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ABSTRAKT:

Práce se zabývá dvěmi základními otázkami: motivace altruistického chování a 

vzájemný vztah altruismu a egoismu v mikroekonomické teorii. Motivace altruismu je 

interpretována s přihlédnutím k současným teoriím z oblasti sociologie, psychologie a 

biologie. V souladu s představenou teorií motivace je v druhé části práce řešena otázka 

vztahu altruismu a standardní mikroekonomické teorie. Zvláštní pozornost je věnována 

způsobu, jak altruismus jako významný společenský jev do této teorie začlenit.

S využitím několika rozšiřujících předpokladů je altruismus následně interpretován 

pomocí standardních mikroekonomických nástrojů a to nejen v případě jedince, ale i na 

příkladě firmy operující na otevřeném trhu. Závěr práce je věnován roli altruismu ve 

společnosti a zamyšlení nad jeho horší stránkou.

ABSTRAKT:

This thesis focus on two fundamental questions: motivation of altruistic behavior and 

mutual relation between altruism and egoism within microeconomic theory. 

Interpretation of altruistic motivation considers latest sociological, psychological and 

biological theories. In conformity with motivation theory, second part grapple with 

relationship between altruism itself and standard microeconomic hypotheses. Thanks to 

revolutionary model of G.Becker that kind of behavior is consequently interpreted by 

standard economic tools not only in case of individual consumer, but also concerning 

company surviving in the open market economy. Last chapter pays attention to the 

altruism in the society with respect to the “other side of paradise” claiming altruism is 

not always sweet.
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1. ÚVOD

V oblasti mikroekonomické teorie chování je jedním z nejdiskutovanějších témat 

posledních desetiletí otázka racionality, sociálních vztahů a organizace společnosti. 

Toto téma bezprostředně souvisí s dvojicí pojmů: sobeckost a altruismus. Empirické 

studie v oblasti biologie dokazují, že altruismus ve formě v jaké se objevuje u lidských 

společenství je v přírodě poměrně ojedinělou silou. Tato originalita spočívá především v 

nevídaně detailní dělbě práce a úzké spolupráci mezi geneticky nepropojenými jedinci 

ve velkých skupinách, kde nemůžeme očekávat existenci blízkých sociálních vazeb. 

Nejdále očividně zašly zejména moderní společnosti západního typu s jejich velkými 

organizacemi a nadnárodními státy, ale obdobný princip v omezené formě platil podle 

antropologů i v pradávných společnostech lovců a sběračů. Již zde platila poměrně 

sofistikovaná pravidla sdílení potravy, spolupráce na lovu či společného válčení a 

později se vyvinula i hustá síť směnných vztahů. Z moderního pohledu chápeme tuto 

otázku jako obzvláště citlivou v souvislosti se sítí sociálních dávek a pomoci v různých 

kritických životních situacích.

Výše popsané kooperační jednání bývá zpravidla oboustranně výhodné a zdánlivě 

tedy nemá s altruistickými povahovými rysy nic společného. Žádný z těchto vztahů by 

však nemohl dlouhodobě fungovat bez silné vzájemné důvěry mezi zúčastněnými 

jedinci, neboť podvedení nic netušícího partnera je zpravidla ještě výhodnější. Důvěra,

původně založená na úzkých vztazích mezi aktéry a později podporovaná formálními i 

neformálními normami chování, je částečně podmíněna právě altruistickými rysy

v lidské povaze. Neboť v situaci, kdy není možné případný podvod (přinášející 

nadstandardní zisk) sankcionovat, je možné kooperační jednání považovat za ze 

sobeckého úhlu pohledu nevýhodné (= altruistické), neboť snižuje případné zisky. Tato 

situace je demonstrována všeobecně známým modelem vězňova dilematu.
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V tomto kontextu je zajímavé především zjištění1, že vyloučena není ani úspěšná

spolupráce mezi altruisty a sobeckými jedinci, ba co více, že je tato forma spolupráce 

životaschopná i z dlouhodobého hlediska. Přesto často slýcháme, že altruismus je 

neslučitelný s ekonomickou racionalitou. Taková racionalita běžně předpokládá, že lidé 

reprezentovaní tzv. Homo economicus jednají vždy sobecky a výhradně ve vlastním 

zájmu na základě axiomu chamtivosti, který jim nedovolí vynechat jedinou příležitost 

k vlastnímu obohacení. Obecně jsou racionalita a egoismus pojímány jako jedna a tatáž 

věc, neboť základní mikroekonomická analýza je založena výhradně na egoistických 

jedincích, kteří maximalizují svůj užitek, nebo firmách, které maximalizují svůj zisk 

(případně minimalizují ztrátu). Neplatí však, že „ekonomický člověk“ je temné a 

zlověstné monstrum, jehož záměrem je škodit ostatním a které je zlé tak, jak je 

iracionální a sobecké. Jde spíše o to, že ekonomický člověk je naprosto lhostejný 

k situaci ostatních, ať už jsou na tom špatně nebo dobře.

Ačkoliv je neoklasická představa (nejen vzhledem k výše uvedenému) zjevně 

nerealistická2, stále dominuje většině ekonomických učebnic. Existují však i alternativní 

přístupy, které zdůrazňují, že „ve vlastním zájmu“ nemusí nutně znamenat „bez ohledu 

na potřeby druhých“. A právě těmto metodám se hodlám ve své práci věnovat.

Např. modely behaviorální ekonomie3 předpokládají, že sebe střední jedinci jednají 

altruisticky, neboť jim takové chování přináší nějaký dodatečný výnos či užitek, který 

nemusí být nutně materiální, ale např. psychologický. Altruistické činy mohou těm,

kteří je konají přinést lepší pocit, nebo mohou za jistých okolností fungovat i jako 

užitečná pojistka proti sociálním nepokojům4.

                                                

1 Ernst Fehr & Urs Fischbacher 2003

2 Ve vyspělých státech západního typu se dnes míra redistribuce blíží 50%  a stále roste. V dnešní 

době si moderní stát bez redistribuce příjmu lze již jen těžko představit. Přičemž redistribuce je v podstatě 

jistou formou altruismu.

3 Behaviorální ekonomie se soustředí na vysvětlování ekonomických rozhodnutí, které jedinci v praxi 

činí, zvláště pak, jsou-li tato rozhodnutí v rozporu s očekáváními konvenční ekonomické teorie.

4 G.Becker např ve své Teorii sociálních interakcí považuje dobročinnost za jistou formu pojištění pro 

případ selhání trhu či státu. Ta totiž za určitých okolností může působit na snížení míry kriminality 

chudých vrstev a zmírňovat negativní nálady ve společnosti které snadněji vzniká právě mezi strádajícími 
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Altruismus je intuitivně považován za přínosný pro skupinu, do které altruisticky 

jednající jedinec patří. Přeformujeme-li názor do ekonomického jazyka, pak většina lidí 

věří, že společnost by na tom byla lépe (vzhledem k agregovanému bohatství), pokud by 

bylo altruistické jednání rozšířenější5. Toto však nemusí platit explicitně, neboť důkaz, 

který by podpořil takovéto tvrzení prozatím chybí. V závěru práce se v diskuzi o 

prospěšnosti sociálního státu pokusím tuto hypotézu ověřit či vyvrátit. Stěžejní otázka

na kterou se zaměřím však bude ležet jinde.

Významnou pozornost chci věnovat psychologické motivaci altruisticky jednajícího 

jedince a dále pak vztahu mezi egoismem a altruismem. Z tohoto pohledu je možné 

práci rozdělit na dvě části. V první fázi práce se, kromě definice několika základních 

pojmů, pokusím objasnit motivaci altruistických činů a nastíním i další faktory, které je 

ovlivňují. Pokusím se například najít odpověď na otázku jednají-li lidé častěji 

altruisticky samostatně nebo ve skupině, či zda mají muži větší sklon k altruismu než 

ženy. Jsem si vědoma toho, že tato oblast leží přinejmenším na pomezí ekonomie, 

psychologie a sociologie, přesto však věřím, že má v této práci nezastupitelné místo. 

Druhá, stěžejní část práce počínaje pátou kapitolou, je již převážně ekonomickou. 

Pokusím se zde s pomocí víceméně standardních mikroekonomických nástrojů 

problematiku racionality a altruismu propojit. K tomu poslouží modely několika 

významných badatelů, jako např. Beckerova Teorie sociálních interakcí, Altmanova

společenská odpovědnost firmy či Samuelsonovy projevené preference. Jak již jsem 

nastínila výše, závěrečnou kapitolu věnuji Buchananovu samaritánovu dilematu a 

diskuzi o roli altruismu ve společnosti. 

                                                                                                                                              

vrstvami obyvatelstva. Altruista poskytující pomoc potom pomáhá nejen těmto lidem, ale také prospívá 

ke společenskému souladu, když alespoň částečně tlumí zášť chudých vůči bohatým.

5 Ze 127 vědců účastnících se v roce 2001 mezinárodních setkáních (Society for Advancement of 

Behavioral Economics (SABE), Biennial Conference, George Washington University, Washington DC, 

USA,June 11-12, 2001 Computational and Mathematical Organization Theory Conference, July 5 - 8  

2001, Carnegie Mellon University, PA, USA International Conference on Mathematical and Theoretical 

Biology, and Annual Meeting of the Society for Mathematical Biology, Joint with Japan Association of 

Mathematical Biology, Hilo, Big Island, Hawaii, July 16-19, 2001) jich 124 (97,6%) odpovědělo na 

otázku: „Would society be better off, in aggregate economic terms, if altruism was more widely 

practiced?” kladně. – Klaus Jaffe (2002)
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2.MORÁLNÍ DIMENZE EKONOMIKY

Altruismus můžeme zjednodušeně definovat jako chování, které přináší zisk jiným, 

ale samotný altruista díky němu utrpí ztrátu (silný neboli ryzí altruismus), nebo jako 

jednání, které přináší více užitku jiné osobě, než jedinci, který altruistický čin vykonal 

(tzv. slabý altruismus). Lidský altruismus samozřejmě tuto v jistém smyslu primitivní 

definici v mnohém překračuje. Složitější témata jako například altruistické trestání a 

odměňování si však necháme až na později.

Nakonečný ve své Encyklopedii obecné psychologie definuje altruismus neboli 

prosociální chování jako „jednání ve prospěch druhé osoby, často spojené i s osobní 

obětí, které vystupuje jako součást kooperace nebo tehdy, když lze za kooperaci 

očekávat vysokou odměnu a za nekooperaci trest“6. Naproti tomu Slaměník uvádí: 

„prosociální chování se vyznačuje skutky a činy vykonanými ve prospěch druhého bez 

očekávání odměny (materiální či finanční) nebo sociálního souhlasu. Tyto akty chování 

mají charakter nezištné pomoci, kdy není očekávána odměna ani opětování pomoci v 

budoucnu. Obvykle jsou akty tohoto druhu chování vykonávány bez vyzvání (pomoc při 

nastupování - vystupování, upozorňování na ztrátu nějakého předmětu aj.), ale v 

některých případech můžeme být o pomoc požádáni (kde je zde pošta?) nebo dokonce 

úpěnlivě žádáni a prošeni (volání o pomoc).“7. Obě definice si jsou poměrně blízké, 

přesto je mezi nimi patrný jistý rozdíl. Nekonečný definoval altruismus na základě 

behavioralistické teorie, zatímco Slaměník ho považuje za geneticky daný a 

nepředpokládá tedy, že musí být nutně motivován nějakou odměnou. K obdobnému 

závěru došel i Edward Wilson8, k jehož práci se vrátíme ve třetí kapitole.

Již výše jsem zmínila své přesvědčení, že standardní neoklasická teorie chování je 

velmi úzce zaměřená, neboť nebere v úvahu mnoho faktorů, které se reálně 

                                                

6 Nakonečný, M. (1997): Encyklopedie obecné psychologie; Academia, Praha; str. 337

7 Slaměník, I. a Výrost, J. (1998) Aplikovaná sociální psychologie I; Portál, Praha

8 Wilson, E.O. (1993): O lidské přirozenosti, str. 145-162
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v ekonomice vyskytují. To dokládá i fakt, že obě výše citované definice pocházejí 

z oblasti psychologie. Nebylo však tomu tak vždy.

V devatenáctém století (předtím než marginalističtí velikáni Jevons, Menger a 

Walras zformovali teorii spotřebitelské poptávky do podoby mezní teorie užitku) patřila 

mezi nejdiskutovanější témata otázka základních determinantů potřeb. Například 

Bentham9 uvádí 15 základních slastí a strastí (ostatní jsou kombinacemi těchto), které 

ovlivňují jedincovo jednání. Krátce se tomuto tématu věnuje i Alfred Marshall10

předtím, než přejde ke své revoluční teorii mezní užitečnosti. Dominantní postavení 

nematerialistické motivace lidského chování vycítíme i z raného díla Adama Smithe.

2.1. DVĚ TVÁŘE ADAMA SMITHE

 „Bohatství národů“ Adama Smithe je pravděpodobně nejznámější knihou 

s ekonomickou tématikou na světě. Právě zde je zakotvena tradiční představa lidského 

jedince jako sobce neschopného ohledů na okolí, peroucího se bez rozmyslu o vše, co se 

naskytne. Již méně známým je fakt, že 20 let před „bohatstvím“ sepsal A.Smith knihu

jinou11, kterou uvedl těmito slovy: „jakkoliv ve většině případů můžeme od člověka 

očekávat sobecké chování, je evidentní, že v jeho podstatě existují také jisté principy, 

které ho činí vnímavým k osudu ostatních a činí jejich prospěch nezbytným pro našeho 

„sobce“, ačkoliv ten z toho nemá nic, než potěšení z toho, že vidí jejich štěstí.“ (Smith 

1759, s.9). Tento citát bere vítr z plachet každému, kdo by se domníval, že Adam Smith

považoval člověka za jedince motivovaného výhradně zájmem o sebe sama. Jakkoli 

silný může tento sobecký motiv být, je (podle Smithe) lidskou přirozeností, že je vždy 

přítomen i druhý altruistický motiv: „Ani ten největší surovec, nebo nejzatvrzelejší 

narušovatel zákonů společnosti, není tohoto úplně zbaven.“ (tamtéž). Zdá se tedy až 

neuvěřitelné, že stejný člověk napsal později často citovanou větu: „Není to laskavost 

řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za to, že máme svůj oběd, nýbrž jejich zřetel 

na vlastní zájem. Nespoléháme na jejich lidskost, ale na jejich sebelásku, a 

                                                

9 viz Bentham (1789): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kap. 5

10 viz Marshall (1890): Principles of Economics, kniha 3, kap. 2

11 Smith, A. (1759): Theory of moral sentiments
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nezdůrazňujeme jim naše potřeby, ale výhody, které plynou jim.“ (Smith, 1776, s.13). 

Jakoby druhý citát patřil někomu úplně jinému, nebo jakoby A.Smith zapomněl na 

dualitu, kterou zdůrazňoval o 20 let dříve.

Díky tomu se prakticky okamžitě po vydání Bohatství národů rozpoutala diskuze o 

rozporuplnosti Smithových tvrzení. Adam Smith na jedné straně kladl důraz na 

náklonnost a pochopení v mezilidských vztazích, na straně druhé připisoval klíčovou 

roli sobeckým zájmům jedince. V dřívější tvorbě Smith obhajuje široký soulad

v lidských záměrech a jednání pod ochranou prozřetelnosti. Později však pracuje s

neviditelnou ruku trhu konfrontující vlastní zájmy jedinců se společenskou harmonií. 

Německý ekonom Joseph Schumpeter tento rozpor pojmenoval „Problémem Adama 

Smithe“ (Das Adam-Smith-Problem). Zdá se však, že jde o víc než jen o problémem 

z hlediska ekonomické historie. Je totiž možné, že Adam Smith nastínil základní 

schizofrenii lidské podstaty, neboť stejný problém se promítá i do dnešní situace ve 

formě napětí mezi mravním příkazem k laskavosti a jiným ctnostem na straně jedné a 

zjevnou amoralitou ekonomických trhu na straně druhé. 

Je vůbec možné se se Smithovým problémem vypořádat? Jednoduché rozřešení 

tohoto problému nabízí vysvětlení, že A.Smith prostě mezi „Theory of moral 

sentiments“ (TMS) a „Wealth of nations“ (WN)12 změnil názor. TMS z tohoto pohledu 

napsal mladý, naivní muž, který se pod vlivem svého učitele Francise Hutchesona, 

domníval, že laskavost a sympatie jsou hlavními motivacemi, které ovlivňují vzájemné 

vztahy lidí. Po roce stráveném v Paříži s fyziokraty pak mohl změnit názor a po jejich 

vzoru se přiklonit k přesvědčení, že je to sebeláska a ne laskavost, která vede lidské 

jednání. To by z pohledu závěru minulého odstavce představovalo jisté zklamání. 

Mnozí ekonomičtí historikové také toto vysvětlení odmítají s odůvodněním, že Smith 

zahájil práce na WN ještě před odjezdem do Paříže.

