaniu vládneho rozpočtu ale iba 
k vynúteniu obehu peňazí, ktoré štát reguluje a po
mocou nich pretvára ekonomiku. 

Toto učenie je v prísnom rozpore s neoklasic
kou verziou pôvodu peňazí vychádzajúcej z filozo
fie Adama Smitha, ktorý v jeho ikonickom diele 
Bohatstvo národov (2001) poznamenáva: „Aby sa 
tým uľahčila výmena tovaru a aby sa tým pomohlo 
výrobe a obchodu, prišlo sa vo všetkých pokročilej-
ších krajinách na to, že je potrebné vyraziť verejnú 
značku na určité množstvo každého takého kovu, 
ktorého sa týchto krajinách užívalo k nákupu zbo-
žia. Tak vznikli razené peniaze a mincovne.“ Toto 
učenie okrem iného prevzala rakúska škola, ktorej 
jeden z hlavných predstaviteľov, Ludwig von Mi

ses, vyústil Smithovu a Mengerovu prácu do po
pretia možnosti vzniku peňazí akoukoľvek formou 
spoločenskej zmluvy. Peniaze podľa Misesa (1981) 
nikdy nemôžu vzniknúť ako produkt konvencie 
alebo ako hotový nástroj vládnej politiky; vždy sa 
rozvinú ako katalytická tržná inštitúcia. 

Je prínosné uviesť, že učenie Adama Smitha ne
vzniklo v 18. storočí ex nihilo. Už v roku 330 p. n. l. 
Aristoteles (1998) podobne špekuloval v jeho po
jednaní o politickom fungovaní štátu. Rodiny, naj
menšie hospodárskej jednotky, musia podľa Aris
totela v prvých ekonomikách vytvárať produkty 
pre svoje potreby. Postupne však vzniká deľba prá
ce, niektoré rodiny pestujú kukuricu, iné víno 
a následne s týmito produktmi obchodujú. Peniaze 
podľa Aristotela museli vzniknúť z tohoto procesu, 
aj napriek tomu, že vo svojich spisov neuviedol 
ako.

Ako však uvádza David Graeber (2012), klasic
ká teória o vzniku peňazí je v silnom rozpore s his
torickými a antropologickými poznatkami o vzni
ku peňazí. Výstupy historikov a antropológov sú 
podľa Graebera totožné s chartalistickou teóriou. 
Až do vzniku štátov totiž podľa súčasného pozna
nia skutočné peniaze nekolovali a hospodárstvo 
bolo založené na úverovej ekonomike. Graeber 
teda okrem iného zamieta aj barterový obchod ako 
predchodcu peňažnej ekonomiky a na jeho miesto 
stavia úverovú ekonomiku a nástup štátneho apa
rátu. Peniaze teda podľa neho z dochovaných his
torických zdrojov nevznikli ako prostriedok výme
ny tovaru, ale ako potreba štátu financovať vojnové 
ťaženia.

Graeber najprv ako príklad uvádza prvé vý
chodné civilizácie: „Je zrejmé, že trhy vznikali oko-
lo starodávnych armád; stačí sa len pozrieť do Čá-
nakjovej Arthašástry, sasánovského Kruhu zvrcho-
vanosti alebo do čínskej Rozpravy o soli a železe, 
aby sa dalo konštatovať, že väčšina starodávnych 
vládcov trávila mnoho času premýšľaním o vzťahu 
medzi baňami, vojakmi, daňami a potravinami.“ 
Ako príklad vytvorenia kolobehu peňazí štátu v zá
padnej civilizácii uvádza Graeber prípad dobytia 
Madagaskaru francúzskym generálom Gallienim. 
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Z dochovaných zdrojov mal Gallieni na Madagas
karčanov ako jeden z prvých politických krokov 
uvaliť daň z hlavy. Táto daň bola nielen vysoká, ale 
bola splatná iba v novovydaných madagaskar
ských frankoch. Inými slovami, Gallieni emitoval 
vlastné peniaze a následne vyžadoval, aby mu kaž
dý v krajine časť týchto peňazí vrátil. Graeber ďalej 
popisuje snahy francúzskeho gubernátu k zabez
pečeniu aspoň malého obnosu peňazí v madagas
karských rodinách pre podporu spotreby francúz
skeho zbožia a následný vzdor starších obyvateľov 
k týmto snahám. Dodáva, že v roku 1990, v čase 
kedy sám navštívil krajinu, už bola daň na hlavu 
(zvaná aj edukačná daň) zrušená, avšak logika 
spontánne vytvoreného trhu sa stala už tak intui
tívne akceptovanou, že miestni obyvatelia ju pre
zentovali podobnými argumentmi ako učenci Ada
ma Smitha. 

Ďalšie empirické dôkazy o historickom pôvode 
štátnych peňazí uvalením daní možno nájsť u ďal
ších historikov a antropológov. Napr. Cook (1958) 
verí, že prvé mince pravdepodobne vyrazil Phei
don z Argosu, okolo roku 630 pred n. l. Vzhľadom 
k vysokej nominálnej hodnote prvých mincí a k ich 
štandardizovanej hmotnosti bolo mincovníctvo 
pravdepodobne vynájdené s cieľom uskutočniť 
veľké množstvo platieb značnej hodnoty (predo
všetkým výplatu žoldnierov) v ľahko prenositeľnej 
forme. Subjektom, ktorý uskutočňoval platby mal 
byť kráľ Lýdie. Túto tézu upravil Crawford (1970), 
ktorý predpokladá, že vlády razili mince na výpla
tu žoldnierom iba za účelom vytvorenia sprostred
kovateľského kanálu pre výplatu daní. Crawford 
tvrdí, že dôkazy naznačujú, že použitie týchto 
mincí ako prostriedku výmeny bolo náhodným dô
sledkom razenia mincí, a nie ich dôvodom. Záro
veň tvrdí, že fiškálne potreby štátu určovali množ
stvo mincí v obehu. Inými slovami, mince boli od 
začiatku úmyselne razené, aby poskytovali štátne 
služby.

Učenie MMT z chartalistického pôvodu peňazí 
ďalej vyvádza (Mosler, 1998), že vládne nekryté 
peniaze nevyhnutne znamenajú, že federálne vý
davky nemusia byť založené na príjmoch. Vláda 

nemá k dispozícii viac finančných prostriedkov, 
keď je štátny rozpočet prebytkový, ako keď je v de
ficite. Celkové vládne výdavky závisia jedine na 
politickej preferencii. Neexistuje žiadny inherent
ný finančný limit. Výška vládnych výdajov, daní 
a dlhu ovplyvňuje infláciu, úrokové sadzby, tvorbu 
kapitálu a ďalšie reálne ekonomické veličiny, ale 
množstvo peňazí, ktoré má vláda k dispozícii, je 
nezávislé od daňových výnosov a nezávislé od 
dlhu. 

Z pohľadu MMT je teda koncepcia amerických 
federálnych trustových fondov, dlhových bŕzd 
a záchranných finančných valov iba anachroniz
mom a nepotrebným cvičením z mentálneho úč
tovníctva. Jediné finančné obmedzenia v rámci su
verénneho monetárneho systému sú uvalené iba 
dobrovoľne.

3.2 Monetárne suverénny štát nemôže 
zbankrotovať

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej podkapi
tole a vyplynulo z minulej tézy, MMT vychádza 
z konceptu identity vládneho deficitu a prebytku 
domácností. Z tohto dôvodu by rozpočtové schod
ky nemali byť vnímané ako prekážky brániace 
vládnym rozvojovým programom, pretože dlho
dobé rozpočtové prebytky by mali za následok ne
gatívny vplyv na výšku peňažných prostriedkov 
v sektore domácností a tým aj na agregátny dopyt. 
To je jeden z dôvodov, prečo niektorí zástancovia 
MMT, napr. Kelton (2020), označujú centrálne 
banky ako zapisovateľov peňažných bodov. Zapi
sovateľovi totiž nemôžu dôjsť body. Na podloženie 
tohto argumentu býva často používané prehláse
nie bývalého predsedu rady guvernérov Fedu Bena 
Bernankeho (CBS, 2009) o dolároch daňových po
platníkoch na záchranu bánk počas finančnej krí
zy: „Nie sú to peniaze daňových poplatníkov. Ban-
ky majú účty vo Fede, na upravenie veľkosti ich 
účtov stačí použiť počítač“. Zástancovia MMT pri 
dokazovaní neškodnosti dlhodobého vládneho de
ficitu poukazujú na Japonsko. Pomer dlhu k HDP 
Japonska, v súčasnosti najzadlženejšej ekonomiky 
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na svete činí 240 %. Na konci septembra 2019 do
siahol japonský štátny dlh rekordných 7,82 bil. 
EUR (1,1 bld. jenov). Finančné trhy však podľa 
MMT nemôžu vtlačiť Japonsko do krízy, pretože 
Bank of Japan (BoJ) môže zasiahnuť do akokoľvek 
nežiadúceho pohybu úrokových sadzieb. Rovnako 
tak by mohlo odpísať celý dlh monetizovaním ja
ponských dlhopisov svojou centrálnou bankou. Už 
viac ako tri roky BoJ kontroluje výnosovú krivku 
japonských dlhopisov umelým stanovovaním úro
kových sadzieb. Okrem ukotvenia krátkodobej 
úrokovej sadzby sa BoJ zaviazala zafixovať úroko
vé sadzby desaťročných štátnych dlhopisov na nu
lový úrok. Pri uskutočňovaní tejto politiky BoJ na
kúpila obrovské množstvo štátneho dlhu a len 
v júni 2019 skúpila na trhu 6,9 bilióna jenov. V dô
sledku svojho agresívneho programu nákupu dl
hopisov v súčasnosti BoJ vlastní zhruba 50 percent 
všetkých japonských štátnych dlhopisov. Takže aj 
keď je Japonsko označované za najzadlženejšiu 
rozvinutú krajinu na svete, polovica jeho dlhu už 
je de facto monetizovaná jeho centrálnou bankou. 

To vedie niektorých teoretikov MMT k úvahám 
o dopadoch stopercentnej monetizácie japonského 
dlhu. Podľa Lonergana (2012) by injekcia 500 bil. 
jenov do japonskej ekonomiky nespôsobila vážnej
šie komplikácie. Tvrdí, že výkup japonských dlho
pisov by síce nemal vplyv na čisté bohatstvo do
mácností (mení sa iba typ majetku, nie jeho 
hodnota), mal by však negatívny vplyv na čistý prí

jem domácností (zmenšený o úrok). Lonergan 
z toho vyvodzuje, že zvýšené množstvo hotovosti 
by nemalo vplyv na spotrebné preferencie, a ak 
áno, tak skôr negatívny kvôli zníženému príjmu 
z finančných úrokov. 

Krízové epizódy ekonomík sú teda podľa MMT 
(Kelton, 2020) vždy znakom straty monetárnej su
verenity. Skôr ako neobratná fiškálna zodpoved
nosť boli skutočnou príčinou krachu (i.) odovzda
nie monetárnej suverenity medzinárodnej inštitú
cii (Grécko, Ekvádor, Panama); (ii.) zafixovanie 
menového kurzu (Bermudy, Venezuela, Niger) 
a (iii.) masívne požičiavanie v cudzej mene (Ukra
jina, Argentína, Turecko, Brazília). Naopak, zá
stancovia MMT poukazujú na výskum sociológa 
Thayera (1996), ktorý na posledných šiestich veľ
kých ekonomických krízach spozoroval pozitívny 
vzťah medzi dlhodobými vládnymi prebytkami 
a následnými hospodárskymi krízami. 

3.3 Štát môže kontrolovať infláciu danením 
a zabezpečením plnej zamestnanosti

Z doteraz uvedeného sú zrejmé dve tvrdenia zá
stancov MMT, a to, že (i.) dane poháňajú kolobeh 
peňazí (ii.) fiškálna politika je dôležitým determi
nantom hodnoty peňazí. Limitom pre výšku a for
mu vládnych programov podľa MMT netvorí výška 
vládneho deficitu ale inflácia. Inflačné tlaky môže 
podľa teórie vláda znižovať pomocou stanovenia 

Tabulka č. 1 » História dlhodobých rozpočtových prebytkov a počiatočných rokov hospodárskej krízy 

v USA

Obdobie dlhodobého 
vládneho prebytku Percentuálny pokles dlhu Počiatočný rok 

hospodárskej krízy

1817–1821 29 % 1819

1823–1836 100 % 1837

1852–1857 59 % 1857

1867–1873 27 % 1873

1880–1893 57 % 1893

1920–1930 36 % 1929

Pramen: Thayer (1996)
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výšky minimálnej mzdy pri dosiahnutí plnej za
mestnanosti a pomocou optimálneho danenia. 
Podľa Wraya sa po zavedení tzv. inštitútu zamest
návateľa poslednej inštancie môže vláda zaviazať 
k vyplácaniu istej minimálnej mzdy. Táto mzda po
tom slúži ako kotva cenovej stability spôsobujúca 
deflačné tlaky. Vytvorenie nekonečne elastického 
dopytu po pracovnej sile pri vopred stanovenej 
mzde by tak mohlo (za určitých podmienok) viesť 
k potrebnej devalvácii alebo revalvácii meny. 

Je zrejmé, že táto teória môže slúžiť ako argu
mentačný podklad pre politikov navrhujúcich pa
radigmatické politické zmeny, ako napr. Zelený 
nový údel, základný nepodmienený príjem, a iné 
kroky. Na námietky fiškálnych konzervatívcov zá
stancovia MMT (Wray, 2020) odpovedajú potre
bou nasmerovania výdajov do sektorov, ktoré ne
budú spôsobovať inflačné tlaky, teda tie, v ktorých 
je vysoká nezamestnanosť a nevyznačujú sa silný
mi bariérami vstupu do odvetvia. 

Druhý prístup odporúča integráciu inflačného 
rizika do rozhodovacieho procesu schvaľovania 
výdavkov a ich kompenzovania. Tento prístup 
uznáva funkciu danenia, ako inflačnej brzdy a na
vrhuje zváženie správneho daňového a výdajové
ho mixu pri aplikácii vládnych programov (Kelton, 
2020).

4. Kritika MMT

Do debaty o fiškálnej udržateľnosti prispeli predo
všetkým Reinhartová a Rogoff (2010) svojou iko
nickou štúdiou v ktorej ukázali, že ekonomický 
rast prudko klesne po prekročení 90% pomeru 
štátneho dlhu voči HDP. Kritická odpoveď Herndo
na, Asha a Pollina (2014) však ukázala, že táto pra
hová hodnota v skutočnosti neexistuje. Ďalšia štú
dia Asha (2019) navyše preukázala, že v prípade 
pokročilých krajín neexistuje stabilná evidencia 
akéhokoľvek zníženého ekonomického rastu v zá
vislosti od úrovne dlhu.

Epstein (2019) vo svojej kritike MMT tvrdí, že 
z empirických zistení je zrejmé, že makroekono
mický rámec MMT sa nevzťahuje na väčšinu krajín 

rozvojového sveta, integrovaných do globálnych fi
nančných trhov. Krajiny s otvorenými kapitálový
mi trhmi sú predmetom špekulatívnych prílivov 
a odlivov kapitálu a iných kapitálových šokov. Tie
to šoky negatívne ovplyvňujú záväzky domácich 
dlžníkov, stabilitu domácej meny a likviditu. Zá
stancovia MMT síce argumentujú, že v prípade 
rozvojových krajín hrá dôležitú úlohu menový re
žim a zavedenie voľne plávajúceho režimu je rieše
ním, Reyová (2015) však konštatuje, že režim vý
menných kurzov má iba veľmi malý vplyv na 
zabezpečenie monetárnej suverenity pre rozvojo
vé krajiny.

Ďalej existujú značné dôkazy o tom, že menová 
politika USA má významné vedľajšie účinky (tzv. 
efekty prelievania) na rozvojové krajiny. Tieto ved
ľajšie účinky môžu viesť k destabilizácii zahraničnej 
meny, napr. náhlou zmenou úrokovej sadzby, odli
vom kapitálu, ai. Napríklad, ako ukazuje D’Aristo
vá (2019), nízke úrokové sadzby počas Greenspa
nového obdobia vo Fede umožnili vytvoriť na roz
víjajúcich sa trhoch vysokú úroveň finančnej páky 
denominovanej v dolároch, čo prispelo k rozšíre
niu finančnej krízy v rokoch 2007–2008. Pre zo
hľadnenie cezhraničných dopadov aplikácie MMT 
je preto podľa niektorých ekonómov nutné zame
rať sa na techniky riadenia kapitálu, Tobinovu daň 
a ďalšie regulácie kapitálových tokov. MMF (MMF, 
2018) a BIS nedávno nadviazali na túto prácu a vy
vinuli politiky obozretnej regulácie pre rozvojové 
krajiny, tie však významne závisia od podpory 
USA a ďalších silných zahraničných ekonomík.

Ďalšie úzke miesto MMT Epstein (2019) nazýva 
„záhadou zmiznutého Minskyho“. Na jednej stra
ne sú totiž kľúčoví teoretici MMT, ako je Randall 
Wray, nasledovníkmi práce Hymana Minskyho, 
avšak v kontexte svojich makroekonomických po
litík MMT neriešia potenciálne riziká finančnej ne
stability, ktoré by mohli z jeho ekonomických 
princípov vyplynúť. Akademická analýza dopadov 
(napr. McCauley, 2019) nízkych a dlhodobých úro
kových sadzieb amerického doláru ukazuje, že pri 
absencii prísnych finančných regulácií na domácej 
i medzinárodnej úrovni bude pravdepodobným 
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dopadom nízkych sadzieb vysoká finančná páka, 
vytvorenie tržných bublín a finančná nestabilita. 
Pre zavedenie MMT do praxe by teda pravdepo
dobne boli nutné výrazné regulačné zásahy do po
skytovania úverov a obmedzenie investičných špe
kulácií. 

Mankiw (2019) zo svojho novokeynesiánskeho 
stanoviska najskôr udáva zopár zhodných bodov 
novokeynesiánskej teórie s MMT, predovšetkým 
v tvrdení, že stanovovanie cien súkromnými sub
jektmi nie je spoločensky optimálne riešenia. Na
priek tomu však vo svojej kritika namieta, že histó
ria epizód cenovej regulácie poukazuje na to, že 
vzhľadom ku komplexnosti ekonomiky toto rieše
nie nie je praktické. 

Mankiw ďalej popiera stanoviská teoretikov 
MMT, ktorí tvrdia, že neexistuje proporcionálny 
vzťah medzi ponukou peňazí a cenovou hladinou. 
Udáva, že na panelových amerických dátach od 
roku 1870 je korelácia medzi infláciou a peňažnou 
ponukou 0.79 a medzinárodné dáta vykazujú po
dobne silnú koreláciu.

5. Vlastná kritika

Nový kritický pohľad na teóriu MMT, tvoriaci hlav
ný prínos tejto práce, vychádza z teórie ekonomic
kej komplexity a reflexivity. Jedná sa o pomerne 
nové interdisciplinárne prístupy k riešeniu ekono
mických problémov, ako napr. alokácia finanč
ných aktív, cielenie inflácie pomocou modelovania 
Philipsovej krivky ai. Teoreticky vychádza zo sta
noviska podobného vyššie uvedenému Mankiwov
mu, prípadne Hayekovej všeobecnej téze o nemož
nosti stanovenia optimálnej ceny vládnym zása
hom kvôli komplexnému charakteru rozhodovania 
ekonomických agentov. Metodologicky ďalej sta
via na reflexívnom charaktere finančného trhu, 
v súčasnosti predstavovaným napr. Beinhockerom 
(2013). Podľa teórie reflexivity nie sú ekonomické 
fundamenty exogénne, ekonomickí agenti svojím 
rozhodovaním pri neúplnej racionalite ekonomic
ké fundamenty sami ovplyvňujú. Vlastnými roz
hodnutiami, napr. preferenciou k práci alebo ná

kupom aktív totiž ovplyvňujú cielené veličiny a ich 
predpovede tak môžu naberať sebanaplňujúci cha
rakter. Z pohľadu teórie reflexivity tak vnútorná 
hodnota aktíva nezáleží iba na vnútorných funda
mentoch aktíva ale rovnako aj na myšlienkach, he
uristikách, predpojatostiach a emóciách ekono
mických agentov a účinkoch týchto predpovedí na 
spätnú väzbu v ekonomike. 

Z pohľadu komplexnej ekonómie sú to teda nie
len fundamentálne faktory ktoré ovplyvňujú eko
nomické veličiny ako cenová hladina, ekonomický 
výstup, inflácia, ai., ale rovnako tak aj behaviorál
ne faktory a reakčné funkcie rôznych inštitúcií 
v ekonómii. Od paradigmy plne racionálnych eko
nomických agentov sa preto aj v ekonómii pomaly 
začína prechádzať k modelovaniu komplexného 
ekonomického systému s rôznymi reakčnými 
funkciami naprieč populáciou. Tento vplyv je vi
dieť napr. na prestavbe nových modelov záťažové
ho testovania v BoE (Farmer, 2020) či ECB (Halaj, 
2018). 

Zaujímavý prínos do diskusie k behaviorálnej 
makroekonómii priniesol De Grauwe a Ji (2018), 
ktorí skúmali vplyv ekonomických predpovedí 
ekonomických agentov na ekonomický výstup. 
Zistili, že pri stanovení úrokových sadzieb blízko 
nuly a pri nízkych inflačných cieľoch je ekonomi
ka už pri relatívne nízkom počte pesimistov ná
chylná k chronickému pesimizmu, vzhľadom k se
banaplňujúcim efektom pesimistov. Tento akumu
lačný efekt potom môže viesť k silnej deflačnej 
špirále vedúcej k rastúcej medzere výstupu a re
cesii.

Na základe rovnakej metodológie Hommes 
(2015) skúmal vplyv podielu tzv. naivistov a funda
mentalistov a koordinácie menovej a fiškálnej poli
tiky na tvar a robustnosť novokeynesiánskej Philip
sovej krivky. Podobne ako De Grauwe a Ji zistil, že 
výstup ekonomiky a splnenie inflačných očakáva
ní je veľmi citlivé na živočíšne pudy ekonomic
kých agentov. Z laboratórnych experimentov sa 
zdá, že k optimálnemu ladeniu ekonomiky je pre 
centrálne banky a vlády nutné brať do úvahy senti
ment a reakčné funkcie domácností k budúcemu 
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vývoju ekonomických veličín. Pre životaschopnosť 
MMT z doterajších zistení zatiaľ vyplýva pozitívna 
správa, keďže výskumy potvrdzujú dôležitosť 
a schopnosť vlády brániť deflačným očakávaniam 
v prostredí pesimizmu. Najprv je však nevyhnutné 
pochopiť a otestovať vplyv rozhodovacích heuris
tík, ktoré ekonomické subjekty používajú v pros
tredí dlhotrvajúcich vládnych deficitoch, masív
nych vládnych výdajových programoch, zmien 
daňového systému a prípadne zavedenia inštitútu 
zamestnávateľa poslednej inštancie. 

MMT totiž, aj keď je založená na učení J. M. 
Keynesa, ešte sama do svojho ekonomického mo
delu nezabudovala potenciál živočíšnych pudov, 
ktoré sú Keynesovmu učeniu špecifické. Aj na
priek, zdá sa, korektne identifikovanému pôvodu 
a významu peňazí popisovaným chartalistickým 
prístupom nemusia byť politické implikácie učenia 
zástupcov MMT po vôli významnému počtu eko
nomických agentov. Bude rozhodne zaujímavé sle
dovať výsledky výskumov, ktoré budú zohľadňo
vať vplyv fiškálnych konzervatívcov, obozretných 
centrálnych bankárov, horúcich a trasúcich sa rúk 
na finančných trhoch, spotrebných preferencií do
mácnosti pri masívnom finančnom stimule a iných 
fenoménov vyplývajúcich z politických odporú
čaní MMT. Z vedeckého hľadiska je samozrejme 
vylúčené, že by modelácia možných scenárov  
dokázala potvrdiť využiteľnosť MMT. Simulácia 
možných ekonomických scenárov však dokáže 
identifikovať prípadné scenáre, pri ktorej by režim 
MMT viedol k destabilizácii finančného sektora aj 
ekonomiky. Simulácia MMT režimu v reálnej eko
nomike pri započítaní rozličných typov rozhodo
vania ekonomických subjektov preto môže pri

niesť prínosné výsledky v poznaní chodu ekono
miky. Akákoľvek politická aplikácia odporúčaní 
MMT by však bez ďalšieho vedeckého bádania 
bola obrovským ekonomickým hazardom

6. Záver

Táto vedecká stať poukázala na hlavné argumenty 
zástancov MMT pri vysvetľovaní obehu peňazí 
a praktických implikácií (ekonomických aj politic
kých), ktoré z takto skonštruovaného systému vy
plývajú. Následne boli tieto argumenty vystavené 
kritike odbornej verejnosti, ktorá poukázala na 
prekážky aplikácie MMT kvôli jej predpokladaným 
vedľajším efektom na konkurencieschopnosť os
tatných krajín, úverové cykly a bubliny, náročnosť 
programu, ktorú preskriptívna časť MMT vytyčuje, 
ai. V závere bola MMT podrobená autorovej kriti
ke, v ktorej bola vyzdvihnutá dôležitosť živočíš
nych pudov, komplexný charakter rozhodovacích 
procesov a heterogenita politických cieľov rôznych 
socioekonomických agentov. 

Tieto vplyvy doteraz neboli zabudované do 
makroekonomického modelovania ekonomického 
výstupu a inflácie v prostredí dlhodobých vlád
nych deficitov a je preto nemožné odhadnúť usku
točniteľnosť praktických doporučení MMT. Dá sa 
však usudzovať, že stabilita finančného systému 
vytvoreného vládou z predpokladov MMT bude 
vyžadovať dôveru verejnosti, ktorá však pravdepo
dobne nevzíde z populistických prehlásení politic
kých predstaviteľov tejto teórie ale z optimistických 
výhľadov výskumu v oblasti makroekonomického 
modelovania chartalistických a funkčných finan
cií. 
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ABSTRAKT
Zámerom tejto vedeckej state je vypracovať súhrn poznatkov a kritiky modernej monetárnej teórie vrátane 
odpovedí zástancov MMT na túto kritiku. Zároveň do diskusie prináša vlastnú kritiku MMT, založenú na 
významnej heterogenite ekonomických agentov. Súčasné poznatky z ekonómie, histórie, sociológie a antro-
pológie naznačujú, že história vzniku peňazí je v súlade s tým, ako primárnu funkciu peňazí vysvetľuje 
MMT. Podľa súčasnej kritiky sa však kvôli inštitucionalizácii peňažného systému zmenil význam fiškálnych 
zásahov do ekonomiky. Nezodpovedná aplikácia MMT by tak podľa kritiky mohla spôsobiť nebezpečenstvo 
hyperinflácie, úverových bublín, destabilizácie meny a hospodárskej krízy. Pre bezpečnú aplikáciu MMT do 
praxe verejných financií budú potrebné vedecké výskumy v oblasti modelovania ekonomiky v režime MMT. 
Vzhľadom ku komplexnosti a nelineárnej dynamike finančných trhov budú relevantné modely využívajúce 
rozhodovacie heuristiky a živočíšne pudy heterogénnych ekonomických agentov. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Moderná menová teória; MMT; post-keynesiánstvo; pôvod peňazí; heterogenita

MMT — panacea or financial sophism?

ABSTRACT
The purpose of this article is to compile a summary of knowledge and critique of modern monetary theory, 
including the responses of MMT proponents to this critique. In addition, it brings to discussion its own cri-
tique of MMT, based on the significant heterogeneity of economic agents. Current insights of economics, his-
tory, sociology and anthropology suggest that the history of money functioning is consistent with how MMT 
explains the primary function of money. However, according to the current critique, the importance of fiscal 
interventions in the economy has changed due to the institutionalization of the monetary system. Irrespon-
sible application of MMT could, according to critics, pose a risk of hyperinflation, credit bubbles, currency 
destabilization and the economic crisis. For the safe application of MMT in the practice of public finance, 
scientific research of modelling of the economy in the MMT regime will be necessary. Due to the complexity 
and nonlinear dynamics of financial markets, highly relevant models are the ones using decision heuristics 
and animal instincts of heterogenous economic agents
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Modern monetary theory; MMT; post-keynesian economics; origins of the money; heterogeneity 
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1. Introduction

To develop a future form of organization for the 
rail transport in Germany, the federal transport 
ministry set up in the period from 1989 to 1992 the 
government commission for railways, who devel
oped a concept for the reforming the railway sys
tem in Germany, which finally resulted in the Rail
way Reorganization Act in 1993 and entered into 
force on 1st January, 1994. 

The rail reform essentially implemented three 
basic principles:
•	 Transformation	of	“Bundesbahn”	and	“Reichs

bahn” into a new one organized under private 
law federal railway company, the “Deutsche 
Bahn AG” 

•	 Creating	a	non-discriminatory	access	to	railway	
network for private railway companies

•	 Transfer	 of	 responsibility	 for	 local	 passenger	
transport to the federal states including the fi
nancial responsibility (regionalization)
A first central component is the company 

merger between Bundesbahn and Reichsbahn and 
the foundation of the Deutsche Bahn AG. 

A second central component of the rail reform 
was the creation of a traffic market, in which other 
transport companies besides DB AG can offer their 
transport services. The railway companies can on 
a nondiscriminatory use the train paths — within 
the existing route capacities — for a fee. The non
discriminatory access is monitored by the federal 
network agency.

A third central component of the rail reform 
was the socalled Regionalization. The responsibil
ity for the railbound change from the federal gov
ernment to the federal states on January, 1, 1996 
(Deutsche Bahn AG, 2014). The organization of lo
cal transport was organized through the federal 
states regulated by local traffic laws. The change of 
responsibility also includes financial compensa
tion. This is how the federal states receive it annu
ally from the federal government socalled region
alization’s funds. Transport contracts are typically 
completed over a period of 8 to 15 years. The award 
of transport services can be done through a tender 
or in form of a free allocation (direct price in
quiry). According to federal court handsfree pro
cedure are only permitted in special cases and only 
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for short periods. The share of private railway com
panies on train performances in passenger trans
port increased from 3 % to approx. 35 % (2019). 
The number of passenger increased from 1.36 bn 
(1993) to 2.75 bn (2018) and 2.86 bn (2019). 

The DB’s biggest competitors are Transdev, 
NETINERA, BeNEX, Abellio and Keolis. With Go 
Ahead and National Express, two new foreign com
petitors have entered the German market in recent 
years (Bundesnetzagentur, 2018 and 2019). De
spite the positive development in passenger num
bers, some railway companies are making high 
losses. For other companies, the results have been 
extremely reduced. The reason for them are the 
obstacles in the market, for example: aggressive 
competition, pressure on wages through socalled 
monopoly trade unions, many construction sites 
due to the DB infrastructure, oligopoly among  
vehicle manufacturers as well as a lack of person
nel for train drivers and other operational func
tions. 

The paper presents representative market and 
financial developments for five local passenger rail 
transport companies for the years 2014 to 2019. It 
tries to answer following research questions:
1. Did the SPNV companies achieve their market 

share gains in the period under review due to 
strong competition via price? 

2. Did personnel costs have a significant impact 
on the results in the period under review?

3. Are there other factors that have influenced the 
results? 
The paper is organized as follows: Second chap

ter shortly introduces the most important passen
ger railway companies in Germany. Third chapter 
evaluates their financial performance and answers 
research questions. Conclusion summarizes main 
points. 

 
2. The most important passenger railway 
companies in Germany

In a study by the Federal Network Agency (2020), 
70 per cent of railway undertakings stated that 
they had generated a positive operating result in 
2019. Compared to the previous year’s figure of 76 
percent in 2018, this is a reduction of 6%. One third 
of the railway undertakings in the core business 
were not able to cover their expenses with their 
revenues in the reporting year. However, a detailed 
analysis of the transport services shows clear dif
ferences. In local passenger rail transport, as in the 
previous year, about 62 percent of the companies 
were able to come up with a positive operating re
sult. This proportion is higher than in 2015, but 
lower than in 2017.
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Figure 1 » Positive operating results of the rail passenger transport companies (values in %)

Source: Bundesnetzagentur (2020)
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In local passenger rail transport, these 62 per 
cent of the companies account for 78 per cent of the 
market in terms of trainpath kilometers. However 
not all the larger companies in the regional rail 
business have positive result in their core business. 

2.1 Regio Aktiengesellschaft, 
Frankfurt a. M. 

DB Regio Aktiengesellschaft (DB Regio) was the 
monopolist in local rail passenger transport 
(SPNV) until the railway reform. One consequence 
of the railway reform was the intensification of 
competition, so that many transport contracts 
were lost. Nevertheless, DB Regio still has a domi
nant position in the market, especially in SBahn 
transport. In this segment, too, some competitors 
have been able to break this market dominance in 
recent years. At the end of the financial year, the 
company still had a market share of around 65% 
and is represented in all 16 federal states with the 
services it offers. In the last six years, the profit on 
ordinary activities in railway activities has stabi
lized at an average of € 150 million. At the end of 
2019, the company employed 6,488 people in the 
areas of rail operations, workshops and sales (DB 
Regio, 2020).

2.2 Abellio GmbH, Berlin

Abellio GmbH — Abellio was founded in Germany 
in 2004 — acts as the parent company of the group 
with its subsidiaries in North RhineWestphalia 
(NRW), BadenWürttemberg and SaxonyAnhalt. 
The first operations in NRW started in 2005. Today, 
the group belongs via a Dutch intermediate hold
ing company to the stateowned railway company 
Nederlandse Spoorwegen, Utrecht, The Nether
lands. The portfolio was streamlined over time, so 
that Abellio is now only active in the German mar
ket with local rail passenger transport companies 
and a service company. The group has achieved 
tremendous growth over the last six years, and by 
the end of the 2019 financial year, a market share 

of 5.3% (2014: 1.0%) had been achieved. The 
Group companies operate in the federal states of 
North RhineWestphalia, Lower Saxony, Baden
Württemberg, SaxonyAnhalt and Thuringia. 