Jedním z nich je i James R. Otteson13, který obhajuje model, s nímž propojuje obě 

knihy na základní úrovni. Zjednodušeně řečeno se jedná o model trhu, kde svobodné 

směny mezi lidmi sledujícími výhradně vlastní zájmy postupně umožnily vznik 

původně nezamýšleného systému pořádku, který obsahuje i morální normy chování. 

                                                

12 přesněji v průběhu šedesátých let, kdy navštívil Francii

13 Otteson, J.R. (2002): Adam Smith's Marketplace of Life
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Takto definovaný koherentní model vysvětluje vzájemné vztahy morálky a 

ekonomických trhů. Jeho největší slabinu ovšem vidím v obrácené implikaci 

(trhsystém pořádku), neboť jak jsem uvedla v úvodu práce, jsou dle mého názoru 

altruistické rysy chování spojené již s „předtržními“ neolitickými společnostmi.

Nejuspokojivější vysvětlení poskytl v roce 1998 velikánův jmenovec a laureát 

Nobelovy ceny za ekonomii Vernon Smith14, když konfrontoval obě teorie 

s experimenty prováděnými v laboratorních podmínkách. Zajímavé závěry prezentoval 

především na příkladě “ultimátní/diktátorské hry”. V případě ultimátní hry jeden 

z dvojice hráčů obdrží 10 dolarů a může rozhodnout jak si pár mezi sebe částku rozdělí. 

Následně má druhý hráč právo navrhovaný poměr odmítnout. Pokud tak učiní, celý 

obnos propadne, a oba odejdou „s prázdnou“. V opačném případě, tedy pokud nabídku 

přijme, bude obnos rozdělen právě v navrhovaném poměru. Diktátorská hra se liší 

pouze tím, že upírá druhému hráči právo nabídku odmítnout.

Z pohledu teorie bohatství národů by i nabídka $9 ku $1 měla být racionálně 

uvažujícím jedincem akceptována, neboť jeden dolar je lepší než nic. Ve skutečnosti se 

však ukázalo, že přijímající jedinec často odmítne i vyšší částku, protože považuje 

nabídku za nespravedlivou. Hráč č.2 tímto obětoval svůj vlastní zisk jako nutnou cenu, 

kterou je třeba vynaložit na potrestání nekooperativního chování hráče č.1, když ho 

připravil o nespravedlivý zisk.

Ještě zajímavější jsou výsledky diktátorské hry, neboť ve hře ultimátní je možné, že 

hráč č.1 volí vyšší obnos strategicky, aby zvýšil pravděpodobnost, že hráč č. 2 nabídku 

neodmítne. Výsledky diktátorské hry jasně dokazují, že štědrost hráče č. 1 z ultimátní 

hry je alespoň částečně motivována touhou po spravedlnosti. 

                                                

14 Smith, V. (1998): The Two Faces of Adam Smith
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Obr. 2.1 – Výsledky ultimativní hry
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Zdroj: Smith, V. (1998): The Two Faces of Adam Smith

Bez povšimnutí nelze nechat ani fakt, že “diktátoři” v průměru nabízeli znatelně 

vyšší částky v případech kdy byli se svým partnerem v přímém kontaktu, než když byla 

hra hrána anonymně. Na základě tohoto pozorování formuloval Vernon Smith 

hypotézu, že „zjevný rozpor mezi dvě dvěmi tvářemi Adama Smithe – citovým a 

konkurenčním chováním – je možno vyřešit, pokud budeme rozlišovat mezi osobními a 

neosobními interakcemi“. Podle jeho názoru tedy Adam Smith intuitivně chápal dva 

koexistující typy chování: kladná reciprocita při směnách tváří v tvář a sobectví v 

neosobních směnách na trhu. Ve chvíli, kdy jednáme s lidmi které známe, nebo kteří 

jsou nám dokonce blízcí, uplatňuje se teorie morálního cítění, na druhé straně, pokud ke 

směně dochází mezi cizinci, hledí jedinec především na svůj vlastní prospěch. 

Ve světle těchto dat a náhledů je možné zahlédnout obrysy jednotného systému, 

který je interpretován šířeji, než jak to mohl ve své době učinit Adam Smith. Systém je 

založen na podchycení vlastnických práv a nároků. Pokud subjekt poskytne jinému 

pomoc, laskavost, jídlo nebo jiné předměty, pak, pokud má být dobrý vztah mezi 

subjekty zachován, musí obdarovaný subjekt přiznat svůj závazek k dárci a jeho právo, 

aby v budoucnu obdržel něco na oplátku. V případě osobních vztahů, které jsou 

upravovány převážně neformálními normami, se nemusí jednat výhradně o materiální 

odměnu. Naopak pro formální, tržní vztahy je odměňování realizováno výhradně 
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peněžní cestou, navíc musí fungovat represivní systém trestající neplnění závazků 

pomocí finančních, nebo právních sankcích15.

2.2. SOCIÁLNĚ DETERMINOVANÉ PREFERENCE ~ ZOHLEDNĚNÍ 

SLASTÍ A STRASTÍ DRUHÝCH.

Opusťme však nyní oba Smithe a vraťme se k determinantám lidských potřeb. 

Jednou z nich je samozřejmě materiální prospěch jedince, ale stejně tak je možné, že 

jeho blaho ovlivňuje i prospěch okolí. Nazývejme toto sociálně determinovanými 

preferencemi. Klíčovým znakem těchto preferencí je fakt, že to, jak jedinec danou 

situaci vyhodnotí nezávisí jen na tom, jak působí na něho samého, ale i na tom, jak 

působí na jeho okolí. Pro objasnění těchto preferencí definujme následující názvosloví 

(viz tab. 2.2)

Jedinec

- +

+ Altruism Mutualism
okolí

- Spite Selfish

Tab. 2.2 – Bowle, S. (2004)

V levém sloupci, je chování, které klasická ekonomická teorie vzhledem k axiomu 

chamtivosti vylučuje, neboť nepřináší jedinci žádný zisk, ba naopak, způsobuje mu 

újmu. Jedinec jednající v souladu s axiomem chamtivosti takovou situaci nikdy nezvolí. 

Jednání je čistě altruistické, pokud přináší prospěch jinému a zároveň způsobuje 

aktérovi újmu. Druhým případem neracionálního (z pohledu klasické teorie) jednání je 

možnost, kdy je jedinec ochoten akceptovat vlastní ztrátu v případě, že újmy dojde i 

partner. Klasickým příkladem takového jednání je závist, pomsta nebo nechuť 

k nerovnosti. Je-li však takovéto chování motivováno touhou potrestat někoho, kdo 

ublížil jinému členu společnosti nebo závažným způsobem porušil společenské normy, 

pak se jedná o zcela odlišný případ altruistického trestání. Zde jedinec prosazuje 

společenské normy či zákony i za cenu vlastních nákladů. Takovéto chování pak patří

                                                

15 Obdobné závěry – viz Becker, G. (1981): Altruism in the Family and selfishness in the market place
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spíše pod pojem „čistý altruismus“16. Dobrým příkladem altruistického trestání je již 

dříve zmíněná ultimativní hra, kdy hráč odmítá nabízený finanční obnos právě z toho 

důvodu, že považuje nabízené rozdělení za příliš nespravedlivé. Jedinec se tak raději 

vzdá svého příjmu, než aby umožnil partnerovi získat nespravedlivý zisk.

Pravý sloupec tabulky je již probádaným územím a souhrnně představuje sobecké 

jednání = jednání bez ohledu na okolí. Nejběžnějším případem je mutualismus (= 

vzájemnost – jakási obdoba z biologie známé symbiózy, tedy oboustranně výhodného 

vztahu). V klasickém modelu jsou všechny ekonomické transakce z definice založeny 

na takovéto vzájemné výhodnosti, neboť jsou vedeny sobeckými pohnutkami a 

uskuteční se pouze v případě, kdy je transakce výhodná pro obě strany.

Trefně sobectví vystihuje krátký citát Dalai Lamy, na který jsem narazila v knize 

Samuela Bowlese17 - „jsou dvě cesty jak být sobecký, hloupé sobectví pomáhá jen nám 

samým, moudrým sobectvím je práce pro blaho ostatních“18.

                                                

16 Altruistické trestání porušování norem, v kombinaci s altruistickým odměňováním ostatních za 

spolupráci souhrnně označujeme jako silnou vzájemnost (strong reciprocity). Jedinci vyznávající silnou 

vzájemnost nesou náklady na odměňování či trestání ostatních.a to dokonce i v případě, že ze svých činů 

nezískají žádný osobní ekonomický zisk. Naproti tomu reciproční altruisté odměňují či trestají pouze 

v případě, že je to v jejich dlouhodobém zájmu.

Právě výskyt těchto jedinců ve společnosti může motivovat ke spolupráci i v případě jednokolových 

setkání a v případech, kdy nejsou přítomny žádné zisky z hlediska reputace, neboť jedinci vyznávající 

silnou vzájemnost odmění ty, kteří spolupracují a ztrestají ty, kteří spolupráci odmítnou.

17 Bowles, S. (2004): Microeconomics Behavior, institutiuons and evolution

18 The stupid way to be selfish is … seeking hapiness for ourselves alone. … The intelligent way to be 

selfish is to work for welfare of others - Dalai Lama 1994:154
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3.MOTIVACE ALTRUISMU

Humanistická psychologie19 vychází při zkoumání lidské motivace ze systému 

univerzálních potřeb, které se každý člověk snaží uspokojit, přičemž zdůrazňuje 

především niterný původ determinantů chování. Úspěšnost, intenzita a směr motivace 

jsou ovlivněny mnoha faktory, mezi než patří nejen individuální charakteristiky jedince, 

ale i prostředí v němž se pohybuje, sociální vazby, výchova, momentální i dlouhodobá 

situace, ve které se nachází či hodnoty které uznává.

V této souvislosti Maslow definoval jakousi hierarchii lidských potřeb, na které 

demonstruje fakt, že ne všechny potřeby jsou pro člověka stejně významné (viz obr

3.1). Fromm k tomu dodává: „Pravda je totiž taková, že lidé nechtějí mít jen to, co 

potřebují k přežití, a to, co tvoří materiální základ lidsky důstojného života. Většina lidí 

našeho kulturního okruhu chce stále víc. Jídla, pití, sexu, majetku, moci a slávy, …“20.

Ovšem než se potřeby, které jsou umístěny v hierarchii výše, stanou důležitým zdrojem 

motivace, musí být přinejmenším částečně uspokojeny potřeby, jež leží v pomyslné 

pyramidě níže. Zcela logicky jsou nejzákladnějšími potřebami potřeby fyzické, které 

souvisí s prostým přežitím jedince. 

                                                

19 reprezentována A.H. Maslowem - Maslow, H.A. (1943): Motivation and Personality

20 Fromm, E.: Anatomie lidské destruktivity, NLN, Praha 1997, s. 209
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Obr. 3.1 – Maslowova hierarchie lidských potřeb

Podle: Maslow's hierarchy of needs - http://en.wikipedia.org

Tolik k obecné motivaci lidského jednání. Ačkoliv nemůžeme předpokládat, že by 

altruistická potřeba konat dobro zabírala některé ze spodních pater Maslowovy 

pyramidy, zaměřme se nyní právě na tento druh chování. Tématem motivace 

altruistického jednání se důkladně zabýval např. sociobiolog Edward Osborn Wilson21. 

Ten rozlišuje dvě základní formy altruismu, které se liší právě motivací, která k tomuto 

chování vede. Zatímco altruismus tvrdého jádra je determinován vášněmi a každý si ho 

neseme (byť v různé míře) zakódovaný v genech, měkký altruismus je řízen výhradně 

rozumem.

3.1. ALTRUISMUS TVRDÉHO JÁDRA

Altruistický impuls může být iracionální a jednostranně zaměřený na jiné lidi. Jeho 

vykonavatel nevyjadřuje touhu po stejné zpětné reakci a nevykonává žádné nevědomé 

akce, které by vedly k takovému cíli. Wilson tuto formu chování nazval altruismem 

tvrdého jádra, souborem reakcí poměrně nedotčených společenskou odměnou nebo 

trestem.

                                                

21 Wilson, E.O. (1993): O lidské přirozenosti, str. 145-162
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V kontextu předchozí kapitoly je zřejmé, že altruismus tvrdého jádra bude orientován 

především na nejbližší okolí takového altruisty a se slábnoucím poutem budou 

altruistické činy méně četné i intenzivní. Snad právě proto se čistý altruismus (= 

naprosto nezištné sebeobětující chování vedené silnou emocionální (tedy iracionální) 

motivací) ve společnosti vyskytuje velmi zřídka. Vlastně je prakticky vyloučen, pokud 

přijmeme myšlenku, že i dobrý pocit lze chápat jako jistou formu odměny. Jisté odměně 

(a tedy ani jejímu podvědomému očekávání) se nelze vyhnout ani při poskytnutí 

charitativního daru. Pavol Frič22 trefně poznamenává, že skutečný Altruista s velkým 

„A“ by nemohl žádný dar nikdy poskytnout, neboť by se obával, že ho odměna za jeho 

čin nemine.

Jedním z mála příkladů nezištného altruismu23 (a i ten je často zpochybňován) je 

altruismus v rámci rodiny, především pak ten, který směřuje od rodičů k jejich dětem. 

Rodiče se často vzdávají nemalé části svých příjmů, aby podporovali své potomky ve 

vzdělávání a dalších činnostech, které těmto dlouhodobě přinesou užitek. 

Pokud se na tuto problematiku zaměříme obšírněji, dojdeme k závěru, že altruistické 

jednání (za jistých okolností) překvapivě dává smysl i v souvislosti s Darwinovou 

evoluční teorií přirozeného výběru. Ač se to na první pohled může zdát nelogické, 

altruismus není v kontextu teorie o přežití nejsilnějších (často interpretovaná jako teorie 

o přežití nejbezohlednějších) hendikepujícím faktorem. Podrobněji se toto téma 

pokusím objasnit ve čtvrté kapitole.

3.2. MĚKKÁ FORMA ALTRUISMU

Naproti tomu altruismus měkkého jádra je vrcholně sobecký a je často motivován 

právě hrozbou trestu či vidinou odměny. Dobré skutky „měkkého altruisty“ jsou 

vědomě vypočítavé, přičemž prostor pro jeho manévry je vymezen společenskými 

sankcemi a požadavky. 

Jak bychom mohli vzhledem k vzácnosti tvrdého altruismu předpokládat, 

ekonomické teorie a úvahy se prakticky výhradně zabývají měkkou formou altruismu 

                                                

22 Frič, P. (2001): Dárcovství a dobrovolnictví v České republice

23 Další viz Hlaváček, J. (1999): Mikroekonomie sounáležitosti, str. 82
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(reciproční altruismus, nepřímá reciprocita24, spolupráce založená na reputaci, …). 

Takový altruista očekává pro sebe a své nejbližší příbuzné u společnosti odezvu, která 

nemusí mít nutně formu budoucího materiálního příjmu, ale např. i jen získání dobrého 

pocitu či užitečných kontaktů. Všechny tyto kompenzace, včetně dobrého pocitu 

z pomoci potřebnému, lze považovat za jistou formu odměny. Trefně tuto myšlenku 

vyjádřil Pavol Frič: „Svlékněte altruistu z kůže a najdete pod ní pokrytce!“. Lidé, kteří 

vykonají dobrý skutek prostě obecně očekávají něco na oplátku. Skutečnost, že tahle 

oplátka nemusí mít nutně materiální formu je ve smyslu výše uvedeného irelevantní.

V literatuře25 je kromě altruismu tvrdého (emocionální motivace) a měkkého 

(racionální motivace) často diskutována motivace třetí – normativní. Dle obecného 

přesvědčení je potřeba vytvářet pravidla a normy, které by altruismus a dobročinnost 

označovaly za žádoucí vzor lidského chování. Vzhledem k tomu, že není možné někoho 

právně zavázat k altruismu, neexistuje žádná taková zákonná povinnost a funkci 

kontrolovat dodržování těchto pravidel a případného udělování sankce za jejich 

porušení přebírají neformální pravidla soužití společnosti. V demokratických 

společnostech patří provozování a podpora dobročinnosti k „dobrému tónu“ nejen 

horních vrstev společnosti, ale také početně silných vrstev středních. Za dobročinnými 

aktivitami se tak kromě motivace reciproční skrývají rovněž vědomí morální povinnosti 

a sociální tlak společenského prostředí.

* * *

Altruismus měkkého a tvrdého jádra se vzájemně nevylučují, neboť v zásadě je 

možné, aby byla dobročinnost motivována jak racionálně, tak emocionálně, přičemž 

veškerý altruismus je „kontaminován“ egoismem, neboť ziskový motiv může existovat 

(a existuje) i u zdánlivě nezištného chování. Pečujeme-li o druhé, očekáváme zpravidla 

buď přímý materiální zisk na základě reciprocity (půjčky za oplátku) nebo zisk nepřímý 

v podobě společenského uznání a prestiže za své velkorysé činy26. S ideálem mravní 

                                                

24 kdy jedinec poskytuje materiální výhody lidem, kteří již obdarovali jiné a v důsledku toho je také 

obdarován jiným podobně smýšlejícím jedincem

25 Frič – str. 12-22

26 Dokonce i křesťanům starajícím se v klášterech o bezmocné, očekávají kompenzaci své oběti ve 

formě posmrtného života v ráji. 
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krásy altruismu pak obvykle lépe korespondují právě tyto „nemateriální“ motivace, 

které počítají se symbolickou, morální nebo spirituální odměnou. Tak to alespoň 

vyplývá z průzkumu, který v roce provedla agentura AGNES (obr 3.2 níže).