At the end of 2019, the Group had 2,410 employ
ees and generated a result from ordinary activities 
of approximately € — 40 million (2014: € — 5 mil
lion). The Group’s financial problems already pre
occupied the NRW state parliament at the end of 
2020. At present, the Group companies continue to 
service the transport contracts (Abellio, 2020; 
Handelsblatt, 2020). In June 2021, Abellio filed for 
insolvency under the protective shield procedure 
with the aim of restructuring the company and ob
taining back payments from the public transport 
authorities for higher, unplanned expenses.

2.3 Keolis Deutschland GmbH & Co. KG, 
Düsseldorf

The origins of Keolis Germany go back to 2007 and 
the nucleus of the operational Business was laid 
with the Eurobahn brand. The French state railway 
SNCF acts as the group parent company. During 
the period under review, the company achieved de
cent growth, increasing its market share from 2.0% 
in 2014 to 2.4% in 2019. All transport services are 
provided in NRW. The company has not managed 
to achieve positive results to date. The result from 
ordinary activities has increased from — € 6.5 mil
lion in 2014 to — € 34 million in 2019, with a large 
increase in losses in 2018 — the year with the full 
operating performance — due to the start of the 
Teutoburger WaldNetz transport contract at the 
timetable change at the end of the 2017 financial 
year. The company employs an average of 845 peo
ple at the end of 2019 (2014: 406). (Keolis, 2020). 

2.4 metronom Eisenbahngesellschaft mbH, 
Uelzen

The company was founded in 2002, changed its 
name in 2003, and took up the Hansenetz trans
port contract at the timetable change in 2003. After 
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Figure 2 » Development of the market shares of the regional passenger rail transport companies (in %)

a change of shareholders in 2007, the current 
shareholders are NiedersachsenBahn GmbH and 
BeNEX GmbH. In 2015, another transport contract 
was taken up under the enno brand. At the end  
of 2017, metronom was able to win back the 
Hansenetz transport contract in a tender and since 
the timetable change at the end of 2018, Hansenetz 
transport services have been provided on the basis 
of the framework conditions of the new contract. 
The company’s result at the end of the 2019 finan
cial year is reported at € 3.9 million (2014 to 2018 
average of around € 17 million). The market share 
is reported at 1.6% in 2019 (2014: 1.5%). The com
pany has an average of 518 employees as at 31 De
cember 2019 (2014: 416). (metronom, 2020).

2.5 Hessische Landesbahn GmbH, 
Frankfurt a. M.

The Hessische Landesbahn acts as a holding com
pany for some subsidiaries and also holds shares 

in some local rail passenger transport companies. 
Its shareholders are the State of Hesse and some 
administrative districts. Its activities are carried 
out both in Hesse and through its subsidiaries in 
Lower Saxony and Thuringia. The Group was able 
to essentially maintain its market share of 2.1% 
over the period under review. At the end of the 
2019 financial year, earnings are reported at € 7.3 
million (2014: € 2.2 million) and it employees 1,321 
people (2014: around 1,000), excluding the affiliat
ed companies. The positive development of the re
sult is mainly based on the results of the associat
ed companies (Hessische Landesbahn, 2020).

3. Evaluation of the performance of selected 
passenger railway companies 

Above mentioned five railway companies operat
ing regional routes in Germany were examined for 
their market shares, results from ordinary business 
activities, development of employee numbers and 

Source: own elaboration
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Figure 3 » Results from ordinary activities (values in TEUR)

Figure 4 » Development of the market shares of the company Abellio GmbH (in %)

Source: own elaboration

Source: own elaboration
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Figure 6 » Development of the employees

Figure 5 » Results from ordinary activities of the company Abellio GmbH (in TEUR)

Source: own elaboration

Source: own elaboration
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Figure 7 » Development of average personnel costs (in TEUR)

Source: own elaboration
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Figure 8 » Development of the track access prices

Source: Bundesnetzagentur (2020)
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average personnel cost development for the finan
cial years from 2014 to 2019. Results on the re
search questions:
1. Did the SPNV companies achieve their market 

share gains in the period under review due to 
strong competition via price?

The evaluation of the market shares shows 
that the former monopolist DB Regio has con
tinuously lost market shares. The reasons for this 
lie in the railway reform and thus the intended 
expansion of competition. New providers have 
entered the regional rail market and offer their 
services in the form of transport contracts won 
through tenders. The market shares for DB Re
gio have declined from 73% in 2014 to 64.6% in 
2019. In contrast, the company Abellio in par
ticular was able to expand its market position.

In the analysis, it is noticeable that the re
sults of the market leader, DB Regio, are slight
ly down in line with its market share losses, es
pecially in 2018 and 2019. Abellio, which was 
able to increase its market share from 1% in 
2014 to 5.3% in 2019, has suffered extraordinar
ily high losses during this period. It seems that 
the last contracts could only be won through 
aggressive pricing in the transport tender. The 
company has incurred losses throughout the 
period, the highest in 2019 at € 42.9 million.

Keolis has also not been able to achieve pos
itive results so far and has further extended its 
losses with the start of the new transport con
tract TeutoburgerWaldNetz in 2018 (former 
operator was WestfalenBahn, a subsidiary of 
Abellio GmbH). metronom has always achieved 
extraordinarily high results, but in 2019 the re
sult has declined substantially, albeit still posi
tively. The reason lies in the calculation of the 
HanseNetz contract, which was won again in a 
transport tender, but which has been per
formed at changed contract conditions for the 
whole year from 2019. The increased competi
tion means that the companies are calculating 
their returns very tightly for new transport ten
ders. HLB was able to maintain or slightly im

prove its results in the years 2014 to 2019, with 
the exception of 2017 and 2018. The good devel
opment of the results of the affiliated compa
nies was the basis for this.

2. Did personnel costs have a significant impact 
on the results in the period under review?

The average personnel costs have increased 
in some cases in the years 2014 to 2019 for the 
railway companies examined (DB Regio was 
not included because the personnel expenses 
were only shown for several segments in the an
nual report). This is mainly due to the fact that 
two monopoly trade unions, the GDL and the 
EVG, operate in the railway sector (GDL, 2021 
and EVG, 2021). Despite cost programmes of 
the companies in the organization, extraordi
nary increases in personnel costs could not be 
avoided due to collective agreement increases 
as well as reductions in working hours for the 
operating staff. Especially at the companies 
HLB and metronom it is noticeable how the per
sonnel costs have continuously increased. At 
Keolis and Abellio there are changes in the 
years due to the start of operation of new trans
port contracts.

3. Are there other factors that have influenced the 
results?

Other effects on earnings can be based on 
the fact that, for example, the purchase of trac
tion current, which until a few years ago had to 
be purchased from the monopolist DB Energie 
GmbH, has become cheaper. Following a ruling 
by the EU Commission, the railway companies 
have the option of purchasing traction current 
from other energy companies. This led to a re
duction in procurement costs for the railway 
companies. The development of train path pric
es — see chart below — was in contrast. DB Netz 
has continuously increased prices in recent 
years (Bundesnetzagentur, 2020). Inflation rate 
was cumulated 5.6%. The train path price subsi
dy for freight transport (SGV) is a subsidy 
measure initiated by the Federal Ministry of 
Transport and Digital Infrastructure from 2018 
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onwards, which is intended to promote envi
ronmentally and climatefriendly rail freight 
transport through proportional financing of 
train path prices.

4. Conclusion

The article shows that the following points are im
portant for the earnings development of five repre
sentative local passenger rail transport companies.
•	 Aggressive	competition	in	the	tendering	of	new	

transport contracts leads to losses or only low 
returns for some companies, especially met
ronom. In the management report for the 2019 
financial year, metronom shows a decline in 
earnings from € 22.1 million (2018) to € 3.9 mil
lion in 2019 due to the new transport contract.

•	 Due	to	 the	bargaining	power	of	 the	monopoly	
trade unions GDL and EVG, tariff increases and 
reductions in working hours have continuously 
accrued during the period under review, which 
the railway companies have not been able to 
compensate for. As there is a shortage of suffi
cient driving staff (train drivers and passenger 
attendants) as well as in the downstream areas 
such as traffic planning and control centre, the 
railway companies have only limited possibili
ties to enforce their wage expectations in collec
tive bargaining.

•	 Due	to	staff	shortages,	operational	services	are	
sometimes cancelled, so that contractual penal
ties have to be paid to the contract partners, the 
public transport authority.

•	 DB	is	renewing	its	railway	infrastructure	due	to	
neglected maintenance from previous periods. 
In some cases, this leads to additional expendi
ture which the railway companies are not com
pensated for either by the public transport  
authority or by DB Netz. The Monopolies Com
mission will shortly conduct an investigation 
into this. 
The market leader, DB Regio, has lost market 

share and results have also continued to decline. 
Abellio, which now has the second highest market 
share in regional passenger rail transport, was only 
able to achieve this growth through insufficiently 
calculated new transport contracts. The earnings 
situation has led to a situation threatening the ex
istence of the company, the financial security of 
which is only guaranteed by the Dutch sharehold
er. Keolis has so far not managed to generate posi
tive results, but the losses achieved have increased 
further. metronom has had to accept high losses in 
results as a consequence of the new tendering of 
the existing contract, but continues to achieve a 
positive result. Only HLB was able to increase its 
result in the period under review (mofair, 2019).

The railway reform implemented on 1. 1. 1994 has led to intensified competition 
in regional rail passenger transport in Germany. The market shares of the mo-
nopolist DB Regio fell by around 1/3 by 2019 due to the intense competition. Due 
to the liberalization of rail passenger transport in Europe, some large foreign 
state railways were able to enter the German market with subsidiaries and gain 
market shares. For passengers, this development has been positive, as the rail-
way companies have significantly expanded their services (for example, new  
vehicles with higher comfort).
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ABSTRACT
The railway reform implemented on 1. 1. 1994 has led to intensified competition in regional rail passenger 
transport in Germany. The market shares of the monopolist DB Regio fell by around 1/3 by 2019 due to the 
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intense competition. Due to the liberalization of rail passenger transport in Europe, some large foreign state 
railways were able to enter the German market with subsidiaries and gain market shares. For passengers, 
this development has been positive, as the railway companies have significantly expanded their services (for 
example, new vehicles with higher comfort). Overall, passenger numbers have increased year after year. On 
the financial side, this development has led to a reduction in the monopolist’s result. The foreign railway 
companies have only been able to achieve their market share gains with low returns. Some railway compa-
nies even achieved high losses.

KEYWORDS
Germany; Railway policy and competition; Regional rail business; Railway companies; Market share; Re-
sult from ordinary activities; Personnel costs
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1. Introduction

The coronavirus pandemic significantly deter
mines the directions of development of the film in
dustry. While in the times before the pandemic, 
the main source of revenues were cinema tickets, 
currently they are giving way to growing revenues 
resulting from sharing content on streaming ser
vices. At the same time, it should be mentioned 
that the entertainment sector is particularly vul
nerable to production delays resulting from chang
es in the organization of social life. Potential re
striction systems in the movement of people 
significantly affect the life cycle of entertainment 
products. In the prepandemic times, it was easy to 
indicate that the curve of revenues from film distri
bution was sloping — it resulted from the accumu
lation of revenues in the initial stage of screening 
on cinema screens (Dacanay et al., 2011). Current
ly, many previous years’ viewership results in 
streaming services contradict typical popularity / 
profitability curves — an example of which is the 
2011 film Contagion directed by Steven Soder

bergh, which, incidentally, tells about a social real
ity similar to that seen in the COVID19 pandemic 
(Akser, 2020). The film industry has taken a varie
ty of measures to minimize the financial conse
quences of film closures / cinemas. Among other 
things, schedules of key premieres for selected 
film studios — among the loudest superiors of pre
mieres, there are also films such as Top Gun: Mav
erick or 007: No Time to Die, which, in the opinion 
of industry analysts, could with a high probability 
“break” the ceiling of a billion dollars in revenues 
from the sale of cinema tickets. After all, no pre
miere from 2020 has exceeded the threshold of a 
billion dollars in revenues. Market analysts also 
recognize that the pandemic could create gaps in 
distribution calendars. This is largely due to re
strictions on the organization of film festivals, 
which then generate delays in traditional film dis
tribution (de Valck and Damiens, 2020). Other ac
tivities of the film industry representatives include 
intense lobbying aimed at the full opening of en
tertainment venues, which for some time even 
took the form of vaccination points. Many enter �
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tainment companies indicate that partial opening 
of theaters does not solve their problems — it only 
exacerbates them. They are then exposed to fast 
pirate distribution of selected cinema novelties and 
limited revenues from ticket offices resulting from 
the limitations of the number of people in theaters. 
This work assesses the strategic and financial as
pects of operating in the film industry during a 
pandemic and the potential future implications of 
the coronavirus on the film industry. This work 
consists of seven chapters. The first chapter is in
troduction. The second chapter provides a chrono
logical overview of key events in the film industry 
during the pandemic. The third chapter presents 
the operational measures applied by representa
tives of the film industry in order to limit potential 
losses. The fourth chapter presents changes in the 
short and longterm strategies of the major film 
industry companies. The fifth chapter focuses on 
the issues of changes in the income structures of 
the film industry, referring, inter alia, to to the fluc
tuation of shareholders’ assets. Chapter six pre
sents potential forecasts for the film industry, tak
ing into account the different development 
patterns of the COVID19 pandemic. The work 
ends with a summary, which presents the final 
conclusions and indicates potential further direc
tions of research in the field of changes in the situ
ation of the film industry resulting from the coro
navirus pandemic. 

2. COVID-19 and the film industry — 
chronology of events

Currently, it is assumed that the coronavirus pan
demic originated in China. Already in January 
2020, about 70,000 cinema facilities in the main
land of the country were closed, which resulted in 
a decrease in cinema revenues by about 99%. Due 
to the fact that China is a key distribution destina
tion for many highbudget films, studios began to 
analyze potential shifts of premieres — many ana
lysts believed that the situation by summer would 

be brought under control and thus the shifts would 
not cause major changes in distribution catalogs 
and financial forecasts, as in until May, the studios 
do not focus on the distribution and promotion of 
highbudget works. During the holiday season, 
cinemas in China were opened with numerous re
strictions and restrictions. The catalog of films was 
reduced by approximately 50%, room capacity lim
its were introduced at the level of 30%, and per
sons staying in the facilities were obliged to wear 
protective masks at all times. (BBC, 2020). Ulti
mately, the reopening of the Chinese market did 
not bring the expected financial revenues, al
though the boxoffice results of domestic films — 
with the film called 800 (CGTN, 2020), turned out 
to be a positive surprise.

Subsequently, restrictions on access to cinemas 
were introduced in Europe. Italy was the first 
country in the old continent to limit the operation 
of cinemas. The Italian government decided to 
close the cinemas in March (initially it was planned 
to close only for a month). Subsequently, restric
tions on the operation of cinemas were introduced 
in France — however, there were mainly measures 
aimed at limiting the number of people in the cin
ema hall by introducing a capacity limit of 50% of 
the maximum audience. Then, at the turn of March 
and April 2020, other countries closed their cine
mas — the United Kingdom, the USA, and Singa
pore. Thailand, New Zealand. Relatively, the deci
sion was made late in the case of Japan, as it was 
only after the declaration of a state of emergency 
in Japanese prefectures that the cinemas were 
closed (Dalton, 2021). In general,

Some local markets have acted differently in 
terms of cinema availability. An example is the op
eration of cinema facilities in Nevada and Califor
nia with the number of people in the facility limit
ed to 1000. The National Association of Theater 
Owners argued this approach by the fact that in the 
past, in times of crisis, cinema facilities remained 
available to Americans (Hollywood Reporter, 
2020). It turned out to be a great success to spread 
the idea of   car cinemas on the model of those that 
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Table 1 » Cinema premieres in the times of COVID-19. 

Release date Title Characteristic

March 2020 Onward (Disney) Despite the positive reception from critics due to the pandemic, the film turned 
out to be one of the lowest-grossing Walt Disney Pictures films in the 21st century. 
With a budget of nearly $ 200 million, it brought in ticket revenue of just over $ 
140 million.

March 2020 
(initially). Then 
the release date 
postponed

No Time to Die (Sony) The main premiere of Sony Pictures for the first half of 2020 has had many post-
ponements. Much of this was due to the fact that, with a budget of around $ 300 
million, the film must be released in times of general cinema availability to at least 
pay off. For this reason, for example, the possibility of its premiere on streaming 
services was rejected.

March 2020 (wide-
spread distribution 
during the holiday 
season)

Mulan (Disney) During the holiday season, the film entered simultaneous cinema and streaming 
distribution. Ultimately, with a budget of $ 200 million, it brought in revenues of 
approximately $ 70 million.

March 2020 
(postponed to May 
2021)

A Quiet Place Part II 
(Paramount)

Postponing the release by more than a year to the pandemic slowing period, the 
film gained box office revenues of over $ 200 million on a budget of approximately 
$ 60 million. The film can also be considered one of the greatest commercial suc-
cesses of the pandemic era.

March 2020 
(postponed 
indefinitely)

Sooryavanshi 
(Reliance)

The Indian mega-production, part of Shetty’s Cop Universe, which is extremely 
popular in Asia, has had its premiere postponed several times. In April 2021, the 
premiere was postponed indefinitely due to the escalation of the coronavirus 
epidemic in India.

Spring-Summer 2020
(postponed to 2021)

Antlers, The New Mu-
tants, Black Widow 
(Disney, 
Fox Searchlight)

Due to the projected lower revenues, the premieres of these items were postponed. 
At the same time, these changes resulted in changes in the premiere schedules of 
other films from selected universes, e.g. the movie Black Widow was planned as 
the first film of the fourth phase of the Marvel universe.

December 2020 
(postponed to 
December 2021)

West Side Story 
(Disney)

Coronavirus pandemic postponed to the 60th anniversary of the previous version 
of this image.

Summer 2020 Tenet 
(Warner Media)

The main theater premiere of Warner Media in 2020. The film was released in 
traditional cinema distribution despite the epidemic and global restrictions, bring-
ing in about $ 350 million in revenue with a budget of 200 million. The film had 
relatively little success in the United States, with ticket revenue of approximately 
$ 20 million.

December 2020 Wonder Woman 1984 
(Warner Media)

The most important premiere from the DC Comics universe in 2020 turned out 
to be, according to many analysts and critics, a flop, both artistic and financial. 
Sales did not cover production costs of $ 200 million. At the same time, in order to 
improve the financial results, the film was released very quickly (10 days after the 
traditional premiere) on the HBO Max service.

Summer 2020 
(postponed to sum-
mer 2021)

Top Gun: Maverick 
(Paramount)

The sequel to the blockbuster movie from the mid-1980s has been moved by a 
year. Interestingly, the promotional activities of the film, including the distribution 
of toys, were not suspended at that time.

July 2020 
(postponed to 2022)

Minions: The Rise of 
Gru (Universal)

The sequel to the hugely profitable Universal Pictures franchise was originally 
pushed to 2021, then another year. In the meantime, gadgets promoting the film 
(some of them in 2020), such as LEGO sets or licensed clothes, were released.

Source: Own study based on IMDB.com and Variety.com
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functioned very successfully in the distant times.
In September 2020, the president of Sony Pic

tures announced that the premieres of highbudget 
items were suspended until the end of the pan
demic. Other labels made a similar decision. This 
decision may have been largely influenced by the 
relatively poor financial results compared to the 
prepandemic forecasts of Christopher Nolan’s 
film Tenet.

During the coronavirus pandemic, numerous 
film academy awards were canceled and some film 
festivals were abandoned. Some of the canceled 
events are as follows:
•	 Indian	Academy	Film	Awards	2020
•	 Golden	Raspberries	2020	(winners	announced	

in an online communication)
•	 Garden	 State	 Film	 Festival	 2020	 (change	 of	

form to an online event)
•	 IFF	Karlovy	Vary	2020	
•	 Festival	of	Cannes	2020

Film industry analysts concluded that in the 
postpandemic reality, the role of film festivals will 
diminish as they prevent the film company from 
operating more stable (Variety, 2020). 

Table 1 presents selected cinema premieres of 
the pandemic period, along with the characteris
tics of the revenues obtained from distribution.

Later in the pandemic, there were problems 
with the analysis of ticket revenues as Walt Disney 
Pictures and Universal Pictures, and thus the lead
ing film companies on a global scale, announced 
that they were suspending their box office an
nouncements.

3. Actions to reduce potential losses in the 
film industry.

As the pandemic unfolds, three global trends have 
emerged to limit the potential loss of the film in
dustry. Figure 1 shows them.

The characteristics of these trends are as fol
lows:
•	 Parallel	broadcasting	of	premieres	—	many	film	

premieres of the pandemic period were carried 
out in the model of a parallel premiere in the 
streaming service (often exclusive to one oper
ator) and cinema distribution. When accessing 
the streaming service, an additional fee was re
quired to watch the movie for some titles (an 
example is Mulan, which is available at an addi
tional cost on Disney +). The parallel distribu
tion model has met with much criticism from, 
for example, cinema chains or cinema owners’ 
associations, who in many countries have 
threatened not to broadcast films available in 
parallel on streaming services. Ultimately, in 
many markets there was an amicable solution 
to the conflict where the streaming premiere 
will be delayed by 2–3 weeks compared to the 
cinema premiere. An extremely bold decision 
was made in December 2020 by the Warner 
Bros. label. Pictures announcing that the pre
mieres of 2021 will be available in parallel in the 
cinema distribution and in the newly launched 
HBO Max service (temporary shutdown). Apart 
from the objections of cinema operators, this 
decision also brought criticism from industry 
employees, including directors and producers 

Drawing 1 » Trends in reducing the potential losses of the film industry in the time of the COVID-19 pan-

demic

Source: own study

streaming + cinema limiting teams contingency funds
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(Rao, 2021). Such an approach may be regional
ized, for example Walt Disney Pictures in se
lected markets remains only with traditional 
cinema distribution — as exemplified by the al
ready mentioned premiere of the movie Mulan 
in Eastern European countries. Apart from the 
objections of cinema operators, this decision 
also brought criticism from industry employ
ees, including directors and producers (Rao, 
2021). Such an approach may be regionalized, 
for example Walt Disney Pictures in selected 
markets remains only with traditional cinema 
distribution — as exemplified by the already 
mentioned premiere of the movie Mulan in 
Eastern European countries. Apart from the ob
jections of cinema operators, this decision also 
brought criticism from industry employees, in
cluding directors and producers (Rao, 2021). 
Such an approach may be regionalized, for ex
ample Walt Disney Pictures in selected markets 
remains only with traditional cinema distribu
tion — as exemplified by the already mentioned 
premiere of the movie Mulan in Eastern Euro
pean countries.

•	 Limiting	the	size	of	film	crews	—	the	size	of	film	
crews grew with the development of highbudg
et cinema. In addition to rising labor costs, it 
caused travel problems in the prepandemic 
times. With the advent of the pandemic and the 
restrictions related to the occurrence of corona
virus cases in the clusters of workers, the staff 
was reduced to the necessary minimum. In ex
treme cases, the occurrence of the coronavirus 
in the film crew resulted in the suspension of 
production. Thus, numerous preventive meas
ures were taken, where, in addition to reducing 
the crew to a minimum, restrictions were also 
placed on movement and maintaining the sani
tary regime (Hollywood Reporter, 2021).

•	 Contingency	Funds	—	A	pandemic	halt	to	film	
production does not mean production costs 
stop. Certain fixed and variable costs are still 
generated. At the same time, many employees 
of film crews are remunerated solely on the ba

sis of the work performed, thus the suspension 
of production deprives them of their source of 
income. Even in the prepandemic times, insur
ance for film productions had special exemp
tions related to epidemics (this was due to the 
experience with the SARS epidemic). At the 
same time, the film industry would like to be 
treated like any other. An example here can be 
the situation in the USA after the attacks of Sep
tember 11, 2001, where the insurance of a given 
business line was, under the new law, to cover 
the risk of a terrorist attack. Unfortunately, the 
actions of the film industry did not bring the in
tended results, and thus many studios estab
lished special emergency funds aimed at reduc
ing the risks for the employees of studios and 
their owners. Contingency funds may be paid 
out, for example, of part of the wages due for 
work in a production that has stopped due to a 
pandemic. Due to the lack of interest of tradi
tional insurers in the COVID19 risk in the film 
industry, new entities have started acquisitions 
on this market. An example of such an entity  
is Elite Risk Insurance (as an agent of Ottawa 
Corporate Ltd.). This company offers film and 
television production insurance that covers  
COVID19. These policies have relatively low 
coverage limits — typically around $ 3 million, 
and high premiums, around 10% of the sum in
sured (Variety, 2021). Contingency funds may 
be paid out, for example, of part of the wages 
due for work in a production that has stopped 
due to a pandemic. Due to the lack of interest of 
traditional insurers in the COVID19 risk in the 
film industry, new entities have started acquisi
tions on this market. An example of such an en
tity is Elite Risk Insurance (as an agent of Otta
wa Corporate Ltd.). This company offers film 
and television production insurance that covers 
COVID19. These policies have relatively low 
coverage limits — typically around $ 3 million, 
and high premiums, around 10% of the sum in
sured (Variety, 2021). Contingency funds may 
be paid out, for example, of part of the wages 
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due for work in a production that has stopped 
due to a pandemic. Due to the lack of interest of 
traditional insurers in the COVID19 risk in the 
film industry, new entities have started acquisi
tions on this market. An example of such an en
tity is Elite Risk Insurance (as an agent of Otta
wa Corporate Ltd.). This company offers film 
and television production insurance that covers 
COVID19. These policies have relatively low 
coverage limits — typically around $ 3 million, 
and high premiums, around 10% of the sum in
sured (Variety, 2021). Due to the lack of interest 
of traditional insurers in the COVID19 risk in 
the film industry, new entities have started ac
quisitions on this market. An example of such 
an entity is Elite Risk Insurance (as an agent of 
Ottawa Corporate Ltd.). This company offers 
film and television production insurance that 
covers COVID19. These policies have relatively 
low coverage limits — typically around $ 3 mil
lion, and high premiums, around 10% of the 
sum insured (Variety, 2021). Due to the lack of 
interest of traditional insurers in the COVID19 
risk in the film industry, new entities started ac
quisitions on this market. An example of such 
an entity is Elite Risk Insurance (as an agent of 
Ottawa Corporate Ltd.). This company offers 
film and television production insurance that 
covers COVID19. These policies have relatively 
low coverage limits — typically around $ 3 mil
lion, and high premiums, around 10% of the 
sum insured (Variety, 2021).
Undoubtedly, the potential further negative de

velopment of the pandemic will result in taking 
further steps to save financial results. An example 
of such action may be the closure of unprofitable 
film studios, even if they have an established posi
tion in the industry, an example of which is Blue 
Sky Studios, which has been in existence for over 
30 years (Hollywood Reporter, 2021).

4. COVID-19 and the film industry —  
is a completely new strategy needed?

This chapter presents the strategic changes that 
were somehow forced by the pandemic on entities 
in the film industry. Many of the changes men
tioned are already influencing the shaping of the 
film industry.

The following is the characteristics of selected 
strategic changes in the film industry resulting 
from the outbreak of the COVID19 pandemic:
•	 Streaming	 service	 providers	 are	 investing	 in	

their own film studios — although video stream
ing services are not a completely new service 
that has just emerged, it was only the outbreak 
of the pandemic that increased the expenditure 
of such entities on the production of feature 
films. So far, they have invested mainly in short 
and mediumlength productions, while they 
have purchased the rights to broadcast films 
from traditional studios. The need to meet the 
growing expectations of customers during a 
pandemic, who expect a constant flow of new 
content, resulted in acquisitions on the film stu
dios market (Johnson, 2021).

•	 The	 need	 for	 cooperative	 activities	 on	 impor
tant issues for the entire sector — in most coun
tries of the world, the film industry did not  
receive the financial support it expected, so cer
tain associations, guilds and associations lob
bied for the creation of solutions facilitating 
business operations in times of a pandemic. An 
example of such a solution may be the zone 
system operating in Los Angeles, where, for ex
ample, infected members of film crews are enti
tled to 10 days of paid leave due to coronavirus 
infection or contact with a person infected with 
this virus (Hollywood Basic Crafts, 2020). An
other example of cooperative activities may be 
the creation of combined services within one 
capital group. An example of this is the joint 
package subscription of Hulu and Disney + ser
vices, which allows you to significantly expand 
the available library.
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•	 Entertainment	cinema	over	art	cinema	—	before	
the pandemic year 2019, it turned out to be the 
second best in terms of the film industry, unfor
tunately the results obtained during the pan
demic “set back” the film industry in terms of 
results by 20 years. At the same time, the view
er wants to have access to a wide selection of 
fresh, original and easy to pick up productions. 
Thus, the chances of producing ambitious 
works, which, so to speak, from the very begin
ning are seen as profitable failures, decrease 
(Billboard, 2020).

•	 The	growing	role	of	prime	ministerial	schedules	
— postponing the premiere generates costs. In 
this case, you have to repeatedly run the entire 
promotional campaign, which has actually al
ready been carried out once. To avoid these 
costs, studios are analyzing potential release 
dates more and more closely, while also ensur
ing that the “big premieres” do not take place at 
the same time, so that their sales results do not 
negatively influence each other (Hollywood Re
porter, 2021).

•	 Streaming	ceases	to	be	an	add-on	and	becomes	
the primary source of contact with the custom
er — already in the prepandemic times, the 
growing importance of streaming services was 
noticed in the catalog of media companies’ ser
vices (Strangelove, 2015), but only the corona
virus pandemic showed that streaming cannot 
be omitted. Today’s consumers want to access 
content from a variety of places and devices. 
Thus, a TV set or a cinema screen cease to  
be optimal sources of video content consump
tion. Moreover, it can be assumed that in the 
long run, streaming platforms will become the 
mechanism of distribution of audiovisual mate
rials preferred by both the studios and the view
er.

•	 Moving	advertising	from	the	street	to	the	virtu
al world — the pandemic period is associated 
with a restriction in population movements. 
Thus, the reach of expensive largeformat ad
vertisements visible in city centers is decreas

ing. At the same time, many advertising opera
tors are not willing to reduce the utility charges 
set in the days before the pandemic. The combi
nation of these two phenomena increases the 
interest in virtual advertising, which during a 
pandemic has a greater reach than expensive 
largeformat advertising (Johnson, 2021). In ad
dition, advertising in the virtual world gives 
greater opportunities to interact with a poten
tial viewer (e.g. through links to subpages with 
specific content).

•	 High-budget	 productions	 run	 by	 consortia	 —	
producing highbudget films during a pandem
ic is extremely risky. Potential production costs 
may significantly increase beyond the adopted 
schedule, while the potential income is ex
tremely difficult to estimate, because it is diffi
cult to predict, e.g. 2 years in advance, what the 
situation with the development / extinction of 
the COVID19 pandemic will look like. Thus, 
the formation of consortia with expensive pro
ductions may be a desirable direction. Produc
tion costs are then divided between several en
tities and thus the risk that possible production 
difficulties and / or a box office failure will re
sult in the bankruptcy of a single studio or label 
is reduced (Johnson, 2021).

•	 Closing	unprofitable	/	 restructuring	studios	—	
in prepandemic times, many film studios that 
had been unprofitable for many years for studi
os were kept on the payroll due to, for example, 
tradition or impact on the industry. The corona
virus pandemic has limited this type of senti
ment, an example of which is the closure of 
Blue Sky Studios, one of the pioneers of com
putergenerated cinema for children (Holly
wood Reporter, 2021). Another solution may be 
the restructuring of selected entities. In the case 
of entities with an industry reputation, a small 
portion of the staff may be retained to maintain 
continuity in the management of licenses 
owned by the studio — which is the case of en
tities acquired by Walt Disney Pictures from 
George Lucas.
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•	 Unifying	 structures	 —	 in	 pre-pandemic	 times,	
many companies even had several entities deal
ing with the same activity (e.g. regional distri
bution). Cost reduction due to the pandemic 
has unified the structures, an example of which 
is Walt Disney Pictures, where Disney Media 
and Entertainment Distribution was estab
lished to replace the existing ones, e.g. Buena 
Vista Pictures Distribution and Walt Disney Di
recttoConsumer & International.
In conclusion, it is assumed that the coronavi

rus pandemic will significantly affect the direction 
in which the film industry will go in the coming 
years, and that initiatives taken in the time of the 
pandemic may become a fundamental element of 
longterm actions.

5. COVID-19 and film studios. How does the 
stock market view the movie industry now?

The film industry, as early as March 2020, when 
the coronavirus pandemic was just taking on a 
global character, forecasted losses in the range of 
about 7 billion dollars for the first half of 2020. Lat
er, forecasts rose to around $ 10 billion (Statista, 
2021). Forecasts for further time intervals showed 
a similar discrepancy between the initial and later 
forecasts. This was largely due to the postpone
ment of cinema premieres, just a few weeks before 
the originally planned premiere.

As mentioned earlier in this article, film compa
nies have in many cases taken numerous measures 
to limit potential losses. The main remedy in this 
case can be streaming services.

Cinema operators, who by definition do not 
have the possibility to switch to the virtual world, 
are in a much worse situation. Additionally, re
strictions resulting from the sanitary regime signif
icantly limit potential revenues.