Obr. 3.2 – odpovědi 366 dobrovolníků na otázku: “Co vám přinesla dobrovolná práce“?
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Zdroj: AGNES NROS, 2000. Prezentováno v Frič, P. (2001): Dárcovství a dobrovolnictví v České 
republice

3.3. DALŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POMOC DRUHÉMU

Klasický behaviorismus předpokládá, že každé chování je v rámci společnosti buď 

odměňováno nebo trestáno. Lidské chování je tedy z tohoto hlediska ovlivňováno jeho 

předpokládanými bezprostředními důsledky. Pokud nějaké jednání zůstane bez odezvy, 

vyhasíná. Přijmeme-li tuto premisu, můžeme z ní vyvozovat, že altruistické chování je 

buď přímo vrozené (altruismus tvrdého jádra) nebo že bylo do motivační struktury 

osobnosti pevně zabudováno během procesu socializace27 (měkký altruismus). O 

alespoň částečné genetické určenosti altruismu podle Wilsona svědčí i to, že se 

altruistické projevy nejen směrem k potomkům, ale i k dalším členům druhu, vyskytují i 

v přírodě.

                                                

27 Opačný názor, tedy že člověk je od přírody dobrý a až interakce se společností kazí jeho přirozené 

tendence k altruismu a kooperaci prosazoval francouzský filozof Jean Jacques Rousseau.
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Podle Stephana Lea28 se vysvětlení měkkého altruistického chování nejčastěji opírá o 

teorii sociální výměny, o normy sociálního chování a o empatii. Ani jedna však beze 

zbytku nevyčerpává příčiny tohoto chování, ba právě naopak, mnohdy se vzájemně 

překrývají a doplňují. Velmi také záleží na tom, v jaké situaci se jedinec nachází. Lidé 

údajně jednají altruisticky především tehdy, má-li to pro ně významné pozitivní 

důsledky, např. s ohledem na potenciálního pozorovatele.

3.3.1. Efekt přihlížejících

Pokud se jedinec rozhoduje, zda pomůže jiné osobě za přítomnosti dalších osob, je 

rozhodování potenciálně altruistického jedince ovlivněno dvěma způsoby. Pozitivní vliv 

na jeho rozhodování má skutečnost, zda může očekávat zvýšení své společenské 

prestiže. Přítomnost lidí a jejich předpokládaný sociální souhlas mohou často vést až 

k okázalým gestům. Takový člověk pak věnuje např. na charitativní účely za 

přítomnosti jiných více peněz, než by dal beze svědků.

S rostoucím počtem přítomných osob se však projevuje i negativní efekt snížení míry 

přijímané odpovědnosti k zásahu do situace. B. Latané a S. Nida29 ve své srovnávací 

studii z roku 1981 konstatují, že v 90 % byla pomoc poskytnuta častěji jedincem než 

skupinou. Ve skupině se zpravidla jeden dívá na druhého, aby zjistil, jak se chovají 

ostatní. Pokud jsou tito nadále klidní, učiní jedinec sám pro sebe závěr, že situace 

nevyžaduje zásah.

3.3.2. Sociální výměna

Teorie sociální výměny vychází z toho, že interakce mezi lidmi jsou založeny na 

zvážení vynaloženého úsilí a předpokládaného zisku (odměny). V případě poskytnutí 

altruistické pomoci (bez očekávání reciprocity) se za odměnu považuje především tím 

získané sebeuspokojení, dobrý pocit z vykonaného skutku. Přičemž čím nepříjemnější

(případně nebezpečnější) je vykonání takového činu, tím vyšší je získaný pocit 

uspokojení.

                                                

28 Lea, S. (1994): Psychologie ekonomického chování, str. 331-345,

29 Latané, B. & Nida, S. (1981): Ten years of research on group size and helping
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Významnou roli při rozhodování o poskytnutí pomoci hraje kromě klasického 

porovnání nákladů a výnosů také posouzení příčiny, která způsobila nepříjemnou a 

nešťastnou situaci. Nemoc, živelná pohroma či nezaviněná nehoda vyvolává v lidech 

soucit a potřebu pomoci, na druhé straně nedbalost, lenost či nedostatek předvídavosti 

ochotu pomoci spíše sníží, např. podnapilost pak zpravidla způsobí přímo odmítavou 

reakci.

3.3.3. Sociální normy

Naplnění norem je velmi intenzivním motivem altruistického chování. Norma 

představuje očekávání společnosti ohledně reakce na danou situaci. Takováto očekávání 

(vědomí toho co se má či nemá) bere jedinec nutně v úvahu při rozhodování o způsobu 

jednání a chování. U většiny lidí však nejsou tyto zásady natolik niterné, aby bylo jejich 

nedodržení spojeno s negativními požitky. Motivací pro jejich dodržování je pak obava 

z případného ponížení či trestu. Např. většina lidí přiznává, že pokud by nemohli být 

přistiženi, dopustí se drobných krádeží v obchodních domech.

Z tohoto hlediska jsou významnými především dvě normy. Pravidlo reciprocity říká, 

že máme pomoci těm, kteří pomohli nám. Vyjadřuje očekávání, že lidé splatí dobro 

dobrem a že nepomohou těm, kdo je nějakým způsobem poškodili. Nemusíme však 

pomáhat přesně tomu člověku, který pomohl nám, ale třeba celé skupině. Např. pokud 

mi při autostopu zastaví řidič, cítím následně za volantem povinnost zastavit jinému 

stopaři. Druhou významnou normou je sociální odpovědnost. Ta předpokládá, že lidé 

pomohou těm, kteří pomoc potřebují, a to bez ohledu na opětování pomoci. Právě zde 

však hraje významnou roli posouzení příčiny takového stavu. 

3.3.4. Empatie

Empatie jako schopnost vcítění znamená, že jsme schopni vidět svět očima druhého. 

Dokážeme-li se vžít do situace druhého člověka, můžeme lépe rozpoznat jeho prožívání 

a naše ochota pomoci postiženému roste. Tento motivační prvek obsahuje jak aspekt 

altruistický, tak i - poněkud paradoxně - egoistický. Prožívaní tíživé situace někoho 

jiného vyvolá v člověku dvojí reakci: a) zaměřenou na odstranění vlastního 

nepříjemného stavu (egoistickou), b) zaměřenou na pomoc druhému (altruistickou).
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3.3.5. Příslušnost k sociální třídě či rasové skupině

Sklon k altruismu je evidentně čistě individuální věc a jak se tak říká „někdo má a 

někdo nemá“. Přesto bych se ráda krátce věnovala otázce, kdo má silnější sklony 

k altruismu. Jsou ženy altruističtější než muži? Ovlivní (ne)příslušnost ke stejné 

společenské podskupině rozsah poskytnuté pomoci? Je oprávněné se domnívat, že je 

některá ze skupin diskriminována?

Zaměřme se nejprve na druhou otázku. Altruismus je jev spíše „horizontální“ než 

„vertikální“, takže člověk je mnohem ochotnější pomoci členovi své vlastní skupiny 

(rasy), než ostatním (ať již z vyšší nebo nižší „třídy“). Ve skutečnosti, čím větší je 

propast mezi těmito skupinami, s tím větší rozmrzelostí altruista pomoc poskytuje30.

Odtud vyplývá i skutečnost, že v případě, kdy bohatí chudým pomáhají méně, 

přicházejí oni o schopnost pomoci si sami, neboť nemají zdroje dostatečné pro to, aby

společně překlenuly „těžké časy“. Pokud se tedy „chudí“ pokusí nahradit příspěvky 

„bohatých“ vlastním altruismem, jejich příjem dále klesne a ve finále jsou ještě chudší

než dříve. Jinými slovy, náklady spojené s chudobou tímto způsobem samozřejmě 

nezmizí, pouze se rozprostřou mezi větší počet jedinců.

Neméně patrné jsou i rozdíly v pomoci mezi rasovými skupinami. Z výzkumů31

vyplývá, že sice neexistují signifikantní rozdíly mezi četností s jakou jsou příslušníci 

jednotlivých ras ochotni pomoci, ale s významnými rozdíly se setkáme ve chvíli, kdy 

porovnáme komu je altruismus adresován. Zatímco majoritní skupina příliš nerozlišuje 

komu pomůže, menšinové skupiny jsou soudržnější a většinou altruistické činy směřují 

dovnitř komunity. Z toho plyne, že příslušníci menšin jsou výrazně častěji příjemci 

altruistických činů, než majoritní obyvatelstvo.

                                                

30 V průběhu 80. let v USA vyšší třída dále bohatla, zatímco nižší chudla (průměrná hodinová mzda 
klesla z 7,78$ na 7,41). Mezitřídní rozdíly tedy vzrostly, a logicky bychom předpokládali vyšší 
charitativní příspěvky. Ve skutečnosti však tyto mezi nejvyšší vrstvou poklesly o 65% (ve skutečnosti se 
pouze přesunuly směrem k galeriím či orchestrům). Naproti tomu příspěvky nižších tříd vzrostly a to 
dokonce v takové míře, že převážily. Tato situace byla přinejmenším vyprovokována Reganovou 
politikou, kdy tento démonizoval příjemce sociálních dávek jako královny v sociálních kadilacích 
(welfare queens driving welfare Cadillacs").

31 Wagner, D.M. & Crano, W.D. (1975): Racial factors in Helping Behavior; Journal of Personality 

and Social Psychology vol. 32, no. 5, str. 901-905
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3.3.6. Generové rozdíly v altruismu

V otázce rozdílné míry altruismu mezi muži a ženami panuje všeobecné přesvědčení, 

že ženy jsou altruističtější než muži. K tomuto závěru lze dojít například díky tomu, že 

jsou to většinou ženy, kdo zakládá  a vede většinu nadací a charitativních organizací32.

Ve skutečnosti tomu tak ovšem není, jak vyplývá z empirické studie J.Andreoniho 

„Which is the fair sex“33. V případě vyšší ceny darování jsou ženy skutečně štědřejší, 

pokud však cena klesne dostatečně nízko zachovají se muži často altruističtěji. Jinými 

slovy ženy často kladou důraz na rovnost ve společnosti, zatímco muži se častěji 

uchylují k chování buď zcela sobeckému, nebo zcela nezištnému. 

Obr. 3.3 – poptávkové funkce po altruismu u mužů a žen
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Zdroj: Andreoni, J. & Vesterlund, L. (2001): Which is the Fair Sex?

Z mikroekonomického pohledu to znamená protínající se poptávkové křivky, 

přičemž „mužská“ je cenově citlivější. (viz obr 3.3). Těchto rozdílů by se dalo snadno 

využít jak v oblasti charity, tak např. v oblasti zdanění a daňových odpisů – v případě, 

že stát umožní vyšší odpisy charitativních darů, klesne tímto cena darování, a muži 

zvýší své příspěvky. 

                                                

32 Na druhou stranu muži dávají ve větší míře spropitné v restauracích.
33 Andreoni, J. & Vesterlund, L. (2001): Which is the Fair Sex?; Quaterly Journal of Economics, vol. 

116, str. 293-312
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4.BIOLOGICKÝ POHLED NA ALTRUISMUS JAKO 

SOUČÁST LIDSKÉ PŘIROZENOSTI

Altruismus lze definovat nejen ze společenského úhlu pohledu jako „jednání, které 

přináší zisk jiným, ale samotný altruista díky němu utrpí ztrátu“ (viz výše), ale také 

z biologického hlediska jako snížení jedincovy reprodukční kapacity (genetické 

úspěšnosti) výměnou za zvýšení reprodukční kapacity jiného jedince. Zde je zakotven 

takzvaný paradox altruismu. Jestliže altruismus snižuje jedincovu genetickou úspěšnost, 

měl by podle Darwinovy teorie přirozeného výběru vymizet, neboť altruistický jedinec 

v boji se sobeckým prohrává.

Vzhledem k tomu, že v naší společnosti již po mnoho generací altruistické jednání 

pozorujeme, lze předpokládat, že se jedná o paradox pouze zdánlivý, způsobený mylnou 

interpretací. Zjednodušeně lze říci, že existují dvě potenciální řešení: 

1. Darwinova teorie přirozeného výběru není úplná a je třeba hledat takové 

„rozšíření“, které altruistické chování nevylučuje.

2. Altruisticky jednající jedinci se vyskytují pouze ve společnostech, které jsou a 

(vždy byly) složeny výhradně z takto smýšlejících individuí.

4.1. NOVODOBÁ TEORIE PŘIROZENÉHO VÝBĚRU = PŘÍBUZENSKÝ 

VÝBĚR

4.1.1. (Neo)Darwinismus

Klasická Darwinova teorie přirozeného výběru pracovala s myšlenkou sobeckého 

jedince, který s ostatními jedinci svého druhu bojuje o podíl svého potomstva v příštích 

generacích. Jedincova úspěšnost je podle této teorie měřena počtem vnoučat, která

zanechal, tímto se do úspěšnosti jedince započítává i úspěšnost jeho potomků. Ten, kdo 

prohrává, nezanechává žádné potomky a tedy v podstatě neexistuje, protože jeho 

jedinečné vlastnosti zanikají spolu sním a nejsou dále šířeny. Jedinci tedy nebojují o 
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samotné přežití, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o zanechání potomstva –

králík neprchá před liškou proto aby přežil, nýbrž proto, aby se mohl dále množit.

Mezera v Darwinově teorii spočívá v nedostatečné univerzálnosti představy 

sobeckého jedince. Není divu, že musíme-li volit, zachraňujeme spíše dítě vlastní, než 

sousedovo, avšak i v případě, kdy jedinec zachraňuje vlastní potomky (= geny) jedná 

v jistém smyslu nesobecky, protože jeho potomek rozhodně není on sám, nýbrž někdo 

jiný. Neodarwinismus Richarda Dawkinse34 již pracuje s rozšířenou představou jakýchsi 

sobeckých rodin, které se sice vzhledem k okolí chovají sobecky, avšak uvnitř těchto 

rodin můžeme pozorovat i jednání nesobecké. Altruističtí jedinci jsou v tomto systému 

altruističtí (= nesobečtí) proto, že sdílejí společné geny s příjemci svého altruismu.

Revoluční je zejména teorie sobeckého genu, podle které jsou všichni živočichové 

jen nástroji přežití genů. Genu je z tohoto pohledu jedno, jestli sedí ve mně, v mém 

dítěti či mém sourozenci, a tak se mohu (ba dokonce mám) obětovat v jejich prospěch, 

pokud tím v jejich tělech zachráním více kopií genů, než kolik jsem jich tím ve svém 

těle zničil.Teorie samozřejmě není formulována takto normativně. Pro snazší pochopení 

je však často jedincovo podvědomé chování interpretováno „jako by“ geny přemýšlely 

tak, jak jsem nastínila výše.

Míra zájmu jednoho organismu o druhý (v altruistickém slova smyslu) je odrazem 

společných genů, které spolu organismy sdílejí. Jedincova přirozená ochota obětovat 

vlastní prospěch pro někoho jiného je tedy závislá na míře v jakém se jejich genomy 

překrývají – tedy na počtu shodných genů. Vzhledem k tomu, že překryv genomů 

zjevně koreluje s blízkostí příbuzenského vztahu, je ochota k altruistickému chování 

největší v rámci rodinných vztahů a s klesající mírou překryvu genomů klesá.

4.1.2. Rodový přirozený výběr (Kin selection)

Hlouběji teorii genetického (příbuzenského) výběru rozpracoval W.D.Hamilton35 ve 

své teorii „rodového výběru“, která vysvětluje nejen altruismus orientovaný na přímé 

potomky jedince, ale i na další členy rodu.

                                                

34 Dawkins, R. (1998): Sobecký gen; Mladá fronta, Praha

35 Hamilton, W.D. (1964): The genetic evolution of social behavior
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Základní myšlenka rodového výběru je následující: Jedinec může maximalizovat 

zastoupení svých genů v následujících generacích nejen zvýšením vlastní genetické 

úspěšnosti, ale i zvýšením úspěšnosti svých příbuzných, kteří s ním pravděpodobně 

sdílejí velké množství genů. Jedincův úspěch tedy není poměřován pouze jeho vlastní 

úspěšnosti (počet vnoučat), ale i úspěšností jeho blízkých příbuzných, kterým pomohl 

přežít a rozmnožovat se za cenu újmy ve vlastní úspěšnosti. Prospěch, který jedinci 

plyne z rozmnožování jeho příbuzných, závisí na vzájemné genetické blízkosti. Tu 

budeme nazývat mírou spřízněnosti a lze ji chápat jako poměr genů, které spolu dva 

jedinci vzhledem ke společným předkům pravděpodobně sdílejí. Například míra 

spřízněnosti mezi rodičem a dítětem je ½, neboť dítě zdědí po každém ze svých rodičů 

polovinu genů36.