Seeing the development of the epidemic and 
the potential obstacles that may occur in the fu
ture, major cinema operators began to diversify 
their activities. Examples include IMAX Corpora
tion, which stepped up its efforts to supply film 

equipment and technology, and Cinemark Hold
ings, which expanded its video game and esports 
offering during the pandemic (Investopedia, 2021). 
IMAX Corporation, thanks to effective diversifica
tion, was the only one of the largest players to re
cord an increase in revenues during the pandemic 
period (+11%). Cinemark Holdings and AMC En
tertainment Holdings, on the other hand, recorded 
a decrease in revenues by approximately 80%. In
terestingly, in the case of AMC Entertainment 
Holdings, the significant drop in revenues did not 
cause an outflow of investors. The stock exchange 
of this company became the subject of interest of 
the WallStreetBets exchange trading platform pop
ular in the United States. This resulted in a sudden 
influx of individual investors, which resulted in an 
increase in market capitalization on an annual  
basis from June 2020 to June 2021 as many as  
12 times. In the case of the shares of IMAX Corpo
ration or National CineMedia, the price increases 
on an annual basis exceeded 50%. Thus, it can be 
indicated that despite the lack of forecasts of an im
minent end of the pandemic, cinema operators, to
gether with the upward trend on the global stock 
markets, are improving their market capitaliza
tions. which resulted in an increase in market cap
italization on an annual basis June 2020 — June 
2021 as many as 12 times. In the case of the shares 
of IMAX Corporation or National CineMedia, the 
price increases on an annual basis exceeded 50%. 
Thus, it can be indicated that despite the lack of 
forecasts of an imminent end of the pandemic, cin
ema operators, together with the upward trend on 
the global stock markets, are improving their mar
ket capitalizations. which resulted in an increase 
in market capitalization on an annual basis June 
2020–June 2021 as many as 12 times. In the case of 
the shares of IMAX Corporation or National Cine
Media, the price increases on an annual basis ex
ceeded 50%. Thus, it can be indicated that despite 
the lack of forecasts of an imminent end of the pan
demic, cinema operators, together with the up
ward trend on the global stock markets, are im
proving their market capitalization.
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Theme parks are an important source of in
come for film studios in the summer. The sanitary 
regime and capacity restrictions had a significant 
negative impact on the results of the parks in 2020. 
For 2021, it was decided to keep most of the safety 
regulations, however, the freedom in terms of 
group movement was increased and the required 
distances between parkers were reduced (Passy,   
2021). Decisions about the security protocol de
pend largely on the authorities, which can tighten 
the restriction extremely quickly as the pandemic 
worsens. Thus, it may explain the poor reaction of 
the stock markets to facilitating / hindering access 
to amusement parks (+/– 1 percentage point). Ap
parently, stock market investors reckon with the 
fact that the worsening of the pandemic may cause 
further stagnation in the activities of theme parks.

Cinema closures, distribution restrictions and 
other disruptions to revenue generation by film 
companies only in the early stages of the pandem
ic caused market capitalization to decline. Later, 
the values   of the label began to make up for losses, 
and then reached historical or almost historical 
highs. Market analysts struggled to find rational 
reasons for this, suggesting that it could be part of 
the stock exchange asset bubble (Zeitchik, 2021). 
Market analyzes indicate that potential new prod
ucts from major movie studios Universal Pictures 
(Comcast) and Walt Disney Pictures have greater 
design risks than in the prepandemic period. This 
is particularly evident in the case of Walt Disney 
Pictures, which in the pandemic period wants to 
start a new phase of the Marvel universe with the 
premiere of the film Eternals. The possible boxof
fice failure of this film could contribute to a dimin
ished interest in the remaining planned films in 
this phase of the Marvel show, which could result 
in losses of billions. Public health analysts point 
out that the return to theaters, at least analogous to 
the prepandemic ratio, will take place in a few 
years. Thus, the upcoming premieres of high
budget films may not break through the magic bar
rier of revenues of one billion dollars. Public health 
analysts point out that the return to theaters, at 

least analogous to the prepandemic ratio, will take 
place in a few years. Thus, the upcoming pre
mieres of highbudget films may not break through 
the magic barrier of revenues of one billion dollars. 
Public health analysts point out that the return to 
theaters, at least analogous to the prepandemic ra
tio, will take place in a few years. Thus, the upcom
ing premieres of highbudget films may not break 
through the magic barrier of revenues of one bil
lion dollars.

Overall, the stock market performance of most 
film companies has not been affected by the pan
demic. The global boom in the capital markets 
contributed to this, without which it would be dif
ficult to find the reason for this state of affairs.

6. The film industry after the pandemic — 
where are we going?

This chapter presents potential scenarios of how 
the future of the film industry may develop in the 
postpandemic period. This section looks at pub
lished analyst predictions.
•	 Studios	are	more	favorable	to	streaming	servic

es due to the reduced cost of intermediation — 
in traditional cinema distribution, a film must 
earn about 2.5–3 times more than the budget to 
be able to talk about a return on investment. 
Limiting the role of cinemas in distribution may 
lower the breakeven point of the film industry, 
because streaming service providers have lower 
margins than traditional cinemas (Fisher, 2020).

•	 Simultaneous	 premiere	 in	 the	 cinema	 and	 on	
the Internet? Yes, but not at the same price for a 
ticket / access — another possible scenario is 
the dissemination of the model of simultaneous 
premiere in the cinema and on the Internet, 
with the proviso that a cinema ticket will be 
cheaper than network access to the selected 
film. This will reduce the risk of bankruptcy of 
cinemas and at the same time increase the po
tential target group (Fisher, 2020).

•	 Video-on-demand	providers	as	cinema	owners	
— in a pessimistic scenario of numerous bank
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ruptcies in the film sector, it can be assumed 
that cinemas (especially nonchain, in small 
towns) are doomed to bankruptcy. This is 
where companies such as Walt Disney Pictures 
or Netflix can save many cinema facilities (e.g. 
due to tradition). This would be an example of 
a return to vertical integration, where produc
tion, distribution and emissions are activities of 
one and the same company. Such objects may 
even generate losses then, but they advertise 
the company as a continuator of old film tradi
tions (Fisher, 2020).

•	 Returning	to	the	pre-pandemic	reality	in	terms	
of income over the next 3 years — this is a rela
tively unlikely scenario. Epidemiologists indi
cate that the coronavirus pandemic may be 
stretched in time, and thus all exclusive high
budget premieres in traditional distribution are 
doomed to financial failure (Fisher, 2020).

•	 Decreasing	 the	 importance	 of	 American	 pro
ductions — analyzes made among viewers indi
cate that productions made during the pandem
ic in the United States are of lower quality than 
European productions, and thus viewers are 
more and more willing to watch European pro
ductions at the expense of American ones. This 
may be due to the fact that remote work in the 
American film industry has turned out to be 
less effective than the European one (Richards, 
2021).

•	 The	renaissance	of	car	cinemas	—	another	pos
sible scenario is the increasing role of car cine

mas in theatrical distribution the problem here, 
however, is the risk of illegally recording video 
content from your own vehicle. Car theaters are 
not technically suited to blocking / obstructing 
such activities, so studios may be afraid of the 
rapid appearance of pirated versions of films on 
the Internet (Kennedy, 2020).

•	 Reducing	censorship,	necessary	cuts	in	films	—	
the extremely likely increase in the role of 
streaming in film distribution will reduce the 
role of offices and committees dealing with cin
ema censorship in selected countries. This is 
due to the fact that streaming services provided 
in a given country are most often provided by a 
foreign entity, which is subject to completely 
different legal provisions than a traditional re
gional distributor (Ray, 2020).

•	 Increasing	pressure	on	access	to	broadband	In
ternet — increasing the role of streaming, as 
well as increasing the resolution of video mate
rials will require access to a broadband connec
tion. While in the case of large agglomerations 
this does not seem problematic, inhabitants of 
rural areas may still have problems with the ef
fective use of streaming services due to limita
tions in access to highspeed internet (Ray, 
2020).

7. Summary

This article outlines the impact, consequences and 
potential future scenarios of the coronavirus pan

The coronavirus pandemic significantly determines the directions of develop-
ment of the film industry. While in the times before the pandemic, the main 
source of revenues were cinema tickets, currently they are giving way to growing 
revenues resulting from sharing content on streaming services. At the same time, 
it should be mentioned that the entertainment sector is particularly vulnerable 
to production delays resulting from changes in the organization of social life. 
Potential restriction systems in the movement of people significantly affect the 
life cycle of entertainment products.
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demic on the film industry. Like many other indus
tries, the film industry seems to be forced to move 
its activities to the internet. The stock market fever 
associated with irrational increases in the valua
tion of listed companies did not bypass the film in
dustry, which surprised many analysts who indi
cated the film industry as one of the most 
vulnerable. Undoubtedly, it is difficult to predict 
where the film industry will find itself in the post
pandemic period, because on the one hand, it is 
not known when it will start and, on the other 

hand, it is not known whether traditional cinemas 
will live to this time. In the case of the film indus
try, the coronavirus showed that a lack of diversifi
cation in times of crisis can lead to serious finan
cial difficulties. The question is whether this 
necessary diversification will not be the beginning 
of the end of the cinemas we know today?

Undoubtedly, the postpandemic scenarios pre
sented in this chapter do not describe all potential 
directions. This is largely due to the fact that the 
pandemic situation is constantly changing.
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The impact of the COVID-19 pandemic on the film industry in strategic and financial terms. 
Is the pandemic completely changing the rules of the game? Literature review.

ABSTRACT
Objective: Conducting a literature review showing the consequences, impact, implications of COVID-19 on 
the film industry. The review is intended to assist in the overall assessment of the impact of COVID-19 on the 
film world.
Test methods: Literature analyzes and stock exchange information review.
Results and conclusions: The coronavirus pandemic is significantly changing the view of the cinema distri-
bution model. The growing importance of video streaming due to the coronavirus pandemic could acceler-
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ate even further. At the same time, it is possible to return to the integration of vertical production in the film 
industry, which has not been visible for over 50 years.
Originality and cognitive value: This is one of the first texts to synthesize various analyzes about the future 
of the film industry in the post-pandemic period.
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1. Úvod

Střídání generací mělo, má a pravděpodobně i na
dále bude mít dopady na chod celé společnosti. 
Každá z generací je formována odlišnými událost
mi a ději ve společnosti. Proto je právě zajímavé 
a bezpochyby důležité každou nastupující genera
ci řádně prozkoumat. Jak by se asi dalo očekávat, 
nejvíce lidí vždy zajímá ta generace, která právě 
přemýšlí, co bude dělat se svou budoucností, kde 
bude pracovat apod. Takovou generací je v tuto 
chvíli právě generace Z, jejichž někteří zástupci již 
nastoupili na trh práce, většinu to ale ještě čeká. 
Vzhledem k věku příslušníků generace Z, je nej
vyšší čas se zamyslet, co mají nejen zaměstnavate
lé, ale i školy, udělat pro to, aby se jim podařilo 
tyto mladé oslovit a nalákat. Je třeba poznat gene
raci Z a poznat, jak se mladí lidé v dnešní době roz
hodují o své profesní a studijní budoucnosti. Právě 
těmto tématům se věnuje tento článek. 

2. Generace Z

V současné době společně existuje nejvíce genera
cí (McCrindle, 2018). Díky tomu nabývá na důleži
tosti jednotlivé generace znát a rozumět jim, aby 

bylo možné vycházet s lidmi napříč prostředími. 
S několika generacemi najednou se člověk může 
setkat už v rodině či ve škole, téměř jistě se pak 
ocitne tváří v tvář generačním rozdílům v práci. 
Zájem o generace skutečně roste, běžný člověk to 
může zaznamenat především v mediích. To s se
bou ovšem přináší čím dál tím častější problém 
moderní doby — co jsou fakta a co pouhé domněn
ky? Jednou z nejrozšířenějších domněnek je to, že 
generace jsou definovány výhradně (někdy i pou
ze) časově. Ve skutečnosti jsou generace vymeze
ny událostmi, které danou skupinu lidí ovlivnily. 
Mark McCrindle (2018) generace definuje takto: 
„Generace označuje skupinu lidí narozených v po
dobném časovém úseku, kteří sdílejí srovnatelný 
věk, životní fázi, a kteří jsou ovlivněni určitým ča
sovým obdobím (událostmi, trendy a objevy).“ Spo
lečnost zatím na nové generace reagovala pozdě, 
pokud chce oslovovat generaci Z, je nejvyšší čas.

Generaci Z datují badatelé různě, nejuznáva
nější bývá datace již zmíněného McCrindla (2018) 
od roku 1995 do 2009. Další uznávanou badatel
kou na poli generací je S. Sladek s kolektivem 
z XYZ University (2018), která vymezuje generaci 
Z od roku 1996 do roku 2009. Začátek v roce 1996 
opodstatňuje tím, že lidé narození v tomto roce 
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a mladší nemohou pamatovat teroristický útok 11. 
září 2001, tudíž ani neznají svět před tím, než 
hrozba mezinárodního terorismu nabrala tako
vých rozměrů. Tuto generaci kromě terorismu 
ovlivnily i další krize, mezi které patří nepochybně 
klimatické změny a ekonomická krize (Sladek and 
Grabinger, 2018). Mezi ně se nyní přidává ještě  
krize spojená s pandemií (Lyon, 2021). Generace 
Z tedy prochází poměrně náročnou dobou skýtají
cí mnoho výzev. McCrindle (2018) ji dokonce při 
popisu jednotlivých generací dává do jedné kate
gorie (Artist/Adaptive — výtvarní/adaptivní) s ge
nerací Builders (Stavitelé) narozených v letech 
1925 až 1945, kteří se narodili do doby Velké krize 
a druhé světové války. Stejně jako tomu bylo u ge
nerace Stavitelů, i u této generace se předpokládá 
období ekonomické a sociální obnovy. V tuto chví
li je ovšem na místě očekávat, zda tomu nezamezí 
neustále se vracející pandemie. 

Mezi vlivy na generaci Z se samozřejmě nedají 
opomenout technologie. Tato generace je první ge
nerací, pro kterou téměř neexistuje rozdíl mezi fy
zickým a digitálním světem (Sladek, 2018). Díky 
technologiím se tzv. Zetka setkávají s úplně nový
mi privilegii, ale i překážkami. Technologie pro ně 
už nejsou pouhými zařízeními, nýbrž rozšířením 
sebe sama. V neposlední řadě budou příslušníci 
generace Z ovlivněni proměnou rodiny, malou po
rodností a stárnutím populace (Sladek, 2018). Se 
stárnutím populace je spojena i čím dál tím delší 
doba dožití (předpokládá se pro generaci Z až  
100–120 let). Pro mladé generace to znamená mini
málně to, že budou déle pracovat, že se sníží počet 
lidí v aktivním věku a naopak zvýší počet těch ve 
věku důchodovém. S proměnou rodiny souvisí 
změna role otce, který se víc podílí na výchově dětí 
a celkové péči o rodinu. Většina rodičů je genera 
ce X, ti své děti často vedou k individualismu a re
alismu, učí je získávat zkušenosti, nacházet vlastní 
cestu a hledat i jiné vzdělávací cesty, než ty tradič
ní (Sladek and Grabinger, 2018). I přes hledání ne
tradičních cest ve vzdělávání, generace Z je dopo
sud formálně nejvzdělanější generací — 1 ze 2 má 
vysokoškolský titul (McCrindle, 2018). 

2.1 Charakteristiky příslušníků generace Z

V různých zdrojích lze nalézt rozličné charakteris
tiky této mladé generace popsané různými způso
by. Pro účely této práce jsou zvoleny primárně cha
rakteristiky z díla Marka McCrindla (2018), místy 
doplněné z jiných zdrojů.

Generace Z je „demograficky změněná“. Od  
60. let minulého století se počet obyvatel na zemi 
zdvojnásobil. Jak již bylo zmíněno, populace stár
ne, což bude mít pro generaci Z velký význam — 
budou pravděpodobně déle pracovat, ale i žít a mít 
delší důchod. S tím souvisí také to, že s přibývají
cím počtem lidí v důchodu ubývá pracujících, kte
ří umožňují finanční podporu důchodců. To bude 
vyžadovat větší schopnost nových pracujících, aby 
zvýšili potenciální produktivitu a zajistili nejen 
možnost finanční podpory lidí, kteří už pracovat 
nemohou. Proměnou prošla také domácnost, kdy 
se párová domácnost pomalu, ale jistě dostává, co 
se počtu takových domácností týče, před nukleár
ní rodinu. Jak by se dalo předpokládat, spolu se 
stárnoucí populací také přibývá počet jednočlen
ných domácností (McCrindle, 2018). 

Generace Z je „generačně definovaná“. Zetka 
jsou generací s mnoha „nej“ — nejvíce materiálně 
zajištění, technologicky uspokojení, globálně pro
pojení a nejdéle formálně vzdělávaní. Zároveň jsou 
ovlivňováni nejistou ekonomickou situací a mezi
národním propojením snad ve všech odvětvích 
(McCrindle, 2018).

Generace Z jsou „digitální integrátoři“. V posto
ji k technologiím se dřívějším generacím přezdívá 
„digitální transaktoři“. Oni totiž využívají techno
logie praktickým, funkčním způsobem pro plnění 
zadaných úkolů. Rozdíl mezi generacemi utváří 
věk, ve kterém začali technologie využívat. Gene
race Z je první generací, která má ve svém životě 
technologie od malička (McCrindle, 2018). 50 % 
Zetek má vlastní tablet, 33 % smartphone, až 100 % 
je online minimálně jednu hodinu denně a 46 % je 
online 10 a více hodin denně (Sladek and Grabin
ger, 2018). Technologie integrovaly do svých živo
tů a staly se pro ně více než pouhými nástroji, ný
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brž rozšířením sebe sama. Pro představu, vyrůstají 
ve světě, kde se uskuteční denně 5,1 miliardy vy
hledávání na Googlu, 4 miliardy zhlédnutí na You
Tube, je přes miliardu aktivních účtu na Face
booku a více než milion aplikací na App Store 
(McCrindle, 2018). 