Pomocí této teorie lze vysvětlit, proč je jedinec ochotný podstoupit nebezpečí (vydat 

varovný signál, ačkoliv tak prozradí blížícímu se dravci svou pozici) pokud svým 

jednáním zachrání přiměřený počet svých příbuzných. Zbývá tedy odpovědět na otázku 

co lze považovat za „přiměřený počet příbuzných“. W.D. Hamilton vyřešil tuto otázku 

rovnicí, která vstoupila do vědeckého světa jako Hamiltonovo pravidlo, které musí být 

splněno, má-li mezi dvěmi jedinci dojít k altruistickému činu. 

Hamiltonovo pravidlo
rC

B 1


B/C představuje poměř přírůstku úspěšnosti přijímajícího příbuzného a ztrátu 

z hlediska úspěšnosti pro altruisticky jednajícího příbuzného (v případě jediného 

altruisty C(0,1), kdy C=1 v případě, že se altruista vzdal jakéhokoli zastoupení svých 

genů v příští generaci). r je míra spřízněnosti tak jak byla definována výše. Na příkladě 

dvou bratrů je vidět, že jeden z nich obětuje svůj život pouze pokud tato oběť 

přinejmenším zdvojnásobí zastoupení genů toho druhého v následující generaci (B=2, 

C=1, r=1/2).

Toto pravidlo však lze použít i pro situace, které se týkají více než dvou osob. 

Jedinec podle tohoto pravidla například obětuje svůj život za životy dvou bratrů, čtyř 

vnoučat (r=1/4) nebo osmi bratranců (r=1/8). Kromě těchto extrémních případů, kdy je 

                                                

36 Míra spřízněnosti mezi sourozenci je také ½, mezi prarodičem a vnoučetem ¼, stejně jako mezi 

tetou/strýcem a neteří/synovcem, mezi bratranci pak jde o číslo 1/8.
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osobní úspěšnost altruisty snížena až na nulu, lze Hamiltono pravidlo samozřejmě 

aplikovat i na méně drastické příklady, kdy se jedinec vzdává pouze části své 

reprodukce. 

4.2. RECIPROČNÍ ALTRUISMUS BIOLOGICKÉ PODSTATY

Ačkoliv rodový výběr poskytuje poměrně vyčerpávající vysvětlení altruismu tvrdého 

jádra v mnoha jeho podobách existují situace, kdy není možno pomocí tohoto nástroje 

vysvětlit altruistické jednání mezi dvěmi jedinci bez příbuzenského pouta. Robert 

Trivers37 vysvětloval takovéto jednání pomocí takzvaného recipročního altruismu, tedy 

chování kdy se jedinec zachová vůči jinému altruisticky v očekávání, že ten mu tuto 

službu později vrátí, čímž oba v konečném důsledku dosáhnou vyšší osobní úspěšnosti.

Ihned se však nabízí otázka, proč by se měl druhý jedinec připravovat o část své 

úspěšnosti tím, že oplatí altruistickou pomoc? Odpověď spočívá v trestu, který by, 

v případě že by se rozhodl dobrodiní neoplatit, následoval jak ze strany jedince, jehož 

pomoc neopětoval, tak ze strany společnosti. Podvodník by v takovém případě utrpěl 

ještě větší ztrátu z hlediska úspěšnosti, než kdyby pomoc oplatil a přirozený výběr by se 

tedy obrátil proti němu samému.

Možnost a podmínky vzniku individuálně ekonomicky výhodných altruistických 

rysů v preferencích individua svým modelem „jestřábů a hrdliček“ přesvědčivě popsal 

Robert H. Frank38. Model předpokládá společnost složenou ze dvou typů jedinců –

jestřábů a hrdliček, přičemž obě skupiny se od sebe liší různým sklonem k agresivitě. 

Zatímco jestřábi mají silný sklon k agresivnímu chování (bojují o potravu), hrdličky 

jsou zásadně mírumilovné (dvě hrdličky se mezi sebou rozdělí, při setkání s jestřábem 

ustupují). Všichni jedinci se dostávají do vzájemných interakcí či konfliktů např. o zdroj 

potravy, přičemž vyšší energetický zisk umožní jedinci zplodit více potomků a 

z biologického hlediska ho tedy činí úspěšnějším.

Na první pohled by se mohlo zdát že v tomto případě je vždy výhodnější být 

jestřábem. Frank však ukazuje, že tomu tak je pouze za předpokladu, že je zastoupení 

                                                

37 Trivers, R.L. (1971): The evolution of reciprocal altruism

38 Frank, R.H. (1995): Mikroekonomie a chování, str.254-???
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hrdliček (na jejichž úkor jestřábi získávají) v populaci vyšší než určitý mezní podíl 

(40% v modelu který použil R.H.Frank). Je-li jejich procentuální zastoupení nižší, je 

výhodnější být hrdličkou – viz obr. 4.1  Z obrázku je také dobře patrné, že pro populaci 

jako celek by bylo nejvýhodnější, pokud by byla složena ze samých hrdliček. Tato 

situace je však vývojově nestabilní, neboť pokud by se v takové společnosti vyskytl i 

jen jediný jestřáb, okamžitě by silně profitoval na úkor mírumilovných hrdliček a rychle 

se množil.

4.1 - Průměrné výsledky jestřábů a hrdliček při různém procentuálním zastoupení jestřábů

Frank, R.H. (1995): Mikroekonomie a chování, str.254-260

4.3. SKUPINOVÁ VOLBA

Na základě naprosto odlišné teorie vysvětluje altruismus ve společnosti E.O. Wilson. 

Pracoval s modelem společenství, ve kterém koexistuje N jedinců, kteří mohou, ale 

nemusí být altruisticky založeni. Předpokládejme, že altruistických jedinců je ve 

společnosti pN, sobeckých pak nutně musí být (1-p)N, kde p(0,1) je četnost altruistů 

ve společenství.  Díky přítomnosti altruistů se každý člen společenství dočká většího 

množství potomstva. Nárůst populace je dán poměrem altruistů v okolí subjektu 

1
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, přičemž odečtením jedničky v čitateli i ve jmenovateli zohledňujeme 

skutečnost, že jedinec nemůže získat výhody plynoucí z altruismu sám od sebe. Dále je

třeba do modelu zahrnout potomstvo, které by jedinec zplodil i za absence altruistického 
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chování (X), újmu na potomstvu, kterou altruistické jednání altruistovi přináší (c) a 

míru, kterou jediný altruista přispěje k velikosti potomstva partnera (b/(N-1)). Pro 

altruistické i sobecké jedince pak můžeme vyjádřit průměrnou očekávanou velikost 

potomstva (WA,WS).

1

1
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pN
bcXWA 1


N

pN
bXWS

Předpokládejme, že X>0, c>0, b>0 a N >1. Z toho ihned vyplývá, že WS>WA za 

všech okolností a tedy, že sobečtí jedinci budou mít vždy více potomků, než altruisti.

Důsledky tohoto faktu jsou demonstrovány na následujícím příkladu: Vzorová populace 

má v 1. generaci 100 členů (N=100), z nichž právě polovina je altruisticky založena 

(p=0,5). Vliv altruistického jedince (b) volme roven 5. N’ pak představuje počet členů 

2.generace společenství a p’ poměr altruisticky založených jedinců v této 2. generaci.
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Z demonstračního příkladu vyplývá, že procento altruisticky smýšlejících jedinců 

kleslo po jedné generaci z 50% na 48%. Na první pohled se tento pokles nemusí zdát 

nijak dramatický. Pokud však analogický proces bude probíhat po několik generací, 

klesne podíl altruistických jedinců brzy na méně než 1 procento (viz tabulka 4.2).
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4.2 – Vývoj populačního zastoupení altruistů v průběhu generací

x-tá generace velikost populace podíl A. jedinců

1 100 50,0%

2 1 200 47,8%

3 14 295 45,7%

4 169 085 43,6%

5 1 985 801 41,5%

10 3,99E+11 31,4%

20 9,78E+21 15,2%

30 1,48E+32 6,2%

40 1,74E+42 2,3%

50 1,85E+52 0,8%
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V podstatě se jedná jen o matematizovanou verzi „paradoxu altruismu“ tak jak jsem 

ho popsala na začátku této kapitoly: „… jak se může altruismus vyvinout pokud 

přirozenost vždy volí proti němu?“

Podívejme se však co se stane, pokud výše uvedený příklad lehce pozměníme: 

Hodnoty X,c a b zůstávají stejné, avšak společenství je tvořeno dvěmi oddělenými 

skupinami, které se liší pouze v procentuálním zastoupení altruistů.
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Ačkoliv procentuální zastoupení altruistů v obou skupinách klesá, v případě, že na ně 

nahlížíme jako na jeden koherentní systém, celkové procentuální zastoupení altruistů 

paradoxně roste. Tento poznatek zdánlivě odporuje zdravému rozumu, podíváme.li se 

však na získané výsledky pozorněji, snadno odhalíme, že zdánlivý nesmysl je logickým 

vyústěním faktu, že skupina s větším zastoupením altruistů je v „produkci potomků“ 

úspěšnější. 
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Jinými slovy: za předpokladu, že je společenství rozděleno na několik skupin 

s různým procentuálním zastoupením altruisticky jednajících jedinců, je možné aby 

celkový podíl altruistů ve společenství rostl tak dlouho, dokud populace s větším 

zastoupením altruismu převažuje.

Tento model skupinové selekce umožňuje vysvětlit, jak se altruistická vlastnost 

mohla ve společnosti udržet, za předpokladu, že jsou skupiny zformovány tak, jak je 

popsáno výše. Na otázku jak je možné, že se skupiny zformovaly již tato teorie 

odpovědět neumí.

* * *

Všechny zde uváděné evoluční teorie chápou altruismus jako přirozenost, která 

dokázala odolat eliminačnímu procesu. Neodarwinistická teorie uspokojivě vysvětluje 

situaci, kdy matka vběhne do hořícího domu aby zachránila vlastní dítě. Proč by však

podstupovala stejné riziko (hrozba uhoření = ztráty 100% shodného geonomu) pro 

záchranu cizího dítěte se kterým není v příbuzenském vztahu? Protože zjevně existuje i 

altruismus za hranicemi rodiny, je třeba hledat jinou teorii, která by toto chování 

dokázala vysvětlit.

Za přijatelné vysvětlení altruismu mezi pokrevně nepříbuznými jedinci lze prohlásit 

teorii skupinové volby. Tato teorie pracuje s hypotézou soupeření mezi skupinami a 

tudíž altruistické jednání uvnitř takovéto skupiny zvyšuje šance proti ostatním skupinám 

a může tedy být evolučně zvýhodněno. I tato interpretace však s sebou nese jisté 

problémy. Pokud se totiž v populaci altruistů jednajících více ve prospěch skupiny než 

ve prospěch vlastní objeví podvodník, který přijímá, ale nevrací, bude jistě velmi 

úspěšný a zanedlouho „zamoří“ svým četným potomstvem celou skupinu. Díky 

existenci takovýchto jedinců (typu „černý pasažér, „free rider“) se altruistický systém 

zákonitě musí dříve či později zhroutit, neboť se v něm vyplácí podvádět.

Ani koncepce recipročního altruismu není dokonalá, neboť je závislá na vzájemné 

důvěře, kterou sobečtí jedinci často porušují. Právě z toho důvodu není ani tento 

koncept schopen plně vysvětlit existenci altruismu v moderní společnosti, neboť je 

jejími charakteristikami eliminován (příliš velké relevantní skupiny a s tím související 

ztráta „společenské paměti“ zohledňující dobré skutky v minulosti). 

Reciproční altruismus může být považován za nejuspokojivější vysvětlení 

„přežívání“ altruistických genů ve společnosti, neboť v řádně fungujícím 
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institucionálním rámci se výše uvedená námitka ztrácí. Všechny tři výše uvedené 

principy však částečně překrývají a vzájemně překrývají, takže je více než 

pravděpodobné, že nakonec dospějeme k závěru, že toto „přežívání“ je výsledkem jejich 

kombinace. 
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5.EKONOMICKÉ PREFERENCE S OHLEDEM NA 

OSTATNÍ

V úvodu práce jsem již zmiňovala že v počátcích svého vývoje ekonomie uznávala i 

jiné než materiální determinanty potřeb, postupně však poptávka po exaktní vědecké 

teorii spotřebitelské volby vytlačila jiné než materialistické determinanty z pole 

pozornosti. Díky tomu je dnes většina ekonomických analýz postavena na dvou 

zjednodušujících předpokladech. Zaprvé předpokládáme, že jedinci rozhodují 

racionálně a za druhé, že mají čistě sebestředné preference, tedy že naprosto ignorují 

příjmy a chování ostatních aktérů tak dlouho, dokud se tyto nedotknou jejich vlastního 

příjmu. Předpoklad o racionalitě ekonomických subjektů v sobě obsahuje dvě naprosto 

zásadní skutečnosti: 

1. Subjekty musí být schopny tvořit správná (v průměru) očekávání o událostech ve 

svém okolí a o chování ostatních hráčů. 

2. Subjekty na základě těchto očekávání volí takové akce, které nejlépe uspokojují 

jejich preference.

S obdobně nekompromisními předpoklady se setkáváme i v případě teorie firmy. Zde 

navíc neoklasická teorie odsuzuje každou firmu, která se nechová podle striktních 

pravidel, k zániku. Altruistická, nebo jinak eticky zaměřená firma tedy není dle této 

teorie schopna přežití v konkurenčním prostředí, neboť její chování vede k vyšším 

nákladům na jednotku produkce a tudíž k nižším ziskům, díky čemuž je „sobeckými“ 

firmami vytlačena z trhu.

Tato zjednodušení umožňují poměrně jednoduché matematické vyjádření 

komplexních společenských fenoménů, zároveň však znamenají snad až přílišné 

odklonění od reality. Neoklasická teorie tuto skutečnosti nejprve dlouho ignorovala. Ve 

chvíli kdy se experimentální důkazy altruistického chování (ať již z oblasti businessu, 

nebo soukromé sféry) začaly množit, označila je za činy iracionálních jedinců, jejichž 

chování se od normálního sice liší, ale vzhledem k tomu, že představují pouze menšinu 

společnosti, není třeba se jím zabývat. Mnoho předních ekonomů tehdy zastávalo názor, 



39

že neoklasická teorie není schopna takové jednání vysvětlit a řešení je třeba hledat 

v jiných oblastech behaviorálních věd.

Na následujících stránkách se pokusím dokázat, že tomu tak nutně být nemusí, a že 

standardní neoklasický rámec je schopen altruistické chování bez větších potíží 

přijmout. Existuje například slabší a méně často citovaná verze axiomu chamtivosti, 

která umožňuje jedinci podstoupit z etických či morálních důvodů malou oběť 

z hlediska svého volného času či příjmu. Tento princip formuloval D.N. McCloskey 

jako zákon skromné chamtivosti39
: „Pokud průměrný člověk uvidí na ulici čtvrťák 

projde bez povšimnutí kolem, zahlédne-li však 500 dolarovou bankovku okamžitě po ní 

skočí“. Typický jedinec tedy využije pouze každou nevšední nabídku zisku.

Zákon skromné chamtivosti částečně odklání tradiční pohled na racionalitu jedince. 

Ten již není nutně považován za iracionálního, pokud podstoupí materiální oběť. Na 

základě tohoto zákona můžeme vysvětlit např. spropitné v restauraci, kam již nikdy 

neplánujeme přijít, nebo dobrovolnické práce (obětování času, který bychom mohli 

využít ve svůj prospěch). 

 Nezodpovězenou otázkou zůstává rozsah oběti, kterou jsou typičtí jedinci ochotni 

podstoupit altruistickým jednáním, které nevede k rostoucím výnosům40. Nabízí se 

odpověď, že jedinec je takové činy ochoten konat až do té míry, dokud nepoškozují jeho 

konkurenceschopnost na trhu. Např. charitativní dary snižují dárcův čistý reálný příjem, 

ale neohrožují pozici firmy na trhu, neboť nezvyšuje náklady na jednotku výroby. Ve 

skutečnosti jedinec může z tohoto hlediska svobodně (=podle svých preferencí) 

rozhodovat o svém chování tak dlouho, dokud ho otázka přežití na trhu nedonutí chovat 

se „tak a tak“.

Uznáváme tedy neoklasické tvrzení, že chování jedince, který je pod vlivem tržních 

sil (např. podnikový manažer nebo přímo vlastník podniku), musí být nutně konzistentní 

s udržením firmy na trhu, neboť v opačném případě by nezodpovědný manažer 

                                                

39 Axiom of modest greed – McCloskey, D. (1990): If you’re so Smart: The Narrative of Economic 

Expertise, str.112

40 Altruistické chování v případě, kdy jsou náklady na takové jednání relativně vysoké zjevně pomocí 

tohoto aparátu vysvětlit nemůžeme.
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(vlastník) nevyhnutelně přivedl firmu k bankrotu. To však nutně nevylučuje altruistické, 

nebo jinak etické chování jak na straně poptávky, tak na straně nabídky.