Generace Z je „globálně zaměřená“. Tato gene
race je první opravdu globální generací. Ač si to 
možná neuvědomují, je pro ně globální úplně 
všechno od hudby, filmů, přes módu a jídlo až po 
různé trendy a doporučení (videa apod.) na sociál
ních sítích (McCrindle, 2018). Díky již mnohokrát 
zmíněným technologiím jsou schopni se spojit 
s kýmkoli kdekoli na světě. Výzkum XYZ Universi
ty ukázal, že 34 % Američanů je v kontaktu s ně
kým z jiného státu a 13 % s někým z jiné země (Sla
dek and Grabinger, 2018). 

Generace Z je „vizuálně zaujatá“. Dalším cha
rakteristickým rysem této generace je jejich upřed
nostňování vizuálního obsahu. Zjednodušeně lze 
říci, že se raději podívají na shrnující video, než 
aby si přečetli dlouhý podrobný článek. Nachází
me se v době přeplněné informacemi, kde je díky 
globalizaci čím dál častěji nutné překonávat jazy
kové bariéry, proto značky a společnosti raději ko
munikují pomocí obrázků či barev, namísto užívá
ní tradičních frází a textů. 

Generace Z je „vzdělaně reformovaná“. Lidé 
v této generaci studují nejdéle ze všech. Mění se 
i vnímání vzdělávání. Z určité životní fáze se stává 
celoživotní realita. Generace Z je také zatím nej
vzdělanější generací, kde má titul 1 ze 2 (generace 
X — 1 ze 4; generace Y — 1 ze 3). Změnily se i ško
ly a jejich postoje. V této době jsou školy zaměřené 
na přizpůsobení se žákovi, namísto učiteli. Dále se 
školy více než na pouhý obsah zaměřují na zapoje
ní žáků a z čistě formálního prostředí postupují 
k mnohem interaktivnějšímu (McCrindle, 2018).

Generace Z je „sociálně definovaná“. Další 
z „nej“ této generace je největší napojení na své 
vrstevníky a vzájemné utváření ze všech generací. 
Studie McCrindle Research ukázala, že Zetka sice 
mají podobný počet blízkých přátel jako generace 
předchozí (průměrně 13), ale Y a Z mají téměř 

dvojnásobek přátel na Facebooku, což znamená, 
že jejich vrstevníci a „přátelé“ na ně mají výrazně 
větší vliv (McCrindle, 2018). 

Mezi dalšími charakteristikami, které se nekry
jí s již zmíněnými, je například vysoká finanční 
gramotnost příslušníků generace Z. To je podle 
všeho způsobeno právě proběhlou krizí, kdy vidě
li své blízké přicházet o práci, zažívat finanční pro
blémy a utápět se v dluzích. Spolu s tím se této ge
neraci připisuje skvělá schopnost kritického 
myšlení a realistického pohledu na věc. Proto jsou 
si velmi dobře vědomi hodnoty a důležitosti peněz 
a v zacházení s nimi jsou náležitě opatrní (Sladek 
and Grabinger, 2018). 

Další charakteristikou je individualismus, který 
se projevuje v mnoha ohledech. Zetka si své indivi
duality velice váží a nebojí se jí projevovat celému 
světu. Žijí v době razantního posunu všemožných 
společenských norem. Být jiný, odlišovat se od vět
šiny se mezi mladými stalo ceněnou vlastností. To, 
co by předchozí generace ve většině případů od
soudily, tato generace oceňuje. Jiným projevem in
dividualismu je touha příslušníků této generace po 
vlastním podnikání, v budoucnu chtějí být „svými 
pány“ (Sladek, 2018). To bude nejspíš spojené 
s onou finanční gramotností, kdy vidí, že jako pod
nikatelé jsou schopní za cenu risku vydělat mnoho 
peněz.

Poslední charakteristikou je snaha o zlepšení 
světa. Zetka se nachází přímo v klimatické krizi, 
vyrostli během finanční krize a opakujících se te
roristických útoků. Proto chtějí mít pozitivní vliv 
na své okolí — 60 % mladých chce práci, která 
ovlivňuje svět a 76 % se zajímá o lidský dopad na 
planetu (Sladek, 2018). Je třeba nezapomínat na 
realističnost této generace, která zajišťuje, že ne
hodlají vymýšlet naivní a neuskutečnitelné plány 
na změnění světa, místo toho se o to pokusí nový
mi a měřitelnými způsoby.

2.2 Generace Z ve škole

Vzdělávací instituce jsou hlavním zdrojem budou
cích pracovníků, u kterých budou vyžadovány vět
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ší schopnosti, než u předchozích generací, vzhle
dem k stárnutí populace a úbytku aktivních 
pracovníků. Stejně tak platí, že úspěšnost školské
ho systému vysoce souvisí s úspěšností celé spo
lečnosti. O důležitosti vzdělávání ve vývoji jed
notlivce i celé společnosti nemůže být pochyb. 
Problémem ale je, že současný školský systém pří
liš neodpovídá požadavkům současné generace. 
„Často přinášíme obsah z 19. století v budovách 
z 20. století studentům 21. století a divíme se, proč 
nedochází k propojení.“ (McCrindle, 2018). Pro na
pojení na studenty je důležité danou generaci po
znat a pochopit jakým stylem se učí. Někteří auto
ři i učitelé považují generaci Z za nevzdělanou, 
ačkoli je mezi nimi mnoho praktických a realistic
ky smýšlejících zástupců. Jejich specifika se samo
zřejmě odrážejí i v učení. 

Příslušníci generace Z nememorují. Dřívější ge
nerace byly zvyklé na učení se všeho možného na
zpaměť, tahle generace je jiná. Generace Z nechce 
memorovat, protože to nepotřebují. Veškerá fakta 
mají doslova na špičkách prstů a cokoli potřebují, 
si jednoduše najdou pomocí pár kliknutí. Místo 
učení se něčeho, co rychleji najdou, se zaměřují na 
učení toho, jak informace hledat, využívat a ověřo
vat (Sladek and Grabinger, 2018).

Nevnímají své životy lineárně a skrze milníky. 
Život mladých lidí už nejde od vzdělání přes karié
ru až po důchod jako dřív, místo toho se to může 
často mísit a například vzdělání je čím dál tím více 
celoživotní záležitostí. S tím souvisí i absence osla
vování životních milníků jako jsou třeba 18. naro
zeniny, ty se například slaví, ale spíše s cílem užít 
si zábavu (McCrindle, 2018). 

Generace Z je také označována jako tzv. post
gramotná. Příslušníci této generace vyrůstají 
v době, ve které již není komunikace omezena jen 
na psané a mluvené slovo, ale je multimodální. Ku
příkladu internet rozhodně není gramotný nástroj, 
nýbrž interaktivní, hypertextové médium mnoha 
objevů, zvuků, videí či obrázků. Je i přístupnější 
než tradičnější nástroje, například Wikipedie, tvo
řená veřejností, je mnoha studentům bližší než od
borníky tvořená encyklopedie. Všechno se mění — 

videa nahrazují knihy a články, obrázky a zkratky 
nahrazují celá slova, ba dokonce i celá sdělení — 
slova a věty jsou nahrazovány symboly. Tento 
zjednodušující styl komunikace ovšem proniká 
i tam, kde není zcela vítán — do formální psané  
komunikace. V rámci zrychlení komunikace žáci  
ignorují pravidla diakritiky či hláskování, nebo 
i nahrazují slova emotikony. Problém samozřejmě 
není v tom, že by se stávali negramotnými nebo 
méně gramotnými, přeci jen píší více zpráv, než 
kterákoli generace před nimi. Problém pravdě
podobně spočívá v tom, že se klasická gramotná 
forma komunikace nespojuje s dnešním multimo
dálním světem. Současní studenti tedy vyžadu 
jí zapojení více kanálů, než pouhé pasivní po
slouchání, zatím co učitel mluví a píše na tabuli 
(McCrindle, 2018). 

Generace Z je označována také jako postlogic
ká. McCrindle (2018) ve svém díle píše, že éru ex
pertů nahradila éra názorů generovaných uživate
li. Statistiky a obsah v síle přesvědčit ustupují 
příběhům a procesu. Určitý konsenzus se ve spo
lečnosti snáz vytvoří emotivním, než kognitivním 
působením (McCrindle, 2018). 

Učí se vizuálně. Nečekaným důsledkem neustá
lé vizuální stimulace generace Z televizí, videohra
mi a různými videi na internetu je generace stu
dentů upřednostňujících odlišný styl učení, než 
jejich předchůdci (Sladek and Grabinger, 2018). 
Pro představu, v 70. letech až 70 % studentů prefe
rovalo získávání nových informací skrze sluch, 
později v generaci Y takových studentů bylo 30 % 
a v dnešní době je na 70 % studentů, kteří upřed
nostňují výhradně nesluchové přijímání informací 
(McCrindle, 2018).

Další specifikací mladé generace je upřednost
ňování praktického učení. Role učitele se v posled
ní době změnila. Dříve měl být spíše zdrojem in
formací, které měl student pochopit a zapamatovat 
si je. Dnes si tyto informace jsou studenti schopni 
najít sami, a proto by měl učitel fungovat jako rád
ce a facilitátor při jejich objevování a učení se. Vý
zkum XYZ University zjistil, že 55 % generace Z se 
chce nové věci učit přímo praktickým prováděním 
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daných věcí. Některé proaktivní školy už se tomu
to trendu začaly přizpůsobovat a umožňují svým 
žákům zážitkové netradiční učení (Sladek, 2018). 

Studenti z řad generace Z jsou soutěživí a moti
vovaní známkou. Mezi studenty nebývá neobvyklé 
přesvědčení, že jsou ve škole hlavně pro dobré 
známky a ne pro vzdělání. Konec konců vyrůstají 
ve světě, kde se soutěží prakticky ve všem. I vzdě
lávací prostředí se stalo velice soutěživým. Školou 
i vlastními rodiči jsou Zetka vedena k zájmu o svůj 
nejen akademický úspěch. I přes všechny vnější 
tlaky, bývají příslušníci generace Z vysoce vnitřně 
motivovaní a skutečně prahnou po úspěchu. S tím 
souvisí i potřeba téměř okamžité zpětné vazby, 
které se předchozím generacím nedostávalo, ani 
nemohlo (dnes je to možné například skrz online 
známkovací portály). Ona soutěživost s sebou bez
pochyby nese mnoho pozitiv, ale i negativ. Nepří
jemným vedlejším účinkem této soutěživosti je 
zvýšená náchylnost generace Z k depresím a úz
kostem (Sladek, 2018). 

Pro popis vhodného přístupu k žákům z gene
race Z se používají 4R: Real (reálný, opravdový), 
Relevant (relevantní), Responsive (reagující, citli
vý), Relational (relační, vztahový). Pod pojmem 
opravdovosti se skrývá požadavek generace Z na 
ostatní, aby byli důvěryhodní a transparentní. Ne
potřebují totální přijetí nebo poznání, stačí jim po
chopení a respekt. Relevantní by měl být hlavně 
styl a obsah komunikace. I když není možné zau
jmout vždy každého, je důležité volit styl i obsah 
dle potřeb dané generace. V případě generace Z to 
znamená zaměření na vizuální zaujetí. Třetím R je 
Responsive (reagující, citlivý), čímž se myslí vzdě
lávání zaměřené na žáka, místo na učitele nebo os
novy. Takové zaměření na žáka by mělo obsahovat 
vše, co dobrá komunikace má (zájem, poučení, za
pojení, inspirování). Tento bod zároveň zahrnuje 
vhodné zapojení nového ke starému, například vy
užití nových technologií k výuce staré látky. Po
slední bod popisuje důležitost utváření vhodného 
vztahu a celkového skupinového klimatu pro zvý
šení motivace učit se (McCrindle, 2018).

2.3 Generace Z v práci

Spolu se zbytkem světa změnami prochází i pra
covní prostředí. Tyto změny představují nekončící 
výzvy pro zaměstnavatele, kteří chtějí nabírat, udr
žet a řídit schopné nové i stávající zaměstnance. 
Často se pozornost zaměřuje pouze na nové gene
race a opomínají se ty starší a soužití různých ge
nerací na jednom pracovišti. Mezi změnami se nej
častěji zmiňují nové technologie. Ovšem zásadněj
ší dopady stále mají sociologické a demografické 
změny. Konec konců, mnohé technologické postu
py jsou zastavovány, neboť jdou proti lidské pova
ze — například virtuální či bezpapírové kanceláře 
jsou určitě skvělý nápad, avšak lidé mají stále po
třebu sociálního kontaktu s druhými a fyzického 
kontaktu s knihou, apod. (McCrindle, 2018). 

Na pracovištích se v poslední době vynořují 
čtyři trendy: stárnutí populace, přecházející gene
race, nárůst pracovních možností, redefinovaný 
pracovní život. Stárnutí populace je problémem 
většiny vyspělých zemí a často platí, že čím vyspě
lejší země je, tím starší je její populace. Globálně 
rostl věkový průměr od roku 1950 do 2009 z 24 na 
28, nyní se předpokládá, že v roce 2050 bude až  
38 let (McCrindle, 2018). Česká republika není ve 
zvyšování průměrného věku výjimkou. Hodnota 
průměrného věku vzrostla od roku 1990 do 2020 
z 36,5 let na 42,6 let a stále roste (Český statistický 
úřad, 2019). V průběhu další dekády se dá předpo
kládat, že bude stejně lidí ve věku 15–19 let jako 
lidí ve věku 65–69 let. To se zákonitě musí projevit 
na trhu práce. Dalším trendem je přecházení gene
rací, což označuje největší generační výměnu mo
derní doby. V blízké době všichni z generace Baby 
Boomers dosáhnou důchodového věku a budou 
muset být nahrazováni mladšími. Dříve bylo běž
nou praxí, že starší byli na vyšších pozicích. I to se 
dnes mění a mladí čerstvě po škole vedou týmy 
starších, což může vést snadno ke konfliktu. 
S opouštěním pracovního trhu tak velkou generací 
jako jsou Baby Boomers souvisí další trend narůs
tajících možností. Zkrátka začíná být více pracov
ních pozic než pracovníků, kteří by je obsadili. 
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V neposlední řadě se nesmí zapomenout na redefi
novaný pracovní život. Mladé generace (generace 
Y a Z) rozhodně nežijí pouze pro práci a pracovní 
život nedělí na fáze vzdělávání a vlastní práce. Ve 
vzdělávání často pokračují celý život, dokonce hle
dají pracovní místa, která jim to umožňují. I přes 
svou realističnost a finanční gramotnost, v práci 
hledají také zábavu, sociální kontakt, osobní roz
voj a naplnění. Velmi významnou roli pro ně ve vý
běru zaměstnání hraje tzv. worklife balance, ne
boli vyrovnanost pracovního a osobního života 
(McCrindle, 2018). 

I přesto, že bývá generace Z považována za so
beckou a sebestřednou, hledají si spíše zaměstná
ní, ve kterých mohou být užiteční, přispívat, tvořit 
a učit se novým věcem. Zatím se zdá, že díky své 
flexibilnosti budou skvěle řešit i složitější problé
my a snáze je začne nudit rutina a všednost. Přeci 
jen jsou velice soutěživí a prahnou po výsledcích 
(Sladek, 2018). Dalším pozitivem této mladé gene
race je jejich mimořádná kreativita. Všechnu ino
vaci, která se děje kolem nich přijímají coby inspi
raci. Pro kreativitu mají více času v tom smyslu, že 
potřebné informace dohledají velice rychle a zbylý 
čas pak mohou investovat do analýzy nalezených 
informací a tvorby řešení. Pokud jim zaměstnava
telé poskytnou potřebný čas a prostor, Zetka mo
hou být významným přínosem (Sladek, 2018). 

Tak jako každá generace, ani tato není dokona
lá. Jedním z problému generace Z je nízká odol
nost vůči stresu. Podle APA tato odolnost klesá 
s každou generací. Generace Z je dokonce považo
vána za nejvíce stresovanou generaci vůbec, což 
bývá přisuzováno ohromné soutěživosti, kterou 
jsou obklopeni od malička ze všech stran. Aby za
městnavatelé uchránili své zaměstnance od stresu, 
doporučuje se dostatečné zapojení pauz a zábavy 
a poskytnutí možnosti zdravého úniku od stresu. 
Generaci Z od úzkosti a stresu v práci může také 
pomoct strukturovanost, jasně stanovené cíle, vý
zvy a rychlá a jasná zpětná vazba (Sladek, 2018). 
Dalším, čím dál častějším, problémem generace 
Z je neschopnost vyznat se sám v sobě. To je prav
děpodobně nečekaný důsledek společenských 

změn poslední doby, které zahrnují větší otevře
nost, pochopení a přijetí. V praxi to znamená, že 
mnoho mladých nepovažuje za vhodné a korektní 
pohlížet na člověka podle jeho pohlaví, rasy, nábo
ženství nebo sexuální orientace. Nese to s sebou 
ovšem to, že mladí nejsou schopni identifikovat 
sebe, své silné a slabé stránky, nebo co mají a ne
mají rádi. Na to budou muset zaměstnavatelé mys
let a vyhýbat se škatulkování a příliš lineárnímu 
myšlení (Sladek, 2018).