Revoluci v tomto ohledu představovala teorie Garyho Beckera, která dokázala 

ekonomickou teorii spotřebitele přiblížit realitě. Oblasti businessu stejnou službu 

prokázal M.Altman uvedením teorie sociální zodpovědnosti firem. Na následujících 

stránkách se pokusím tyto modely blíže představit.
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6.BECKEROVA TEORIE SOCIÁLNÍCH PREFERENCÍ
41

6.1. TEORETICKÝ RÁMEC ANALÝZY

V souladu s moderní teorií spotřebitelské poptávky předpokládal Becker závislost 

užitkové funkce osoby A na míře uspokojení základních potře. Tedy:

),...,( 1 mAA ZZUU  (1) 

Z1,…,Zm v rovnici (1) představují výše diskutované základní potřeby/komodity. 

K uspokojování těchto potřeb jsou zapotřebí tržní statky či služby (xj), investovaný čas 

(tj) a další zdroje. Míra uspokojení potřeby je pak dána produkční funkcí ve tvaru (2)

),...,,,,(Z 1
j

r
jj

A
jj

A
j RREtxf (2)

Výše zmíněné další zdroje můžeme interpretovat jako dosažené vzdělání (EA) a 

charakteristiky dalších (relevantních) osob, které ovlivňují „výrobu“ daného jedince 

(Rj
1,…,Rj

r) – například jejich názory na osobu A.

Až dotud bychom Beckerovu teorii mohli považovat jen za zajímavou interpretaci 

teorie spotřebitelské poptávky. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že v tomto modelu je 

jedinec schopen svým jednáním (tím jak nakládá se svými zdroji) ovlivnit postoje 

dalších jedinců Rj. Ve standardní ekonomické teorii jsou však tyto charakteristiky 

považovány za exogenně dané, tedy mimo kontrolu zkoumaných osob. To samozřejmě 

odporuje realitě, kdy se člověk nerodí s pevně daným postavením ve společnosti, ale 

může toto ovlivňovat nejrůznějšími způsoby (např. usilovnou prácí, dobročinností, nebo 

okázalou spotřebou).

Pro zpřehlednění výkladu zde uvádím zjednodušenou verzi modelu, ve které 

uvažujeme pouze jednu komoditu Z., k produkci které postačí jediný statek x42 a jediná 

                                                

41 Becker, G.S. (1997): Teorie preferencí, str. 215-255

42 viz např. Marshallův složený statek
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charakteristika okolí R – spotřebovaný čas i jedincovo vydělání tedy zanedbáváme. 

Jedincův užitek se tedy rovná výstupu (jediné) komodity Z.

),(UA RxZ (3)

Charakteristika okolí (R) je prozatím složena ze dvou navzájem nezávislých složek DA a

h:

hDR A  (4)

DA představuje „sociální prostředí“ jedince A – popisuje tedy charakteristiky okolí, 

pokud jedinec A nevyvíjí žádné aktivity směrem k okolí, a h měří efekt této aktivity 

jedince A (pokud ten ji vyvíjí). Pro maximalizaci dále potřebujeme dané rozpočtové 

omezení – to vyjádříme pomocí jedincova peněžního příjmu (IA) a jednotkových cen px, 

pR statků x a R:

ARx Ihpxp  (5)

Prostým dosazením (4) do (5) dostaneme:

AARARx SDpIRpxp  (6)

Na pravé straně rovnice (6) se poprvé v analytické části setkáváme s pojmem sociální 

příjem (SA), který je definován jako součet peněžního příjmu a hodnoty, kterou pro 

jedince A má jeho sociální prostředí (IA+pRDA), levá strana rovnice (6) pak popisuje, jak 

A svůj sociální důchod utrácí – částečně za tržní statky (x) a částečně za charakteristiky 

svého okolí (R).

Graficky lze tuto situaci znázornit tak, jak je vidět na obrázku (6.1). Bod E0=(DA,x0)

představuje počáteční bod odpovídající danému sociálnímu prostředí a peněžnímu 

příjmu jedince A. Vzhledem k tomu, že v počátečním bodě je h=0 pak z (5) vyplývá, že 

je celý příjem vynakládán na tržní statky. Křivka E0S0 představuje rozpočtovou 

křivku43, jejíž sklon odpovídá poměru cen px/pr. Pohyb po křivce E0S0 směrem vpravo 

reprezentuje nákup R výměnou za x. Bod S0=Rmax tedy představuje situaci, kdy jedinec 

                                                

43 Ve skutečnosti je rozpočtová křivka znázorněna celým průběhem S´0S0, jelikož však předpokládáme 
kladný mezní užitek statku R – viz sklon indiferentních křivek, není pro nás levá (S´0E0) část křivky 
zajímavá.
Kladný mezní užitek statku R odpovídá např. úctě okolí, kterou si je možno získat, naproti tomu záporný 
mezní užitek modelující např. závist osoby A vůči jiným (bohatším) jedincům, vede k mapě rostoucích 
indiferentních křivek, protože v této situaci je R nežádoucí statkem a jedinec A je ochoten snížit spotřebu 
x (=vynaložit zdroje) aby R snížil, protože tím vzroste jeho užitek. Vzhledem k zápornému meznímu 
užitku je v tomto případě záporná i cena pR a tedy v případě existence sociálního prostředí je 
SA(=IA+pRDA)<IA, jedinec A je tedy svým sociálním prostředím ochuzován.
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všechen svůj příjem investoval do sociálního prostředí a nespotřebovává tedy žádné 

statky x.

Jak je z obrázku patrno mezní míra substituce (mezi x a R) vyjádřená sklonem 

příslušné indiferenční křivky, neodpovídá v bode E0 sklonu rozpočtové křivky a jedinec 

A si tedy může pomoci pokud začne R kupovat (h>0)44. Vynaložením pRhE se posune do 

bodu E*, který leží na nejvyšší dosažitelné indiferenční křivce (I1) a je tedy při dané 

užitkové funkci jedince A optimální. V tomto bode je mezní míra substituce mezi x a R

je rovna poměru cen:

R

x

A

A

p

p

R

U
x

U









(7)

6.1 – základní pohled na Beckerovu produkční funkci

Zdroj: Becker, G.S.: Teorie preferencí, Grada, 1997, str. 220

                                                

44 V bode E0 zůstane pouze jedinec, který je ke svému sociálnímu prostředí lhostejný. Tomu odpovídá 
mapa indiferentních křivek, kde užitek roste kolmo vzhůru.
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6.2. ZMĚNY PENĚŽNÍHO DŮCHODU A SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

Nyní se podrobněji podívejme na několik situací, kdy se mění vstupní podmínky. 

Nejprve uvažujme růst peněžního příjmu osoby A ceteris paribus (tedy za situace, kdy 

ceny i sociální prostředí ve kterém se jedinec A pohybuje zůstávají neměnné) a klademe 

si otázku, zda se v této situaci zvýší i jeho reakce na sociální prostředí. V grafické 

podobě odpovídá tato změna vertikálním posunu rozpočtové křivky z bodu E0 do bodu 

E1. – viz obr 6.2. Aktér, který je k sociálnímu prostředí lhostejný, zvýší po nárůstu 

příjmu svou spotřebu a opět zůstane v „počátečním“ bodě – tentokrát E1. Naproti tomu 

aktér, který pociťuje sounáležitost s prostředím, zvýší v takovém případě své výdaje na 

oba statky (pokud je nepovažuje za podřadné45) a optimální kombinace se přesune 

z bodu E0* do bodu E1*.

G.S. Becker však dokázal, že procentuální reakce x a R na jednoprocentní změnu 

peněžních příjmů jedince A je o 46 nižší než jednotková. Tedy čím větším dílem 

sociální prostředí k sociálnímu dílu přispívá, tím menší přírůstek užitku můžeme od 

zvýšení vlastního příjmu očekávat. Řečeno přímo slovy G.S. Beckera: “Čím větší je 

příspěvek sociálního prostředí k sociálnímu příjmu, tím silněji je blahobyt jedince určen 

sklony a chováním druhých lidí, spíše než jeho vlastním příjmem.“47 Již tedy víme, že 

s rostoucím vlastním příjmem roste i investice do sociálního prostředí (jak je patrné z 

obrázku 6.2). Změna R přesně odpovídá (vzhledem ke konstantní ceně pR) změně úsilí, 

které jedinec A ne jeho změnu věnuje (h1-h0).

                                                

45 Pokud by např. R byl podřadným, pak x vzroste více než v prvním případě na úkor klesající 

spotřeby R.

46

A

AR

S

Dp
  je podíl sociálního prostředí na sociálním příjmu A

47 Becker, G.S.(1997): Teorie preferencí, str.223
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6.2 – vliv nárůstu peněžního příjmu na produkční funkci osoby A

Zdroj: Becker, G.S.: Teorie preferencí, Grada, 1997, str. 220

Dalším zajímavým příkladem je situace, kdy sice zůstává konstantní peněžní příjem,

ale sociální příjem roste díky expandujícímu sociálnímu prostředí. Pokud mají vlastní 

spotřební statky jedince A kladnou důchodovou elasticitu, pak výdaje na tyto statky 

porostou. Tyto výdaje však nejsou financovány rostoucím peněžním příjmem, a tak je to 

možné pouze v případě, že jiné výdaje (na změnu charakteristik okolí) „klesnou“ (ve 

smyslu nedosáhnou takové výše, jaké by dosáhly pokud by vlastní spotřeba nerostla), 

čímž je částečně omezen původní efekt expanze sociálního prostředí. Pozorujeme tedy 

obdobný efekt jako v případě změny vlastního příjmu, kdy byl naopak růst sociálního 

prostředí financován „sníženými“ výdaji na vlastní statky.

Graficky je tato změna zachycena na obrázku 6.3 horizontálním posunem směrem 

vpravo z bodu E1 do bodu E2. Tím se mění i rovnovážný stav (z bodu E1* do E2*). 

Všimněme si, že v tomto případě je příspěvek A na charakteristiky okolí menší než 

v předchozím případě (h1>h2). To vyplývá z faktu, že vzhledem k vyšší počáteční 
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úrovni R (=DA2) jedinec A nepociťuje tak silnou potřebu investovat prostředky do 

sociálního kapitálu48.

6.3 - vliv nárůstu hodnoty sociálního prostředí na produkční funkci osoby A

Zdroj: Becker, G.S.: Teorie preferencí, Grada, 1997, str. 220

6.3. APLIKACE

6.3.1. Rodina

Nyní opusťme striktně teoretické pojetí a přiblížíme si Beckerovu teorii sociálních 

interakcí na konkrétních příkladech. Nejprve se soustřeďme na situaci v rodině, kde je 

altruistické jednání nejčetnější a nejsnáze vysvětlitelné. Becker v této fázi zavedl pojem 

hlava rodiny. Ta není definována ani pohlavím ani výší příjmu (jak se často děje 

například v socioekonomických průzkumech), ale jako člen rodiny (případně i více 

členů), který pečuje o ostatní členy rodiny v tom smyslu, že na ně převádí tzv. 

všeobecnou kupní sílu – tedy část svých prostředků, se kterými obdarovaní členové 

                                                

48 Pouze v případě kladné důchodové elasticity x.
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mohou nakládat dle svého uvážení. Avšak vzhledem k tomu, že stejně jako v předchozí 

kapitole předpokládáme, že každý jedinec spotřebovává pouze jeden statek (x), je 

možné eliminovat rozlišování mezi převodem všeobecné kupní síly a přímým převodem 

konkrétních statků.

Předpokládejme tedy, že se altruistická hlava rodiny A stará pouze o jednoho člena 

rodiny, např. o svého potomka49 B. V tom případě užitková funkce A závisí nejen na 

statcích, které spotřebuje sám A, ale i na blahobytu potomka B, zatímco B tuto 

laskavost nevrací a nepřikládá blahobytu svého rodiče A kladný ani záporný význam. 

Tuto závislost lze z pohledu jedince A popsat takto:

B
x

ABB
A x

p

hI
R 


 (8)

   IB zde představuje vlastní příjem B, hAB příspěvky od hlavy rodiny směrem 

k potomkovi a px zůstává cenou statku x. Čitatel zlomku (8) lze tedy interpretovat jako 

čistý vlastní příjem potomka B50, který tento utratí výhradně za statek x, neboť 

nepřikládá význam sociálním interakcím a neinvestuje do společenského kapitálu R, 

proto RA=xB.

Substitucí (8) do (6) odvodíme sociální příjem jedince A:

x

BR
AARAxA p

Ip
IRpxpS



 (9)

Pokud navíc předpokládáme, že transakční náklady na převod zdrojů od rodiče A 

k potomkovi B jsou nulové (tento předpoklad je vzhledem ke sdílení společné 

domácnosti obhajitelný) pak pR=px a sociální příjem rodiče (SA) se rovná 

kombinovaným vlastním příjmům obou jedinců, tedy takzvanému rodinnému vlastnímu 

příjmu IAB :

                                                

49 Modely altruismu v rodině často pracují s (jediným) altruistickým rodičem a sobeckým dítětem, 

které altruistické činy nevrací. Nejinak učinil i G.S. Becker.

50 G.S.Becker tento součet nazval sociálním příjmem B, s čímž si dovoluji polemizovat, neboť B 

nepřiznává sociálnímu prostředí žádný význam a toto pro něho tedy nemá žádnou hodnotu. Tento lehký 

dodatek nemá na další postup žádný významný vliv a proto i nadále postupuji podle Beckerova výkladu.
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ABBABxAxA IIIxpxpS   (10)

Podmínka rovnováhy (7)51 navíc implikuje, že rodič A v optimu získá ze spotřeby 

potomka B stejný mezní užitek jako ze své vlastní, neboť px=pR a tedy 1
R

x

p

p
a RA=xB

– viz. (11):

B

A

A

A

B

A

A

A

x

U

x

U

x

U
x

U
















1 (11)

Graficky můžeme tuto situaci demonstrovat na obrázku 6.4. Stejně jako v předchozích 

situacích jsou na osách zobrazeny výdaje rodiče A na tržní statky (x) a na 

charakteristiky okolí (RA). Rozpočtová linie představuje omezení na rodinný vlastní 

příjem = rodinný rozpočet, podél které mohou být zdroje volně převáděny od rodiče k

potomkovi. V případě, kdy tak jako výše předpokládáme px=pR , má rozpočtová linie 

sklon -1 ( 1
R

x

p

p
) a protíná obě osy v hodnotě 

x

ABBAA

p

IIIS  

, tedy na úrovni 

sociálního příjmu rodiče A deflovaného cenou x. Optimální stav pak nastává v bodě E*, 

kde se rozpočtová linie dotýká indiferentní křivky jedince A, který tak srovnává mezní 

užitek ze své spotřeby a ze spotřeby svého potomka.

                                                

51 Pro připomenutí: 

R

x

A

A

A

A

p

p

R
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x
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6.4 – Aplikace modelu na příklad rodiny

Zdroj: Becker, G.S.: Teorie preferencí, Grada, 1997, str. 229

Za povšimnutí stojí fakt, že dokud se nacházíme na levé polovině rozpočtové linie 

(xA>x*
A), tedy dokud IAIB

52, nemá změna rozdělení rodinného příjmu žádný vliv na 

blahobyt (či finální spotřebu) žádného z nich53, protože vždy dospějeme ke stejné 

rovnovážní situaci (E)54. Jak vidíme na obrázku 6.4, změna rozdělení rodinného příjmu 

ve prospěch A (E2), ani ve prospěch B (E1) nevede ke změně rovnovážného rozdělení, 

neboť nejvyšší dosažitelná indiferenční křivka má s rozpočtovou linií společný pouze 

                                                

52 Povšimněte si, že se jedná o „nekroužkované“ vlastní příjmy. Tedy xA>xB

53 To platí pouze v případě, kdy užitek jedince A závisí pouze na blahobytu B, pokud by z části 

závisel i na částce, kterou A k B převedl (prestiž, uznání), pak změna rozdělení rodinného příjmu bude 

mít vliv na finální spotřebu obou.

54 V opačném případě, pokud (xA<x*
A) je hAB záporné a A očekává přerozdělení ze strany B, kterého 

se nedočká – viz sobeckost B a nedojde tedy k dosažení rovnováhy. Relevantní je tedy pouze část 

rozpočtového omezení od počátečního bodu směrem vlevo dolů.
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jeden bod55. Takováto změna vede pouze k vyšším (E2) nebo nižším (E1) příspěvkům od 

A k B (viz h1
AB,< h0

AB,< h2
AB).

Tyto poznatky je možno dále rozšířit na vícečlennou rodinu a vyvodit z nich 

zajímavé implikace, které zmíním jen stručně:

- péče hlavy rodiny poskytuje každému členu (včetně jí samé) ochranu proti nepřízni 

osudu – dojde-li ke snížení příjmu k-tého člena, zvýší hlava rodiny svůj příspěvek 

tomuto členovi (za cenu snížení jak vlastní spotřeby, tak příspěvků ostatním členům),

- tato teorie funguje i na mezigenerační úrovni, kdy zvýšení státních příspěvků 

nezvýší současnou spotřebu, ale ani nesníží spotřebu budoucí, neboť rodiny šetří, aby 

svým dětem odkázaly dostatečné prostředky na financování budoucích daní,

- altruismus hlavy rodiny „donutí“ ostatní členy aby se chovali tak, jako by i oni 

milovali všechny členy rodiny.

6.3.2. Dobročinnost=charita

Nyní se pokusme aplikovat výše uvedenou analýzu přerozdělování uvnitř rodiny na 

celospolečenský jev – dobročinnost, tedy dobrovolné obdarování příbuzensky 

nespřízněné osoby za účelem zvýšení jejího blahobytu56. Jakmile si uvědomíme, že 

odhlédneme-li od biologického pohledu, nehraje pokrevní příbuznost v této analýze 

žádnou roli, není tato aplikace nikterak složitá. Mnohem zásadnější úlohu než 

příbuzenství totiž hraje jakýsi pocit sounáležitosti, který motivuje altruistu 

k přerozdělování svého příjmu a který může být založen na zcela jiných než rodinných 

motivech.

Přesto, abychom mohli analýzu vztahů uvnitř rodiny použít, je třeba nejprve 

zformovat z pokrevně nespřízněných osob jakousi uzavřenou skupinu, kterou můžeme 

nazývat třeba „virtuální rodinou“. Tato virtuální rodina sestává z altruisty a z příjemců 

jeho darů. Nyní již můžeme převzít veškeré implikace, které platily výše – např. pokud 

                                                

55 Opomíjíme možnost existence lineárních indiferenčních křivek se sklonem rovným přesně -1 jako 
málo realistickou.

56 Chápeme pouze jako darování motivované snahou o zvýšení blahobytu obdarované osoby – stejně 

jako výše na příkladu rodiny opomíjíme darování motivované touhou po získání úcty,…
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altruista nadále přispívá, není ani zde žádný člen skupiny ohrožen57. Z tohoto pohledu 

můžeme dobročinnost chápat jako jistou formu pojištění sebe sama, které by teoreticky 

mohlo nahradit státní transfery i komerční pojištění. 

Zásadním důsledkem Beckerovy teorie dobročinnosti je následující fakt

zformulovaný do těchto dvou dílčích tvrzení: 

1. Růst příjmů dobročinné osoby zvýší růst dobročinných darů o větší procento než o 

kolik se zvýší blahobyt příjemců. 

2.Nárůst příjmů příjemců snižuje dobročinné dary. 

Z těchto dvou tvrzení lze odvodit, že „nárůst příjmů dárců ani příjemců by neměl 

zvýšit dobročinné dary o tolik, o kolik se zvýší příjem dárců“58.

6.3.3. Merit goods

Je možné rozlišovat dva druhy dobročinnosti. V případě, že přispěvatelům záleží na 

celkovém blahobytu nebo na užitku příjemců, převedou na ně část své vlastní všeobecné 

kupní síly. Co však v případech, kdy chtějí obdarovaným jedincům prostředky 

poskytnout cíleně? Například prarodiče přispívají vnoučatům, avšak chtějí, aby jejich 

prostředky byly vynaloženy na vzdělání či bydlení a ne proflámovány v klubech. 

Obdobně, obdarujeme-li bezdomovce na ulici, přejeme si, aby si za tuto almužnu pořídil 

něco k jídlu nebo na sebe a ne aby ji „investoval“ do alkoholu či cigaret. V těchto 

případech nezávisí užitková funkce dárce na celkové spotřebě obdarovaného, ale pouze 

na spotřebě těchto vybraných statků. Tyto příspěvky již nelze nazývat dary v pravém 

slova smyslu, neboť směr kterým budou využity nezáleží na rozhodnutí 

„obdarovaného“, jedná se spíše o dary cílené, neboli transfery. Statky, za které má 

obdarovaný podle přání dárce transfery utratit, pak nazýváme merit goods, neboli 

společensky prospěšné statky.

                                                

57 Becker zde použil zajímavou pojmů, která svádí k dalším úvahám: „dobrodinec A … bude vlastně 

jen přerozdělovat příjem až potud, nebude-li každý člen syntetické rodiny který ztrácí plně kompenzován 

a naopak, kdo získává plně zdaněn“. Roli státu v redistribuci příjmu se však budu věnovat až později.

58 Becker, G.S.(1997): Teorie preferencí, str.236
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Pokud „obdarovávaná“ osoba B utrácí za merit goods dostatečně vysokou částku, je 

pro ni cílený transfer rovnocenný převodu všeobecné kupní síly (ve stejné hodnotě). 

Pokud by však B za tyto statky nic neutrácel, vyplatí se dobrodinci A cílené transfery 

více, než převod kupní síly, neboť touto cestou ovlivní složení spotřeby B.

G.S.Becker dále aplikoval svou teorii na závist a nenávist v lidské společnosti, která 

však není pro účely této práce podstatná.
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7.SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST NA KONKURENČNÍCH 

TRZÍCH

7.1. ETICKÁ FIRMA PŘI VÝROBĚ

Eticky jednající firma je taková firma, která se angažuje v aktivitách jako je zavádění 

nadstandardních zdravotních, bezpečnostních a pracovních opatřeních, nevyužívá (či 

přímo vystupuje proti) dětskou práci, vyrábí relativně ekologicky přívětivým způsobem, 

vyrábí bezpečné výrobky a testuje své výroby etickými způsoby (ne na zvířatech, …).

Z pohledu neoklasické teorie zvyšují všechny tyto aktivity náklady na jednotku za 

kterých je firma schopna vyrábět, což ji odsuzuje k zániku jako neefektivní.

Dalším problematickým zjednodušením neoklasické teorie je předpoklad, že firmy  

vždy vyrábějí tak efektivně, jak to vzhledem k daným objektivním omezením jenom 

jde. A operují tedy podél hranice produkčních možností, čímž vyčerpávají všechny 

známé příležitosti pro zisk. V tomto pojetí opět není prostor pro možnost, že etické 

chování nějak (pozitivně) ovlivňuje efektivnost firmy. Behaviorální model firmy59 však 

ukazuje, že firma ve skutečnosti často nevyrábí s maximální efektivností, a operují tedy 

UVNITŘ hranice produkčních možností. Tento typ neefektivnosti, který je založen na 

pod-optimální výkonnosti pracovních vstupů a kdy není maximalizováno výrobní úsilí 

na jednotku vstupu, je nazýván x-neefektivnost60.

Rozdílný přístup konvenční a behaviorální teorie je demonstrován na obr. 7.1 a na 

následující produkční funkci (12). Q standardně představuje výstup, K (L) – vstup 

kapitálu (práce) na jednotku času a e/t lze interpretovat jako stupeň x-efektivnosti.

                                                

59 Altman, M. (1996): Human Agency and Material Welfare; Kluwer Academic Publisher, Boston, 

Dordrecht, London.

60 Leibenstein, H. (1966): Allocative efficiency vs. „x-efficiency“; American Economic Review, vol. 

56, str. 392–415.
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V konvenčním modelu je dle předpokladu e/t maximalizováno a výroba je tedy 

apriori x-efektivní. Naproti tomu Altmanův model chápe tento podíl jako funkci

nominální mzdové sazby a kvantity a kvality „instalovaného“ organizačního kapitálu. 

Obecně tedy vždy maximalizován není. To aby se firma stala x-efektivnější 

(produktivnější) je podmíněno investicemi do organizačního kapitálu, za který lze 

považovat např. lepší vybírání a školení zaměstnanců či manažerů nebo přestavění 

kanceláří na propojenější pracovní prostředí – tzv. openspace. Členové firemní 

hierarchie musí zároveň pracovat více a chytřeji, takže investice do organizačního 

kapitálu často nestačí a mimoto bývá třeba investovat do vyšších mezd zaměstnanců.

Ukažme nyní, že je možné, aby vedle sebe na trhu v konkurenční rovnováze 

koexistovaly x-efektivní a x-neefektivní firmy. Aby toto bylo možné, musí obě nutně 

vyrábět za stejných jednotkových (průměrných) nákladů61. V opačném případě by firma 

s nižšími průměrnými náklady v konkurenčním boji zvítězila. Odhlédneme-li od 

nákladů investovaných do běžného kapitálu pak lze průměrné náklady firmy vyjádřit 

takto:

Q

wLLOC
AC L 

 (13)

Kde OCL je vložená hodnota organizačního kapitálu na jednotku práce, w je 

hodinová mzda, L práce v hodinových jednotkách a Q úroveň výstupu. Vzhledem 

k tomu, že x-neefektivnost zjednodušeně interpretujeme jako nedostatečnou 

produktivitu práce, je zřejmé, že k výrobě stejného objemu výstupu Q je zapotřebí vyšší 

hodinový vstup práce. Zdánlivě by tedy x-neefektivnost měla být spojena s vyššími 

průměrnými náklady na jednotku produkce62. Z rovnice (13) jasně vidíme, že tato 

implikace je skutečně pouze zdánlivá, neboť x-neefektivní firma může zůstat 

konkurenceschopnou tak dlouho, dokud je nízká úroveň x-efektivnosti spojena s nízkou 

úrovní mezd a organizačního kapitálu. Toto je spojeno s existencí vztahu mezi mírou x-

                                                

61 Spokojme se prozatím s tímto tradičním zjednodušením, které bude dále předmětem diskuze.

62 X-neefektivní firma vyrobí stejné množství výrobku A s vyšším hodinovým vstupem práce než x-

efektivní. Tedy (při stejné nominální mzdě) s vyššími průměrnými náklady.
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efektivnosti a náklady na dosažení této úrovně63. Z tohoto úhlu pohledu je možné, aby 

za konkurenční rovnováhy existovalo celé spektrum firem operujících s různými 

mzdovými sazbami a různými úrovněmi organizačního kapitálu, vyrábějícími při 

stejných nákladech na jednotku, za předpokladu, že jsou tyto rozdíly vyrovnány 

různými úrovněmi x-efektivnosti.

Vraťme se však k etickému chování firem. Vzhledem k tomu, že toto chování obecně 

není optimální, čelí firma tlaku na růst jednotkových nákladů. Aby tato firma dokázala 

na volném trhu konkurovat těm, kteří plně využívají svůj potenciál, je nutné, aby etický 

výrobní proces zároveň zvyšoval x-efektivnost firmy. Etické firmy tedy mohou zůstat 

nákladově konkurenceschopné pouze v případě, kdy etický výrobní proces „zdarma“ 

zvyšuje úroveň organizačního kapitálu. Vyšší x-efektivnost znamená vyšší produktivitu 

práce a tedy fakt, že při stejném pracovním nasazení altruistická firma vyrobí vyšší 

výstup při stejných mzdových nákladech.

7.1 – srovnání jednotkových nákladů etické firmy v neoklasickém a Altmanově modelu

Altman, M. (1996): Human Agency and Material Welfare

Díky výše vysvětlenému principu je možné, aby firma s rostoucí úrovní etického 

chování operovala za stále stejných průměrných nákladech. Ovšem bylo by samozřejmě 

nerealistické předpokládat, že x-efektivnost firmy může růst neomezeně. Samozřejmě 

existuje jistá úroveň etického chování, pro kterou je dosaženo maximální x-efektivnosti 

                                                

63 Připomeňme, že e/t je funkcí „nominální mzdové sazby a kvantity a kvality „instalovaného“ 

organizačního kapitálu, který není zadarmo.
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a další etické chování je možné pouze za předpokladu vyšších průměrných nákladů. 

Tuto situaci demonstruje obrázek 7.1, kde etické chování je vynášeno na horizontální 

osu a průměrné náklady na vertikálu.

Podél 0E* jsou firmy operující na různých úrovních x-efektivnosti (s různými 

výrobními procesy) vyrábějící za stejných jednotkových nákladů. V tomto případě 

rozdíly v produktivitě právě vyrovnají ekonomické náklady spojené s přijmutím 

etických a morálních norem do výrobního procesu. Za bodem E* již není možné 

dosáhnout zvýšení x-efektivnosti a tedy není možné kompenzovat vyšší úroveň 

průměrných nákladů spojených s etickým chováním. Příslušná křivka tedy za bodem E* 

rychle roste. Tento stav odpovídá situaci, kterou popisuje konvenční neoklasický model. 

Zde firmy od počátku vyrábějící x-efektivně a náklady na jednotku rostou s rostoucí 

úrovní etického chování již od první jednotky etického chování. Oba modely jsou tedy 

kompatibilní.

7.2. ETICKÁ-MORÁLNÍ FIRMA A STRUKTURA POPTÁVKY

V předchozí části jsem se pokusila obhájit tvrzení, že eticky jednající firma může být 

v porovnání s neetickou nákladově konkurenceschopná a rozhodnutí firmy jít cestou 

etického rozvoje nemusí být v rozporu s tržními silami. Přesto je možné, že takové 

firmy zůstanou konkurenceschopnými a ziskovými i za předpokladu, že skutečně 

vyrábějí stejný výrobek za vyšších průměrných nákladů, než jakých jsou schopné 

dosáhnout zisk maximalizující firmy. 

Firemní altruismus totiž může být z ekonomického úhlu pohledu modelován jako 

dodatečný výstup z výroby, který vzniká společně s výstupem tradičním (oblečení, 

automobily, …), nebo jako na výrobní proces produkující vyšší kvalitativní úroveň 

výstupu. Jak pro dodatečný výstup, tak pro výstup kvalitnější jsou nutné dodatečné 

vstupy, což by vysvětlovalo vyšší úroveň jednotkových nákladů. Protože však 

neoklasická teorie firmy nevěnuje pozornost ani jednomu z těchto efektů, nezapočítává 

při optimalizaci všechny výstupy (nebo ne ve správné ceně) z výroby a tedy logicky 

dochází k chybným závěrům.

Etické firmy vyrábějící specifický výrobek. Jde např. o speciální druh oblečení, které 

není shodné s tím od neetické firmy. I za předpokladu, že oba kusy jsou shodné ve 
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všech myslitelných charakteristikách, můžeme vždy najít rozdíl alespoň v míře v jaké je 

vyráběn ve shodě s danými etickými standardy. Červený svetr vyrobený bez toho, aby 

ho pletly děti, je prostě odlišný od na pohled stejného svetru vyrobeného neeticky a jako 

takový bude také chápán spotřebiteli.. Obdobné argumenty bychom mohli použít jako 

příklad pro výrobky ve velké míře znečišťující životní prostředí, přírodně pěstované 

ovoce či zeleninu, nebo pro výrobky firem s vysokými zdravotními a bezpečnostními 

standardy. Přestože jsou takto vyráběné výrobky dražší (vyšší jednotkové náklady), je 

možné, že se spotřebitel rozhodne pro tento výrobek, jestliže je jasně a spolehlivě 

označen.

Pro jednoduchost předpokládejme, že všechny firmy mají stejnou produkční funkci a 

že každá skupina firem vyrábějících „stejný“64 výrobek je charakterizována 

konstantními výnosy z rozsahu – tedy, že velikost trhu neovlivňuje jednotkové náklady. 

V těchto případech nemáme žádný důvod předpokládat, že etické firmy vynesou méně 

než relativně neetické firmy. Relativně etičtější firmy stejně jako firmy neetické budou 

v dlouhém období ziskové ve smyslu LAC=P, přičemž cena etických produktů bude 

samozřejmě vyšší, aby kompenzovala vyšší průměrné náklady. 

Zákazník etické firmy vzhledem k vyšší ceně trpí propadem reálného důchodu, 

neboť etický výrobek je prostě dražší. Rozdíl ceny mezi etickým a neetickým, ale jinak 

identickým výrobkem nazývejme „cenou dobrého skutku“. Rozhodování mezi běžnou 

spotřebou a etickým výrobkem (xE) je demonstrováno na obr 7.2. Na vertikální ose je 

zobrazena běžná spotřeba jedince vyjádřena Marshallovým složeným statkem (Y) s 

jednotkovou cenou (pY=1). Horizontální osa pak reprezentuje spotřebu etického statku 

(xE) s cenou pE. Rozpočtové omezení je definováno celkovým příjmem spotřebitele 

(Imax) a cenou etického výrobku (případně cenou dobrého skutku). 

                                                

64 Ve výše nastíněném smyslu.
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7.2 – Rozhodování spotřebitele mezi běžnou spotřebou a etickým výrobkem

Zdroj: Inspirováno Frank, R.H. (1995): Mikroekonomie a chování; Svoboda, Praha

Optimální počet spotřebovávaných etických výrobků je pak dán vzájemnou polohou 

obvyklé mapy indiferenčních křivek a rozpočtového omezení. Jak je z obrázku patrné, 

model umožňuje situaci, kdy nebude uskutečněn žádný dobrý skutek. To nastane 

v případě, kdy jedinec připisuje výrobku (xE) hodnotu nižší než je pE. Pro obvyklý 

Cobb-Douglasův tvar indiferenčních křivek se optimální situace nachází v bodě E* a 

spotřebitel bude kupovat (xE*) eticky vyráběného výrobku.

Vraťme se však ke struktuře poptávky po etických výrobcích. V případě, že je 

úroveň jednotlivých důchodů dostatečně vysoká aby umožňovala nákup drahých 

etických výrobků je možné, že spotřebitel dá z morálních důvodů přednost statku xE.