Co tedy generace Z hledá při výběru zaměstná
ní a podle čeho se rozhoduje? Jeden z nejnovějších 
výzkumů ACCA (Lyon, 2021) odhalil, že největší 
obavou příslušníků generace Z v oblasti práce je 
jistota zaměstnání, wellbeing a duševní zdraví. 
Tyto obavy jsou udávány výrazně častěji než nado
sobní problémy jako například změny klimatu. 
Dříve tomu tak nebylo, badatelé tento posun přisu
zují výzvám a problémům, které přinesla pande
mie. Generace Z si tedy nejvíce cení organizací, 
u kterých mají co největší jistotu udržení prá 
ce, možnost udržení rovnováhy mezi pracovním 
a osobním životem, a které se starají o pohodu 
a zdraví svých zaměstnanců. Touha po jistotě a za
jištění výdělku ovšem neznamená, že by brali ja
koukoli práci. Místo toho hledají práce, kde mají 
možnost další učení a rozvoje. Mezi dalšími vyso
ko postavenými faktory, které lákají generaci Z, ur
čitě patří vysoké kompenzace, příležitosti k mezi
národní práci a rychlému posunu. Pohledy na věc 
se přirozeně liší napříč odvětvími, často ale jen 
v pořadí oněch faktorů (Lyon, 2021).

3. Kariérové poradenství

Volba studijního a profesního zaměření je jednou 
z nejdůležitějších voleb v životě moderního člově
ka. Nabídka možných směrů a drah se stále více 
zvětšuje a rozšiřuje, což je v mnoha ohledech vel
mi pozitivní. Na druhé straně to ale klade na roz
hodujícího se žáka čím dál tím větší nároky na ori
entaci a rozhodnost. Se stoupajícími nároky na 
informovanost a orientaci roste význam kariérního 
poradenství, jehož úkolem je zajištění spravedlivé
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ho přístupu k informacím potřebným pro správné 
rozhodnutí (Hloušková, 2019). Kariérové poraden
ství má vliv jak na samotného jedince, tak na celou 
společnost. U jedince může napomáhat k zlepšení 
rozhodovací schopnosti, uvědomění si příležitostí 
a zvládání různých přechodů v životě. Pokud si 
pak jedinec správně a vhodně volí svou vzdělávací 
a profesní dráhu, projeví se to ve společnosti napří
klad na HDP, sociálním vyloučení, daňových pří
jmech či veřejných výdajích na vzdělávání (Minis
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2020). 

Kariérové poradenství je nejen aplikovaným 
oborem psychologie, ale také odbornou pomocí 
v oblasti práce, zaměstnání a povolání (Vendel, 
2008). Kariérové poradenství se nezaměřuje pouze 
na žáky a studenty stojící před volbou dalšího 
vzdělávání či prvního zaměstnání, ale pomáhá 
i pracujícím při změně zaměstnání, při návratu do 
pracovního procesu a při rekvalifikaci. V rámci ka
riérního poradenství jsou využívány testy a dia
gnostiky, případně se může jednat i o součást tré
ninku osobnostně sociálního rozvoje (Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 2020). Mezi po
skytovatele kariérního poradenství patří školská 
poradenská pracoviště, školská poradenská zaříze
ní, poradenské pracoviště při Úřadu práce, vysoko
školské poradny, různé neziskové organizace, pří
padně i soukromí poskytovatelé. Na všech těchto 
místech by se mělo žákům dostat pomoci v orien
taci v dalším směřování, v překonávání překážek 
a obtíží v kariérním rozhodování a podpory kariér
ního rozvoje (Hloušková, 2019). V neposlední řadě 

se nesmí zapomenout na přípravu na rozhodování 
o své budoucnosti v rámci běžného vyučování, 
kdy jde o tzv. výchovu k povolání. Poté se ještě ve
dle kariérního poradenství uvádí tzv. profesní (ka
riérní) orientace, která má jednorázově či krátko
době pomoci mladým zorientovat se v dostupných 
informacích ohledně jejich možností (Vendel, 2008).

Nejčastějším poskytovatelem kariérního pora
denství ve škole je výchovný poradce. Funkci vý
chovného poradce zastává jeden z učitelů a musí 
být na každé škole. Jeho hlavním úkolem je právě 
poskytování kariérního poradenství, což zahrnuje 
jak poradenskou (např. skupinová i individuální 
šetření k volbě povolání a dalšího vzdělávání, indi
viduální poradenství v oblasti kariéry, poradenství 
zákonným zástupcům s ohledem na očekávání 
a předpoklady žáků, spolupráce se školskými po
radenskými zařízeními), tak metodickou činnost 
(např.: metodická pomoc pedagogickým pracovní
kům školy v otázkách nejen kariérového rozhodo
vání žáků, předávání odborných informací z oblas
ti kariérového poradenství a péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami dalším peda
gogickým pracovníkům školy) (Knotová, 2014). 
Méně častý je na školách školní psycholog. To již 
není jeden z učitelů (ovšem bývá umístěn v budo
vě školy) a rozhodně nebývá pravidlem na všem 
školách, ba naopak. Kariérové poradenství je jed
ním z mnoha úkolů, které školní psycholog má. 
Jeho pozice v systému kariérního poradenství je, 
vzhledem k jeho odbornosti, nezaměnitelná — vy
konává individuální i skupinovou diagnostiku, in

Každá z generací je formována odlišnými událostmi a ději ve společnosti. Proto 
je právě zajímavé a bezpochyby důležité každou nastupující generaci řádně 
prozkoumat. Jak by se asi dalo očekávat, nejvíce lidí vždy zajímá ta generace, 
která právě přemýšlí, co bude dělat se svou budoucností, kde bude pracovat 
apod. Takovou generací je v tuto chvíli právě generace Z, jejichž někteří zástup-
ci již nastoupili na trh práce, většinu to ale ještě čeká. Vzhledem k věku přísluš-
níků generace Z, je nejvyšší čas se zamyslet, co mají nejen zaměstnavatelé, ale 
i školy, udělat pro to, aby se jim podařilo tyto mladé oslovit a nalákat.
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dividuální psychologickou intervenci a preventivní 
a intervenční práci se třídami. Podobně je na tom 
školní speciální pedagog, který se v poskytování 
kariérního poradenství zaměřuje na žáky se speci
álními vzdělávacími potřebami. Významnou roli 
ovšem hrají i další pedagogičtí pracovníci školy, 
především jsou to třídní učitelé a učitelé občanské 
výchovy (OV) či základů společenských věd (ZSV). 
Třídní učitelé často těsně spolupracují s poraden
skými pracovníky, neboť by měli znát své žáky, vě
dět o jejich zázemí a zvláštnostech. Neoficiálně 
také často poskytují poradenství jak svým žákům, 
tak svým rodičům. Učitelé OV a ZSV jsou důležitý
mi články, jelikož právě do jejich předmětů je nej
častěji zakomponováno téma Člověk a svět práce, 
které má být součástí rámcových vzdělávacích pro
gramů všech typů středních škol, liší se pouze 
v konkrétních vyučovaných okruzích (Hlaďo, 
2012). Mezi poskytovatele kariérního poradenství 
přímo ve školách patří také vysokoškolské porad
ny. Studentům a absolventům vysokých škol po
skytují potřebné informace, vyhledávají a udržují 
pro ně kontakty s potenciálními zaměstnavateli, 
často jsou také kontaktním místem studentů a za
městnavatelů při hledání vhodného prostředí pro 
realizaci závěrečných prací (European Commissi
on, 2021). 

Mezi školská poradenská zařízení poskytující 
kariérové poradenství patří pedagogickopsycholo
gická poradna a speciálně pedagogické centrum. 
Pedagogickopsychologické poradny jsou nejen 
v rámci kariérního poradenství pro školy velice po
třebnými partnery. Mají na starosti pomoc žákům 
a jejich rodičům při volbě profesní a studijní dráhy 
po ukončení základní nebo střední školy (např. 
diagnostika v případě komplikací, posouzení inte
lektových a osobnostních předpokladů pro studi
um, poradenské služby při výběru studijního obo
ru či zaměstnání, poskytování informací jak 
žákům a rodičům, tak školám). Speciálně pedago
gické centrum těsně spolupracuje s pedagogicko
psychologickou poradnou. Orientují se na pomoc 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a se 
zdravotními postiženími. Své služby poskytují am

bulantně, na školách a dokonce i v rodinách. Dal
ším významným a nezastupitelným partnerem 
škol jsou informační a poradenská střediska při 
úřadech práce. Tyto střediska poskytují pomoc 
všem občanům bez výjimky, jejich hlavní klientelu 
však tvoří žáci základních a středních škol, studen
ti vysokých škol a uchazeči o nové zaměstnání. 
Svým klientům poskytují odborné informace po
třebné k orientaci na aktuálním i předpokládaném 
trhu práce. Informace podávají s přihlédnutím ke 
klientovým možnostem, kvalifikačním předpokla
dům, zájmům a schopnostem (Hlaďo, 2012). Dále 
se na poli kariérního poradenství objevují nezisko
vé organizace a soukromí poskytovatelé. Ti se pak 
nabídkou služeb a cílovými skupinami ve většině 
případů kryjí s výše popsanými poskytovateli.

Kariérové poradenství studenti v ČR celkově vy
užívají poměrně málo. Podle Hlouškové (2019) 
služeb kariérního poradenství alespoň jednou vy
užilo jen 14 % žáků středních odborných škol 
a středních odborných učilišť (z toho 4 % opakova
ně). Podle výzkumu Drahoňovské a Šťastnové 
(2012) pomoc při řešení kariérové budoucnosti 
mezi odborníky vyhledalo pod 8 % studentů, vý
jimkou jsou učitelé, ke kterým si pro radu přišlo 
27,8 % studentů. Ti studenti, kteří služeb kariérní
ho poradenství využili, mezi důvody nejčastěji 
uvádějí přesvědčení nepokračovat ve zvoleném 
oboru v rámci studia i práce, dále pak potřebu zís
kání rady od nestranného odborníka ohledně smě
řování jak ve vzdělávání, tak na trhu práce, nejisto
tu a nerozhodnost plynoucí z širokého spektra 
variant, nebo nerozhodnost plynoucí z navzájem 
si odporujících zájmů, nesouladu vlastních před
pokladů a nároků, nebo absenci kariérových cílů 
a představ (Hloušková, 2019). 

Když žáci nevyužívají cesty vedoucí přes od
borníky, co jim tedy pomáhá při takto důležité vol
bě, jako je volba profesní a vzdělávací dráhy? Podle 
výzkumu Hlaďa a Drahoňovské (2012) žáci i jejich 
rodiče největší vliv na své rozhodnutí přisuzují žá
kům samotným. Na druhém místě jsou pak rodiče 
a na třetím kamarádi. I když mají mít žáci samotní 
největší vliv na konečně rozhodnutí, stále se ve 
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velké míře řídí radami svých rodičů. Mimo rady ro
dičů studenti jako zdroj informací využívají nejví
ce internet; spolužáky a kamarády; další členy ro
diny; školu, kde právě studuje a školu, kam se 
hlásí (Hlaďo and Drahoňovská, 2012; Šťastnová 
and Drahoňovská, 2012). Při vybírání profesní 
a studijní dráhy je cílem drtivé většiny žáků vybrat 
si školu (pokud chtějí dál studovat), která je bude 
bavit, poskytne jim v budoucnu dobré pracovní 
uplatnění a budou mít co největší šanci ji dokončit. 
Po dostudování chtějí najít práci, která je bude 
opět především bavit a bude dobře placená. Větši
na žáků začíná uvažovat nad svou profesní a stu
dijní budoucností v předposledním ročníku studia 
(Šťastnová and Drahoňovská, 2012). 

4. Závěr

Tento článek si kladl za cíl představit generaci Z, 
především vzhledem ke škole a práci, a přiblížit, 
jak se mladí rozhodují o své profesní a studijní bu
doucnosti. Ačkoli se o generaci Z nemluví pouze 
v dobrém, nelze zapřít její potenciál. Každá gene
race má svá specifika a zdá se, že i tato generace 
má světu hodně co nabídnout. Ostatně možná ani 
nebude mít na výběr a bude se muset stát extrém
ně produktivní generací, vzhledem ke stárnutí po
pulace. Doposud získané informace o zatím druhé 

nejmladší generaci ukazují na mnohá pozitiva, ale 
i negativa, na která se mohou nejen firmy a školy 
zaměřit při oslovování příslušníků generace Z. 
Společnost se ovšem nedozvídá všechny informa
ce jen, aby mohla z této generace čerpat, ale také jí 
pomoct. Poměrně velkým problémem generace 
Z je nízká schopnost sebeurčení, což jim brání 
v mnoha věcech, včetně nalezení vhodné školy 
i práce. Spolu s tímto zjištěním víme, že mladí lidé 
na středních školách využívají kariérové poraden
ství a ostatní služby, které by jim právě se sebeur
čením mohly výrazně pomoct. Tady je tedy prostor 
pro učitele, zaměstnavatele a kariérové poradce, 
aby se pokusili své služby zatraktivnit a více přiblí
žit mladým lidem a pomohli jim tak k lepší orien
taci nejen na trhu práce, ale v sobě samotných.  
Pomoc ze strany starších generací bude určitě po
třebná i ve vztahu k vysoké náchylnosti ke stresu 
a úzkostem, kde bude jejich úkolem pomoct mla
dým v udržování osobní pohody, například skrz 
umožnění rovnováhy mezi osobním a pracovním 
životem. Na závěr považuji za důležité zmínit,  
že generační popisy usnadňují přístup k dané  
generační skupině, což je nepochybně důležité,  
ovšem stále by se nemělo zapomínat na individua
litu příslušníků dané generace a neočekávat tedy 
například od každého mladého člověka velkou 
kreativitu nebo chuť měnit svět. 
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ABSTRAKT
Tento článek se zabývá studijním a profesním zaměřením dnešních studentů. Konkrétně je práce zaměřena 
na generaci Z, neboť právě do této generace Z patří většina nynějších studentů, a kariérové poradenství. Na 
úvod je vymezena generace Z spolu s vlivy, které ji utvářely. Dále navazuje obecná charakteristika přísluš-
níků této mladé generace bez ohledu na prostředí. Generace Z je nadále charakterizována ještě v různých 
prostředích, ve škole a v práci. Pro popis generace Z sloužili především díla významných badatelů v této ob-
lasti, jako je Mark McCrindle nebo Sarah Sladek. Poslední část je věnována kariérovému poradenství, kde 
je tento typ poradenství popsán, včetně jeho poskytovatelů. K tomu je na základě dostupných výzkumu při-
blíženo, jak se žáci rozhodují o své budoucí profesní a studijní dráze. Data jsou získána z předešlých výzku-
mů, především z děl od Hlouškové; Hlaďa a Drahoňovské; a Drahoňovské a Šťastnové. Článek může poskyt-
nout dostatečné informace všem, kteří se zajímají o tuto mladou generaci, která právě nastupuje na trh 
práce a její zaujetí a poznání je tedy čím dál důležitější.

KLÍČOVÁ SLOVA
Generace Z; kariérové poradenství; trh práce; budoucnost

The study and professional focus of generation Z

ABSTRACT
This article deals with the study and professional focus of today’s students. Specifically, the work is focused 
on generation Z, because it is to this generation Z that most of the current students belong, and career coun-
seling. At the beginning, generation Z is defined together with the influences that shaped it. Then follows 
the general characteristics of members of this young generation. Then Generation Z is characterized in var-
ious environments, at school and at work. The work of important researchers in this field, such as Mark Mc-
Crindle or Sarah Sladek, was mainly used to describe generation Z. The last part is devoted to career coun-
seling, where this type of counseling is described, including its providers. Based on the available research, 
it is shown how students decide on their future career and study career. The data are taken from previous re-
searches, especially from works of Hloušková; Hlaďo and Drahoňovská; and Drahoňovská and Šťastnová. 
The article can provide sufficient information for all those who are interested in this young generation, 
which is just entering the labor market, and importance of knowing and engaging this generation is increas-
ing.
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1. Introduction

The aim of this paper is to assess the impact of se
lected external factors that affect or threaten profit
ability of the power producing utilities in the ener
gy markets. PEST analysis is a tool used in this 
study for the evaluation of such risks at the strate
gic level. It consists of an analysis of four different 
areas that on the macro level define the environ
ment of the company´s business. 

Political factors represent influence that the 
policy makers have on the company through their 
legal process. Among others these factors could be 
represented by legislation, taxation, subventions 
and incentives. Economic factors are defined by 
the market environment (and the performance of 
the whole economy of the specific country) on 
which the company is active and they directly af
fect profitability of the company. Social factors rep
resent perception of customers and the whole soci
ety, demographics and lifestyle in the region. The 
technological part of the PEST analysis evaluates 
innovations in the industry, trends in the produc
tion process and distribution channels. Within the 

analysis the factors should be identified, their pos
sible impact should be assessed and they ought to 
be transformed into opportunities and threats for 
the business. (Bonnici and Galea, 2014)

On the path from conventional to the renewable 
and emission free power production new challeng
es for the market participants arise. From the polit
ical point of view power production industry has 
been historically a highly regulated business. That 
was given by its main feature — its centralization to 
the large utilities and strategic importance for the 
whole country. However over the past years fea
tures of liberalization of the market appeared with 
the supported decentralization of this area. 