Pak ovšem bude ve všech charakteristikách (kromě etičnosti výroby) shodný produkt 

prodáván na jednom trhu za dvě odlišné ceny. Následující obrázek 7.3 nabízí jedno 

znázornění poptávkové strany – etické vs. neetické výrobky. 
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7.3 – rozdíly v poptávce po etických a neetických produktech

Altman, M. (2005): The ethical economy and competitive markets

S0 a SE jsou nabídky neetických a etických výrobků. SE leží nad SNE neboť 

předpokládáme, že etická výroba je nákladnější. Je dána poptávková křivka D0, která je 

současně poptávkou po etických i neetických výrobcích. Body ležící na D0 nad bodem 

A představují jedince ochotné zakoupit výrobek za cenu P1 a vyšší. Proto bude při ceně 

P1 existovat poptávka po etických výrobcích v rozsahu 0E0. Poptávku po neeticky 

vyráběných výrobcích je pak představuje E0NE0. Jakýkoliv pokles v nákladech etické 

výroby daný posunem nabídkové křivky SE vpravo, by znamenal, že bude prodáno více 

eticky vyrobených výrobků a to na úkor výrobků neetických (v případě, kdy nedojde 

k posunu SNE).

Na druhé straně rostoucí příjem spotřebitelů posune poptávkovou křivku po výrobku 

vpravo do D1. Při daných preferencích toto vyústí v nárůst poptávky po obou 

etických(0E1) i neetických (E1NE1) výrobcích. Je také možné, že rostoucí příjem 

nezvýší poprávku po neetických výrobcích – viz D2. V tomto případě je neeticky 

vyráběný výstup podřadným statkem.

Jedinec, který dává přednost výrobkům etických firem bude kupovat pouze tento, 

pokud není výrazně dražší než výstup ostatních (neetických) firem. Zde se opět můžeme 

opřít o axiom skromné chamtivosti. Samozřejmě platí implikace, že čím více 
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takovýchto jedinců na trhu působí, tím více budou dominovat etické firmy. Naopak, čím 

vyšší je cena za dobročinnost, tím více jedinců se rozhodne pro neetické výrobky. 

Existence nákladů příležitosti, které jsou spojené se spotřebou eticky vyráběných 

výrobků, tedy snižuje pravděpodobnost, že etické firmy budou dominantní organizační 

formou.
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8.TEORIE PROJEVENÝCH PREFERENCÍ

V úvodu této práce jsem si položila zásadní otázku, zda je možné skloubit 

neoklasickou teorii a empiricky pozorované nesobecké chování. Ačkoliv se tato otázka 

zdá na první pohled naprosto nesmyslnou, pokusila jsem se na ni v předchozích 

kapitolách odpovědět. Ačkoliv každý z použitých modelů nahlíží na problém z jiného 

úhlu, docházejí oba k analogickým závěrům. Tedy, že to možné je a pokoušejí se 

modelovat altruistické preference s užitím mikroekonomického aparátu jako součást 

standardního rámce maximalizace užitku.

G.Becker modeluje altruistické chování jednotlivce v souladu se všemi předpoklady 

o jeho egocentričnosti. Blaho okolí se do jeho chování promítá skrze jeho užitkovou 

funkci, která obsahuje i užitkové funkce potenciálně obdarovaných. Jedinec investuje 

své finanční prostředky do spotřeby někoho jiného právě tehdy, pokud požitek, který 

mu přinese samotné obdarování, předčí ten, který by získal pokud by prostředky použil 

na vlastní spotřebu. Hlavní roli v jeho analýze hraje sociální příjem, který představuje 

jakousi nadstavbu nad příjmem nominálním. Přes významnou pozici sociálního příjmu 

v Beckerově analýze on sám uznává, že důchodová elasticita nominálního příjmu 

směrem k výdajům na sociální prostředí je mnohem vyšší než důchodová elasticita 

sociálního příjmu směrem k témuž. Tím nepřímo potvrzuje, že pozornost neoklasické 

ekonomie je zaměřena správným směrem. Odlišný význam také Becker ve své teorii 

přikládá interakcím uvnitř rodiny či jiné uzavřené skupiny a na „volném trhu“ kdy tvrdí, 

že altruismus dominuje převážně rodinným vztahům, zatímco tržní vztahy jsou sobecky 

orientovány. 

V následující kapitole jsem se soustředila na teorii firmy a představila dva koncepty, 

které umožňují vysvětlit (zdánlivou) neracionalitu firem, které se dobrovolně rozhodnou 

vyrábět v souladu s etickými omezeními. První koncept navazuje na myšlenky Harvey 

Liebensteina, když pracuje s pojmem x-neefektivnosti (produktivita práce pod 

maximální úrovní), který umožňuje firmě investovat do etických projektů s cílem zvýšit 

x-efektivnost (produktivitu pracovní síly). Druhý Altmanův koncept se odvolává na 

strukturu poptávky, která umožňuje prodej etických výrobků za vyšší cenu než jejich ve 
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všech ostatních charakteristikách shodné konkurenty. Pokud však má být poptávka 

reflektující tyto odlišné preference správně uspokojena, je bezpodmínečně nutné, aby 

byl výstup etických firem správně identifikován

Jak Becker, tak Liebenstein a Altman, tedy hovoří o takzvaném racionálním 

altruismu, který předpokládá, že pomoc druhým slouží dárci jako alternativní zdroj 

užitku. To je možné definujeme-li aktérovu racionalitu pomocí standardu momentálního 

cíle65. Jedincovy preference jsou v tomto případě chápány jako exogenní veličina, takže 

nejsou podrobovány nikterak podrobnému zkoumání. Právě tímto směrem se zaměřím 

v této kapitole. Je-li výše popisovaný altruismus skutečně racionální, pak jednání 

obsahující výše popisované altruistické rysy musí odpovídat Samuelsonově teorii 

projevených preferencí.

Základní hypotézu: „Je možné aby jedinec měl konzistentní preference pro 

altruismus“ se po objasnění základních souvislostí pokusím ověřit na základě 

empirických dat66.

8.1. TEORETICKÝ ZÁKLAD

Pokud jedincovo preferenční uspořádání vyhovuje následujícím požadavkům:

1. úplnost 

2. reflexivita

3. tranzitivita

4. nesaturovanost

5. spojitost

6. ryzí konvexnost

                                                

65 Člověk jedná racionálně tehdy, jedná-li efektivně z hlediska cíle, který v okamžiku volby sleduje. 

Alternativní definice racionality – „standard zájmu o sebe sama“ předpokládá, že motivy racionálního 

jedince odpovídají pouze jeho materiálním zájmům, čímž v podstatě vylučuje altruistické i další morální 

chování, jako např. touhu po spravedlnosti.

66 Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP: An ExperimentalTest of the 

Consistency of Preferences for Altruism; Econometrica, vol. 70, str. 737-53.
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pak je možné vyjádřit je charakteristickou užitkovou funkcí, která odpovídá mapě 

spojitých a vzhledem k počátku konvexních indifirenčních křivek, kdy každý spotřební 

soubor leží právě na jedné z nich. Příslušná užitková funkce pak generuje hladké, dolů 

skloněné poptávkové funkce. Účinný nástroj s jehož pomocí můžeme tyto teoretické 

předpoklady reálně ověřit představil v první polovině dvacátého století P.Samuelson. 

Nazýváme ho teorií projevených preferencí (Revealed preference theory).

Teorie projevených preferencí je založena na třech zákonech, které naplňuje každá 

„slušně se chovající“ užitková funkce: Slabém (WARP), silném (SARP) a zobecněném 

(GARP) axiomu projevených preferencí. Zatímco slabý zákon hovoří o přímé preferenci 

jednoho spotřebního souboru před druhým67, silný zákon pracuje s pojmem nepřímé 

preference68.

Na tomto místě je zajímavé poznamenat, že pokud jedincovo chování porušuje 

WARP pak nutně porušuje i SARP, avšak opačná implikace neplatí. Navíc zatímco 

slabý zákon je pouze nutnou podmínkou pro to, aby byla rozhodnutí konzistentní 

s teorií užitku, silný zákon je kromě toho i podmínkou postačující. A tedy pokud 

jedincovo chování SARP splňuje, pak nutně existují „dobře se chovající“ preference, 

které vystihují toto chování vzhledem k danému rozpočtovému omezení.

Silný zákon projevených preferencí je mocný nástroj pomocí kterého je možné 

ověřit, je-li jedincovo jednání racionální (ve smyslu „v souladu s neoklasickou 

ekonomickou teorií“). Svým předpokladem striktně konvexních preferencí je však snad 

až příliš omezující. Tento nedostatek později odstranil R.H.Varian když formuloval 

slabší, avšak přesto postačující zákon – známý jako zobecněný zákon projevených 

                                                

67 Spotřební soubor X je přímo preferován před souborem Y v případě, že se spotřebitel rozhodl pro 

soubor X, ačkoliv v množině dostupných možností byl i Y. Pokud je soubor X přímo preferován před Y 

pak Y nemůže být nikdy přímo preferován před X.

68 Je-li spotřební soubor X přímo preferován před Y a Y je přímo preferován před Z, pak v případě, že 

X a Z nejsou ve stejné množině dostupných možností, pak X je nepřímo preferováno před Z. Jeli soubor 

X nepřímo preferován před souborem Y pak soubor Y nemůže být nikdy přímo preferován před X. Tedy 

algebraicky SARP říká, že pokud je X nepřímo preferován před Y pak pyY < pyX. 
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preferencí (GARP)69. Jediný rozdíl mezi GARP a SARP spočívá v tom, že striktní 

nerovnost (<) byla nahrazena slabší (≤). Tím rozšiřujeme analýzu i na „ploché“ 

indiferentní křivky, což se při empirických pokusech ukázalo být více než přínosným.

8.2. TEORIE PROJEVENÝCH PREFERENCÍ A ALTRUISTICKÉ ČINY

8.2.1. Popis experimentu

Nyní se dostáváme k samotnému experimentu. Data pocházejí ze studie, kterou 

provedl v roce 2002 James Andreoni na bázi již dříve zmiňované ultimativní hry. 

Následně byly jedincovy preference vzhledem k rozdělení příjmů mezi jeho samého (A) 

a další subjekt (P) podrobeny „testu racionality“ na základě axiomů projevených 

preferencí.

Předpokládejme, že jedinec A obdrží obnos M, který má podle svého uvážení 

rozdělit mezi sebe a svého partnera. Definujme tedy xi jako peněžní příjem jedince i 

(i=A,P). Pokud odhlédneme od relativních cen, jistě platí Mxx PA  . Pokud 

vezmeme v úvahu relativní ceny a uznáme, že peníze mohou mít pro A a P odlišnou 

hodnotu, pak platí: Mxpxp PPAA  , kde pi=1/hi, a hi vystihuje hodnotu peněz pro i 

(opět i=A,P).

Pokud nyní převedeme naši hypotézu do ekonomického jazyka ptáme se: „může být 

chování pozorované během experimentu popsáno pomocí kvazikonkávní užitkové 

funkce v následujícím tvaru?“

),( PAAA xxuU  (14)

Tato obecná forma v sobě obsahuje možnost jak altruistických, tak sobeckých

preferencí. Pokud osoba A maximalizuje pouze svůj materiální příjem, pak lze její 

užitkovou funkci zjednodušit do podoby )( AAA xuU  .

                                                

69 Je-li soubor X nepřímo preferován před souborem Y pak není možné aby byl někdy Y přímo 

preferován před X, tedy v případě, že byl vybrán soubor Y pak X nemohl být součástí množiny 

dostupných možností. Opět algebraicky pokud je X nepřímo preferován před Y pak pyY ≤ pyX.
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Nyní se vraťme k popisu dat. 142-ěma jedincům bylo v náhodném pořadí předloženo 

osm různých alokačních problémů. V každém z nich byl jedinci A poskytnut určitý 

obnos v poukázkách, které měl rozdělit mezi sebe a svého partnera. Poukázky mohly 

mít pro každého z nich odlišnou hodnotu (tedy obecně pA≠pP), čímž jsme definovali 

„relativní ceny“ a tzv. „cenu darování“ (=hA/hP). Vše bylo zvoleno tak, aby se jednotlivé 

rozpočtové linie často protínaly, což umožní důkladně prověřit projevené preference

aktérů. Zmíněných osm alokačních problémů je naznačeno v tabulce (8.1) níže.

Povšimněme si, že každý z nich představuje konvexní množinu dostupných možností70.

Prvních šest řádků představuje modifikovanou verzi ultimativní hry. Problémy 7 a 8, 

kdy jsou relativní ceny rovny 1, jsou pak jejím čistým příkladem. Podívejme se 

podrobněji např. hned na první problém. V tomto případě má A k dispozici 40 

poukázek, které může rozdělit. Přesunutím jedné poukázky směrem k partnerovi sníží 

vlastní příjem o 3, zatímco hodnota partnerova příjmu vzroste o 1. V průběhu testu 

jedinci v tomto případě přenechávali partnerovi průměrně 8 známek (20%).

8.1 – Předložené alokační problémy

hodnota známek pro:

počet  
známek M aktéra hA partnera hP

Cena 
darování 

hA/hP

Průměrný počet 
známek přidělený 

partnerovi P

1 40 3 1 3 8 20%

2 40 1 3 0,33 12,8 32%

3 60 2 1 2 12,7 21%

4 60 1 2 0,5 19,4 32%

5 75 2 1 2 15,5 21%

6 75 1 2 0,5 22,7 30%

7 60 1 1 1 14,6 24%

8 100 1 1 1 23 23%

                                                

70 Množina C je konvexní pokud pro každé dva body x a y z C platí: (1-t)x+tyC (pro t<0;1>). 

Jinými slovy, pokud každý bod na spojnici libovolných dvou bodů z C je opět prvkem C.
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8.2 – příslušná rozpočtová omezení

Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP

8.2.2. výsledky

Nyní se již můžeme zaměřit na otázku, zda se altruistické jednání v experimentu 

ukázalo být konzistentním. Zajímavým prvkem je skutečnost, jak malé množství 

subjektů se dopustilo alespoň jednoho porušení některého z axiomů (z celkových 142 

účastníků pouhých třináct). Za závažnější však lze toto pochybení považovat pouze u tří 

z nich (viz tabulka 8.3), přičemž pouze chování subjektu 40 bylo soustavně v rozporu 

s axiomy. Ostatní chyby lze považovat za spíše náhodné.

8.3 – závažná porušení zákonů projevených preferencí

Počet porušení

Subjekt WARP SARP GARP

38 2 4 4

40 3 10 10

61 1 4 4

Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP
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Podívejme se nyní podrobněji na chování nejproblematičtějšího subjektu (č.40). 

Situace je znázorněna na obrázku 8.4. Vzhledem k množství pochybení, kterých se 

subjekt dopustil, snadno nalezneme příklady porušení všech tří axiomů. Vezměme 

například v úvahu 3 soubory (A,B,C) na vyznačených rozpočtových omezeních. 

V prvním případě (rozpočtové omezení (ro) č.1) subjekt volí kombinaci C, neboť ho 

považuje za výhodnější než A, přesto se však později (ro č.4) rozhodne právě pro A, 

ačkoliv je C k dispozici. V jazyce projevených preferencí je tedy A přímo preferován 

před C a zároveň C přímo preferován před A, což je porušením slabého zákona 

projevených preferencí. Nebo dále: C je nepřímo preferováno před B (C>A (ro1) a A>B 

(ro4)), avšak B je přímo preferováno před C, neboť v případě ro4 leží uvnitř množiny 

dostupných možností – což je porušením silného i zobecněného zákona. Navíc tyto 

nedokonalosti nelze (na rozdíl od těch v případě subjektů 38 a 61) odstranit pomocí 

drobných posunů rozpočtových omezení. Je tedy zřejmé, že neexistuje „slušně se 

chovající“ preferenční uspořádání, které by vysvětlovalo rozhodnutí subjektu 40.
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8.4 – příklady porušení zákonů projevených preferencí

Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP

Vzhledem k takto přesvědčivým výsledkům (pouze tři problematické případy, které 

představují jen 2,1%, ačkoliv v případě náhodného jednání je pravděpodobnost porušení 

všech tří axiomů rovna 78%) můžeme předpokládat, že jedincovy preference mohou být 

racionalizovány kvazikonkávní užitkovou funkcí. Jak by pak vypadaly jeho indiferenční 

křivky? Odpověď nalezneme v tabulce (8.5).

31 jedinců (22%) jednalo po celou dobu experimentu naprosto sobecky a ponechalo 

si vždy téměř celý obnos. Preference těchto jedinců mohou být charakterizovány 

užitkovou funkcí AA xU  . Dalších 23 jedinců (16%) celý obnos rozdělilo rovně mezi 

sebe a svého partnera – jejich preference je možné popsat Leontiefskou funkcí -

),min( PAA xxU  . A konečně 6% dotázaných (8) maximalizovalo „celkový 

společenský příjem“, když vždy celý příjem přidělili tomu z aktérů u kterého dosáhl 

vyššího „zhodnocení“. Tito altruisté přikládali stejný význam svému příjmu a příjmu 

partnera - PAA xxU  . 