Profitability of the power producers is given by 
their profit margin that is defined as a difference 
between the power price as their output of the pro
duction process and their costs (for the purposes 
of this study variable costs) as inputs of the pro
duction. Hence this study focuses on factors that 
can influence power prices for that the producer is 
able to sell electricity (either or the spot market or 
futures market) and price of emission allowances, 
coal and gas price as typical commodities on the 

  Current features of the electricity 
  markets in the European Union and
  their impacts on power producers1
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costs side. Power price on the exchange is deter
mined by the merit order principle. This system 
creates a ranking of all power production sources 
based on the price for that they are willing to pro
duce a MWh of electricity and the volume of their 
bid from the cheapest to the most expensive. The 
last unit in the list that is necessary to satisfy the 
total demand then sets the power price in the  
respective hour. (Bhattacharyya, 2019) Therefore 
changes on the costs side of producers will have di
rect impact on the power prices.

2. PEST Analysis

2.1 Political factors

Political influence on the power markets can be de
fined in two ways. Firstly, through the legal frame
work and regulations of the market. Secondly by 
common state ownership of the power producing 
companies and grid operators. The legal frame
work works on two levels as well. First one is on 
the European Union level that is defined by the 
common goal of the Union in the area of climate 
protection policy and the energy policy. The sec
ond level is then the national legal environment 
and strategy of every single member country. 

Transition of the power production mix
The last energy package introduced by the Europe
an Commission called Fit for 55 counts with a re
duction of CO2 emissions by 55 % 2030. This tar
get was set on the Union average level but the way 

will be depandant on the single national policies 
hence the impact on the power producers will be 
pinned down by the country of activity. (Hafner, 
Raimondi, 2020) Energy companies with the con
ventional utilities that will have to be shut down 
according to this policy will have to revise their 
business models and potentially into the power 
sources that will be considered as emission free ac
cording to the EU methodology. This will bring ad
ditional risk and ucertainty regarding cash flow 
planning for the companies.

ETS market
The emissions trading system represents a part of 
the energy sector transition process and should en
hance the shift towards renewable sources. Power 
producers are obliged to hand in the amount of 
emission allowances that represent the amount of 
emissions produced within a year. With an imple
mented mechanism of reduction of the total 
amount of the emission allowances available to the 
market the EU is able to control the decreasing 
trend of the total emissions produced. (Skjærseth, 
Wettestad, 2009) Introduction of this system repre
sented another variable in the costs per MWh of 
the conventional power utilities that price these 
costs into their bid to the exchange hence increase 
of the emission allowance price is a bullish factor 
for the power price. The impact on units is not 
equal and is dependent on their efficiency in terms 
of CO2 production and they further vary based on 
efficiency of the power plant. Gas utilities have 
lower CO2 production than coal and lignite power 

On the path from conventional to the renewable and emission free power pro-
duction new challenges for the market participants arise. From the political 
point of view power production industry has been historically a highly regulat-
ed business. That was given by its main feature — its centralization to the large 
utilities and strategic importance for the whole country. However over the past 
years features of liberalization of the market appeared with the supported de-
centralization of this area.
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plants. (Koffi, Cerutti, Duerr, Iancu, Kona, Jans
sensMaenhout, 2017) There is no increase of costs 
for renewable sources that are emission free 
(hence they are favored by the system).

Emission free power producers are furthermore 
able to benefit from the implied increase of prices 
of electricity. On the other hand companies under 
the obligation of this system must implement strat

egies of purchase of the EUA contracts in spite of 
their volatility and price increasing trend that 
could endanger cash flow of the whole company 
without a proper hedging approach.

Volatility of gas markets
Based on the merit order principle in short term 
markets gas prices influence power prices in hours 

Figure 1 » Price of emission EUR/kT allowances futures contract Dec 21

Figure 2 » Structure of gas import to the EU 2019 

Source: Intercontinental Exchange — EUA Futures

Source: Own compilation based on ec.europa.eu
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when gas power plants are closing the merit order 
list (i.e., are the last ones to satisfy the electricity 
demand). This fact is then transformed into traded 
prices of the longterm electricity contracts and 
have impact on all firms active on power markets. 
Moreover for companies that operate gas utilities 
volatility of gas prices means increased risk on the 
side of their production costs.

The European Union is highly dependent on 
gas imports from Russia that represent almost one 
third of the total imported volume. However the 
share of Russia in gas imports tends to decrease (in 
2000 it was around 50 %). On the other hand any 
obstacles and statements in connection to the path 
of gas from Russa to the EU can influence its price 
significantely as it was visible on the example of 
the Russia — Ukrainean crisis in 2007. (Siddi, 2017). 

2.2 Economic factors

Electricity consumption is highly dependable on 
the current state of economic cycle. When the 
economy is in a recession then with a lower level of 
production the power demand decreases and vice 
versa. This effect was noticeable during the decline 

of economy due to the covid19 pandemic in spring 
2020. On the Czech and German power markets 
the consumption declined by approximately 10 % 
in April and May 2020 due to the lower production 
caused by the government restrictions. (Zezula, 
2021) 

Financing possibilities
In spite of the latest European climate agenda and 
the increasing importance of ESG environmental, 
sustainability, governance) factors on the side of fi
nancing banks tend to shift their attention towards 
carbon neutral companies. The pressure comes 
from their investors that are more aware in the di
rection in climaneutral investments and focus 
more on the activities of banks in this area. (Ecei
za, Harreis, Härtl, Viscardi, 2020)

Banks in their activities start to promote green 
products such as green bonds, green investments, 
climate finance and carbon finance. (Akomea
Frimpong, Adeabah, Ofosu, Tenakwah, 2021) They 
are willing to take higher risks in the area of these 
projects (as with the government support they get 
less riskier compared to the fossil investments and 
financing with increasing uncertainties) — their 

Figure 3 » Price of Dutch TTF Gas Futures EUR/MWh Dec 21

Source: Intercontinental Exchange — TTF Gas Futures
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cash flows start to be more predictable than in cas
es of “carbon” projects/financing. (Umar, Ji, Mir
za, Naqvi, 2021) 

Furthermore 20 countries and five develop
ments institutions (European Investment Bank,…) 
at the COP26 climate summit made a commitment 
to end public financing of fossil fuel projects (in
cluding oil and gas). The money should be provid
ed to the clean energy instead. This commitment 
represent a cut of 18 billion USD per year that was 
spent of such a financing. (Reuters, 2021) As this 
course of action is likely to spread in the future to 
other countries energy companies will probably 
struggle to get a debt financing for their new and 
ongoing projects involving fossil fuels.

Costs of hedging
Energy companies operating production units 
adopt a suitable hedging strategy in order to plan 
their cash flows successfully and mitigate risks of 
commodity markets volatility. On one side there is 
the power plant that is in a long position of power 
and short position of commodities needed for its 
production. On the other side there is a hedge po
sition that needs to be short on the power side and 
long on the input commodities side in order to 
compensate the original position. In case of a fa
vorable movement of the market that is represent
ed by increase of power prices that increase a mar
gin of the power production units the hedging 
position gets into negative values. In such a case 
variation margin requirements increase and the 
energy utility needs to provide cash deposit that re
sults into additional financing costs. (Lang, Madle
ner, 2010) 

General rules are set by the European Central 
Clearing that calculates its margin requirements 
based on standard deviation of futures returns 
from 255 days historical data with 99 % confidence 
level for non OTC deals and 99,5 % confidence lev
el for OTC deals and should cover potential losses 
that could occur. In case of sudden spikes of prices 
that are connected with a higher volatility that lead 
to increase of standard deviation margin require

ments could be increased. (ECC, 2021) In such a 
case hedging of the profit margin gets expensive 
and the power plant operator could run into a par
adox situation when he is not able to lock the in
creasing potential profit due to lack of available 
cash or credit lines needed for exchange margin
ing. 

2.3 Social Factors

Preference of green technologies
The general public opinion regarding renewable 
technologies could have impact on the convention
al power producers. This impact could come from 
the retail and business customers that would pre
fer electricity form the distributors that would be 
able to prove its origin from green sources. Based 
on the European Commission survey from 2021  
93 % of the citizens within the EU agree that the 
climate change is a serious issue. 90 % of the in
habitants think that the EU should decrease the 
volume of CO2 emissions produced and become 
climateneutral by 2050. Most sensitive to the cli
mate change appear to be citizens in Sweden (43 % 
see it as the most serious problem of the world), 
Denmark (35 %) and Netherlands (34 %). On the 
other hand least sensitive are the people in Bulgar
ia (5 %), Italy (7 %) and Romania (7 %). Average of 
the whole EU reached 18 %. With the reduction of 
greenhouse emission and getting climateneutral 
tend to agree mostly citizens in Portugal (99 %), 
Hungary (96 %) and Luxembourg (96 %). On the 
contrary most skeptical on this topic are people  
in Finland (75 %), Romania (79 %) and in Austria 
(75 %). (Eurobarometer, 2021)

Renewable power producers are supported by 
the national schemes by feed in tariffs, fixed elec
tricity prices and preference access to the grid. 
Such a electricity suppliers are able to origin of this 
electricity by voluntary ecolabels. This could play 
a role in a decision making process by the power 
consumers among companies that could use such 
an eco label to prove their approach to the environ
ment and contribution to the carbon neutral tar
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gets hence they could prefer this group of suppli
ers. (MacDonald, 2018)

Demand side response
Demand side response could be an important fea
ture of the electricity markets in the future. As the 
renewable sources such as wind and solar are rath
er instable and not optimizable as conventional 
power units the stability of the grid will need to be 
balanced. The DSR would be one of the possibili
ties to provide such a service in terms of enhancing 
flexibility of the whole system. If the market partic
ipants on the consumption side were able to adjust 
their demand it would help to smoothen spreads 
between peak and offpeak hours. As in the most 
of peak hours the production of renewables is in
sufficient there is a need of conventional units to 
provide the missing electricity. In case of an active 
DSR this role of conventional units could be miti
gated. This would lead to a decrease of power pric
es and costs of the consumers. (National Grid ESO, 
2021)

There are various possible responses to the 
DSR. These can be automated in a real time, based 
on a signal send to the user to adjust his consump
tion or tariff based in order to provide better prices 
for off peak power consumption. However on the 
other hand the final effect of the DSR is dependent 
on the willingness of end consumers to adapt their 
demand or on the technological investments to the 
automated solutions the could be demanding. 
(Goulden, Spence, Wardman, Leygue, 2018)

2.4 Technological Factors

The area of electricity production has been experi
encing not just a transition from the point of view 
of carbon emission savings but also from the tech
nological point of view. With the development of 
new technologies the whole process of power pro
duction could get more efficient in terms of the en
ergy usage and optimization of the whole grid.

Electromobility
Given by the CO2 emission performance standards 
of the EU for cars based on the Fit for 55 package 
emissions from new cars should be reduced by  
55 % after 2030 compared to 2021 and from 2035 
on the level of reduction should be as high as 100 %. 
This would mean a end to production of new cars 
with fossil fuel engines after 2035. In connection 
with that every car producer would have his own 
targets. (European Commission, 2021)

From the point of view of a power producer this 
would mean an increase of power demand and 
bullish factor for electricity prices development in 
the long run. Electromobility also represents a new 
variable in the long term power consumption mod
elling and increases unpredictability of the market. 
The operator of the Czech power grid (CEPS) pre
dicts a potential variability of 10 000 GWh in a year 
based on different potential scenarios of electro
mobility development in 2040. (CEPS, 2020) Such 
a volume of potential increase in power demand 
would have an impact not only on the power pric
es but on the necessary installed capacity of the 
power units. 

Smart grids
Smart grid represents a power network system 
based on internet of things that is able to interact 
with different subjects within the network in order 
to effectively use electricity transported in the grid. 
With increasing electricity price it can bring signif
icant savings to the market. If the demand side re
sponse mechanisms and electromobility should be 
largely introduced the need to react on the side of 
the grid networks will emerge. On the other hand 
the high initial investment costs require careful 
valuation of the projects. 

The main functions and task of smart grids are 
exchange of the data among generating utilities, 
consumers and the grid via internet, integration of 
small production units (decentralization of pro
duction), effective balancing of fluctuations in the 
grid caused by unstable renewables generation. 
(Dileep, 2019) With move of the whole system to 
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the online environment security requirements in
crease and the vulnerability of the whole system 
must be mitigated with reflection of the potential 
cyberattacks on this critical infrastructure. (Kima
ni, Oduol, Langat, 2019) 

Battery storages
Battery storages should play an important role in 
the stability of the whole power grid in the future. 
They would represent a stabilizing feature of the 
market that could balance discrepancies between 
the peak and offpeak electricity demand hours as 
well as the volatility of renewables production. 
Hence part of the necessary installed capacity of 
the conventional flexible units would be substi
tuted. 

Battery itself is chraged at the time of lower 
power price and then provides the power to the 
grid in times of high prices (i.e. low supply — high 
demand). (Comello, Reichelstein, 2019) The main 
obstacle of the large scale implementation were its 
high costs. With improvement of technologies it 
became more affordable and rentable with prices 
falling by around 50 % in the past years to the area 
around 800 EUR/kWh for the large scale storages 
in 2018. (Figgener, Stenzel, Linssen, Haberchusz, 
Wessels, Angenendt, Robinius, Stolten, Sauer, 
2020)

3. Opportunities and Threats

Power production and the whole energy sector has 
been historically a centralized industry. This trend 
has been changing over the last years however the 
position of the strong power utilities exists includ
ing a strong financial position that enables them to 
adapt to the changing environment that requires 
strong financial background to be able to provide 
cash flow in order to change the business model in 
line with the change of the whole industry. Advan
tage of the utilities is represented by their long 
presence in the market as well. This can help to 
predict the future trends and movements in the en
ergy sector and it can be a precondition to the suc

cessful adaption of the new course of the business. 
Large utilities can benefit from their strong negoti
ating position as the have historically provided a 
significant part of the electricity supply and in 
some countries they are still at least partially state 
owned. On the other hand their company structure 
can be seen as their weak spot as well as they 
might fail to act fast enough due to their compli
cate setup of process pipelines and lack of willing
ness to prove agility to the changing environment 
within the industry.

Strengths of the utilities described above com
pose a basis for potential exploitation of benefits 
resulting from the new market opportunities. On 
the other hand weaknesses make them vulnerable 
in terms of the potential threats the emerge from 
outside of the corporation. 

The transition period of the power production 
will require necessary supply from the convention
al units to balance still insufficient installed capac
ity of the renewable sources. In combination with 
a desired increase of price of emission allowances 
this is likely to drive up market prices of electricity 
that could in case of favorable mix of production 
units increase profit margin of power producing 
utilities over this period. At the same time the util
ities should use this generated cash flow to invest 
into new technologies in order to catch up with the 
transition process that would enable them to make 
profits in the new market structure. New technolo
gies adopted by the market participants are expect
ed to bring increase of efficiency and cost savings. 

The period of uncertainty in the markets would 
likely bring increased volatility that would increase 
value at risk for cash flows of the utilities that 
would enhance importance of their hedging. As 
the transition of the energy sector is driven by the 
political decisions (closure of units, emission al
lowances) every intervention in this sense could 
threaten profitability of power producers. For the 
future conventional power producers are likely to 
struggle to get a debt financing from banks as they 
would be assessed by their carbon neutrality in 
their portfolios. 
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4. Conclusion

Energy utilities face various risks and opportuni
ties mostly connected to the transition of the elec
tricity mix of the European Union. This brings un
certainty to the market due to external interventions 
to the current setup of the industry. On the side of 
political influence the most significant interven
tion is a scheduled closure of selected power units 
together with the introduction of emission allow
ance market. Both of them have a direct influence 
on profitability of the utilities and power prices. 
Another political factor is a high dependance on 
gas imports from Russia. Any political statement 
connected to gas transition can affect its price that 
is then transformed into the electricity price.

From the perspective of economic factors the 
power consumption is dependent on the growth of 
the whole economy. Hence in times of a decline a 
drop in power prices can be expected. In case of 

volatility of the market problems with margining 
of hedging contracts could arise. In the future util
ities could have troubles to finance their opera
tions that are not carbon neutral. This risk would 
be followed by the social aspect of high preference 
of green technologies by consumers and pressure 
to adjust power demand according to actual supply 
with increased importance of the demand side re
sponse. To make this work properly technological 
progress that can be defined by smart grids and 
battery storages. On the demand side electromo
bility can play an important role.

Utilities will have to adapt to the new setup of 
the power markets and undergo the transition pro
cess themselves. In the meantime they could prof
it from spikes of power prices due to the transition 
instability. In the long run utilities must shift their 
focus to the area of new technologies and renewa
ble power sources in order to be successful.
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Current features of the electricity markets in in the European Union and their impacts on 
power producers

ABSTRACT
European energy markets experience a transition process from the conventional power sources to the renew-
able and carbon neutral ones. This brings new challenges and risks for conventional utilities. This paper 
uses a PEST analysis to evaluate selected political, social, economic and technological factors that should in-
fluence profitability of these utilities and based on that opportunities and threats for them are summed up. 
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