Tímto způsobem je možné popsat preference necelé poloviny dotazovaných subjektů 

(44%) pomocí jedné ze tří výše uvedených „extrémních“ užitkových funkcí. Preference 

druhé poloviny se vždy blížily některému z těchto extrémů, ale vzhledem k tomu, že se 

s ním neshodovaly zcela, považujeme je za jakousi slabší formu. Příklady preferencí 

těchto slabších kategorií vidíme na obrázcích 8.6a-c. V případě preferencí spíše 
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sobeckého jedince (8.6a) lze pozorovat zřetelnou kumulaci optimálních bodů v dolní 

polovině osy y, což ukazuje na silnou preferenci vlastního příjmu před příjmem 

partnerovým. Obdobně v případě spíše leontiefských preferencí pozorujeme kumulaci 

optim ve středu. Slabá forma maximalizace společenského příjmu poukazuje na sklon 

jedince ponechat si tím více obdržených poukázek, čím plošší je rozpočtové omezení 

(čím vyšší je hA) a naopak v případě strmého rozpočtového omezení projevuje 

tendenci předávat více poukázek partnerovi.

8.5 – odvozené užitkové funkce

míra shody

Funkce užitku vysoká nižší celkem

Sobecká - AA xU  31 31 62 44%

Leontiefská - ),min( PAA xxU  23 26 49 35%

Social Maximizer - PAA xxU  8 22 30 21%

44% 56%

Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP

8.6a – slabě sobecké pref. 8.6b – slabě leontiefské pref. 8.6c – slabá max. spol užitku

Andreoni, J. & Miller, J.H.(2002): Giving According to GARP

8.3. SHRNUTÍ

Na základě experimentálních dat se mi podařilo v této kapitole ukázat, že ne všechny 

případy „neekonomického“ jednání leží za hranicemi možností konvenční ekonomie. 

Mnohé altruistické jednání je ve shodě s pojetím racionality jako dosahování 

momentálního cíle. Ba co více, že je možné nalézt jednoduché užitkové funkce, které 

toto jednání uspokojivě popisují. Hypotézu z úvodu kapitoly tedy tímto potvrzujeme.
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Pouhý předpoklad „ve vlastním zájmu“ nám tedy neumožňuje odhalit, které 

proměnné působí na užitkovou funkci, protože i altruistické činy jsou konány ve 

vlastním zájmu (maximalizují užitek). To jaké proměnné ovlivňují jejich užitkové 

funkce na sebe svým jednáním prozradí samotní aktéři. Každopádně je zřejmé, že 

preference jednotlivců se navzájem od sebe značně liší. Lidé se rozcházejí v názorech 

na to, jestli si vůbec přejí spravedlnost ve společnosti a pokud už ano, tak zatímco jedni 

usilují o rawlsovskou spravedlnost (~Leontief), druzí obhajují spravedlnost 

utilitariánskou (~maximalizace společenského užitku).

Z toho vyplývá ponaučení, že k chápání spravedlnosti musí být přistupováno 

individuálně. Vzhledem k heterogenitě tohoto chápání je nebezpečné konstruovat 

agregované modely a snažit se na jejich základě odhadovat chování jednotlivců. 

Z tohoto pohledu se jako přínosnější jeví opačný postup, tedy zkoumání individuálních 

jedinců tak, aby byly zachyceny jejich individuální odlišnosti s tím, že následně je 

možné z těchto informací vycházet v celospolečenských otázkách. 
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9.ODVRÁCENÁ TVÁŘ ALTRUISMU

Ačkoliv je altruistické chování odjakživa opěvováno – viz např. biblický příběh o 

Samaritánovi, který pomohl potřebnému bližnímu, není vždy tak úžasné, jak by se 

mohlo zdát. Někdy altruista někomu pomáhá i přes jeho odpor, někdy mu pomáhá 

způsobem, o který nestojí, či mu přímo vnucuje své cíle. Jindy může altruistická pomoc 

paradoxně dokonce zhoršit situaci obdarovaného tak, že potřebuje pomoci ještě víc než 

na začátku. Většina z nás se s tímto dilematem osobně setkala při pouličním střetu 

s bezdomovci a dalšími lidmi v tísni. Na jedné straně pak stojí potřeba pomoci méně 

šťastným, kteří nejsou schopni samostatně vyřešit problematickou situaci, avšak na 

straně druhé je zkušenost, že almužna obdarovanému z dlouhodobého pohledu spíše 

uškodí, neboť ten díky relativně dostatečnému příjmu postupně rezignuje na svou 

situaci.

Zde se skrývá prostor pro tzv. černé pasažéry (free riders). Obecně se má za to, že 

moderní společnost není schopna takovýmto parazitům čelit a ustanovit taková opatření, 

která by ji ochránila před zneužitím predátory (ať už úmyslnými nebo neúmyslnými).

Z tohoto pohledu je nesmírně důležité rozlišovat dvě situace a odlišně k nim 

přistupovat:

1. v případě, že se člen společnosti nachází v situaci, která je mimo jeho kontrolu, 

nečelí potenciální altruista žádnému dilematu – např. pomoc mentálně či 

zdravotně postiženým nebo osiřelým dětem, …

2. pokud však naopak může „potřebný“ člen společnosti svou situaci libovolně 

ovlivnit a svobodně o ni rozhodovat, hrozí altruistickému dárci zneužití.

O druhém případě svědčí například situace, kdy rodič podlehne tlaku prosícího dítěte 

během všedního nákupu a koupí mu požadovanou věc. Tím samozřejmě vzrostla 

pravděpodobnost, že se děcko příště zachová stejně „rozmazleně“. Jiný příklad pochází 

ze sousedských vztahů – máme svému sousedovi s radostí půjčovat různé suroviny a 

nářadí, když to pouze zvýší jeho závislost na nás? Se stejným problémem se setkáváme 

i na akademické půdě. Představme si že profesor jako jistou formu pomoci zlepší 
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stěžujícímu si studentovi známku (oprávněně). V krátkém období je to jistě správné, 

avšak v dlouhém období to způsobí nárůst počtu stížností.

S obdobným problémem se můžeme setkat i u charity. Objevuje se v souvislosti 

s pozitivním vztahem mezi objemem práce, který jedinec vykoná a finanční odměnou, 

kterou za ni obdrží (= trade off mezi prací (příjmem) a volným časem). Představme si 

například co se stane, pokud se altruista pokusí pomoci méně šťastnému členu 

společnosti. Jakmile si tento uvědomí, že objem pomoci je nepřímo úměrný 

vlastnoručně vydělanému příjmu, pak je silně motivován k tomu, aby omezil vlastní 

práci a snížil tak svůj příjem. V tomto případě finanční pomoc potřebnému pouze 

prohloubila okolnosti, díky kterým se zrodila.

Vzhledem k tomuto dilematu převažuje mezi jedinci dlouhodobý pohled. Například 

v případě charity, kdy pomoc pochází přímo z jedincovy kapsy, má tento tendenci 

sledovat efekt své pomoci na chování obdarovaného zejména proto, aby se pokusil 

zabránit případnému zneužíváním. V případě, kdy má potenciální altruista od počátku 

podezření, že poskytnutá pomoc ovlivní chování obdarovaného v negativním smyslu, 

pomoc v první řadě vůbec neposkytne. Právě z tohoto důvodu většina lidí nerada 

obdarovává bezdomovce na ulici, neboť využití této pomoci může být jen obtížně 

kontrolováno a navíc věříme v kontraproduktivní efekt takové pomoci.

9.1. BUCHANANŮV MODEL SAMARITÁNOVA DILEMATU

J.M.Buchanan v sedmdesátých letech představil model, na kterém výše diskutované 

dilema demonstroval. Konečnou verzi své práce prezentoval Buchanan na konferenci o 

Altruismu a Ekonomické teorii v první polovině sedmdesátých let. Přesto je dnes toto 

téma stejně aktuální jako tehdy a představená diagnóza má dodnes co říci. Věnujme se 

mu tedy krátce i zde. 

Mějme jednoduchou matici dva na dva, která zachycuje výnosy dvou aktérů 

(potenciálního altruisty A a „potřebného“ = potenciální parazit B). Ta může vypadat 

například následovně – obr 9.1, přičemž výnos jedince A je zaznamenán jako první71.

                                                

71 předpokládáme, že jednotlivé výnosy jsou ordinálně uspořádané, takže 2 je sice lepší než 1, ale 1+1 se 
nutně nerovná 2.



73

obr 9.1 – Výnosová matice – Samaritánovo dilema

B

Pracovat Nepracovat

B1 B2

Nepomáhat A1
I

2:2
II

1:1
A

pomoci B A2
III
4:3

IV
3:4

Buchanan, J.M.(1975): The Samaritan’s dilema

Z matice 9.1 snadno vidíme, že A2 je pro A dominantní strategií (4>2 a 3>1) bez 

ohledu na to, jak se zachová B, nebo co od něho A očekává. Jedinec A se tedy jeví být 

skutečným altruistou, neboť dosahuje vyšší úrovně užitku pokud poskytne materiální 

pomoc svému partnerovi (B), přičemž preferuje situaci, kdy ten nepřestává pracovat. 

Naproti tomu partneru B způsobuje práce újmu a tedy preferuje situaci, kdy pracovat 

nemusí, avšak obecně nemá žádnou dominantní strategii.

Na tomto místě je důležité podotknout, že se nejedná o simultánní hru (jako např. 

vězňovo dilema). V tomto případě probíhají volby postupně. Např. nejprve aktér A 

v první fázi zvolí, zda je partneru B ochoten pomoci a ten se pak na základě rozhodnutí 

A rozhodne, zda bude pracovat. Následně se A opět rozhoduje, zda B pomůže i v dalším 

období. V zásadě se tedy počítá s opakovaným setkáváním jedinců.

Podívejme se nyní co se stane v případě, kdy se A rozhodne B pomoci. A tedy 

zahraje A2 a nejlepší odpovědí B je tedy B2 – nepracovat. Existuje tedy pouze jedna 

rovnovážná situace (IV). Při pohledu na matici výnosů však vidíme, že A absolutně 

preferuje situaci kdy B pracuje (nejvyšší výnos pro A). Tedy přestože je rovnovážná 

situace (IV) paretoefektivní, nepředstavuje nejvýhodnější variantu pro aktéra A, který je 

hybnou silou celé interakce. Tyto preference mohou být snadno vysvětleny. Práce,

kterou B vykoná, může přispívat k sociálnímu příjmu A (viz Becker výše), nebo je 

možné, že A pociťuje jistý „odpor“ k lenochům (ne však takový, aby preferoval 

nepomoci). Chování B, kdy ten by raději nepracoval (pokud by byl jeho příjem zajištěn 

jinak), je ještě průhlednější, neboť celá mikroekonomická teorie předpokládá záporný 

mezní užitek práce.

Zaměřme se nyní na otázku, zda je možné samaritánovo dilema odstranit, tedy je-li 

v silách A nějakým způsobem „donutit“ partnera B začít pracovat bez toho aby se 
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připravil o velkou část užitku tím, že by partnerovi nepomohl. Vzhledem k tomu, že A 

vždy táhne před B spočívá jediná šance A na dosažení situace III v oklamání B 

předstíráním, že A má jiné preference než jaké ve skutečnosti má. Tedy v případě, že se 

A podaří přesvědčit B, že jeho výnosová matice má ve skutečnosti takový tvar, že A je 

ochoten B pomoci jen v tom případě, kdy ten pracuje a pokud se B rozhodne zůstat bez 

práce, pak A v příštím tahu rozhodně nezvolí A2.

 Taková strategie však může být pro A poměrně nákladná, neboť samozřejmě nestačí 

pouze vyhlásit, že jeho preference se změnily a očekávat, že mu partner B uvěří. Toho 

lze dosáhnout pouze příslušným chováním v předchozích kolech, podle kterých si B 

dělá obrázek o preferencích A. Chování podle „falešné“ výnosové matice (pasivní 

dilema) samozřejmě představuje pro A jistý problém, neboť taková volba samozřejmě 

ovlivní jeho užitek v krátkém období. V případě opakovaných interakcí je však taková 

ztráta kompenzována ziskem v dlouhém období. 

Rozsah ztráty, kterou strategicky jednající samaritán utrpí, je přímo závislý na 

nedůvěře, kterou potenciální parazit chová k jeho deklarovanému záměru. V případě, 

kdy by v takovéto jednání uvěřil okamžitě, pak by teoreticky u A ani v krátkém období 

nedošlo k poklesu užitku. Otázkou zůstává na čem je možné vybudovat potřebnou 

kredibilitu (důvěryhodnost) tak, aby nám partner – potenciální parazit deklarované 

záměry uvěřil? Možností je hned několik. Již dříve jsem zmínila důvěru získanou na 

základě předchozího chování. Další možností je tzv. delegace kdy potenciální 

dobrodinec (A) pověří odměňováním/trestáním třetí osobu, která bude jednat na základě 

přesných instrukcí (=ve shodě s deklarovanou strategií).

Nejprve se na chvíli zastavme u příkladu, který umožní snazší interpretaci předchozí 

kapitoly. Vhod může přijít například modelová situace v rodině, kdy matka může 

fyzické trestání svého nezdárného syna považovat za příliš bolestivé, ačkoliv takovýto 

trest může být nutný, aby syn v budoucnosti ze strachu z podobného trestu změnil své 

chování k lepšímu. Přestože si matka tuto možnost plně uvědomuje, může fyzický trest 

považovat za nepřípustný (trest zraňuje ji víc, než trestaného syna).

Právě v tomto případě může být vhodné, aby matka delegovala fyzické trestání dítěte 

na třetí osobu – např. chůvu, která obdrží jasné a vyčerpávající instrukce. Taková 

delegace zvýší obavu svěřeného dítěte z možných následků nevhodného chování a 

zároveň nezatěžuje matku pocitem viny, který by byl s trestem spojen, pokud by ho 
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vykonávala ona sama. Tím z množiny dostupných možností poměrně efektivně 

vyřadíme možnost IV – zlobivé dítě, které nedostane naplácáno. Toho by matka 

pochopitelně sotva dosáhla pouhou výhružkou, kterou by syn pravděpodobně považoval 

za nereálnou.

Pověření třetí osoby slouží hned dvěma účelům:

1. potenciální parazit (B) spíše uvěří, že najatý „dozorce“ bude jednat ve shodě 

s obdrženými instrukcemi.

2. A převede trestání/odměňování na třetí osobu, čímž se částečně uchrání před 

výše popsanou užitkovou ztrátou. 

Z dvoustranné hry se tedy nyní stává hra třístranná, kdy prostředník D je 

v podřízeném vztahu směrem k A, ale v nadřízeném směrem k B. Pokusme se tento 

vztah demonstrovat na jednoduchém diagramu (viz obr 9.2).

Interakce nyní probíhá ve třech krocích (a-c). 

a) A nabídne D smlouvu, ve které mu slíbí odměnu T>0 za to, že D bude hlídat 

B. Pokud B zvolí B1 (bude pracovat) pak mu D vyplatí z peněz A smluvenou 

částku. V opačném případě pomoc nevyplatí.

b) B následně s vědomím, že A najal D, volí zda pracovat nebo ne.

c) V poslední fázi D rozhodne zda dodrží smlouvu uzavřenou s A72.

Pro zjednodušení nebereme v úvahu žádné transakční náklady a předpokládáme 

fungující institucionální rámec.

                                                

72 Ač se to zdá zvláštní, právě zde může ležet slabý článek systému, neboť D hrozí, že se ztotožní se 

situací B a pomůže i v případě, že byl nadřízeným A instruován k opaku.
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obr 9.2 – schéma Delegační hry

Schmidtchen, D. (1999): To Help or not to Help

Jak je vidět na schématu 9.2, je možné aby se hra vyvíjela dvěmi směry. Výsledek 0 

vede k dříve diskutované rovnováze v situaci IV. Výsledky 1 a 4, kdy D porušil 

uzavřenou smlouvu, končí bez zaplacení smluvené sumy (T) a případně žalobou na D. 

A konečně nejzajímavějšími jsou výsledky 2 a 3.

Nahlédneme-li na problém metodou zpětné indukce, dojdeme k jedinému 

rovnovážnému řešení. Nejprve se věnujme rozhodnutí D – ten volí mezi dodržením 

kontraktu a jeho porušením. Vzhledem k tomu, že v případě porušení ho čeká žaloba 

(pravděpodobně úspěšná vzhledem k fungujícímu institucionálnímu rámci) a navíc, že 

v tomto případě neobdrží odměnu T>0, rozhodne se racionální prostředník D pro 

dodržení kontraktu. Nyní přichází na řadu B, který už zná volbu D a tedy volí právě 

mezi výše zdůrazněnými situacemi 2 a 3. Racionálně zvolí 3 (neboť 3>1) a rozhodne se 

tedy pracovat. A nakonec se dostáváme k volbě A, ten se rozhodne nabídnout D 

smlouvu, neboť právě díky ní se rovnováha ustanoví v dříve nedostupné situaci 3 (III). 

Samozřejmě pro tuto volbu se rozhodne pouze v případě, že mzda sjednaná agentem D 
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není větší než 1 (4-T>3). Aktér A tedy může najmutím prostředníka dosáhnout na pro 

sebe nejvýhodnější výsledek (III).

9.2. APLIKACE – MODERNÍ STÁT BLAHOBYTU

To co jsme výše nazývali samaritánovým dilematem, se dnes ukazuje jako klíčový 

problém evropských „sociálních“ států. Počet těch, kteří jsou odkázání na státní pomoc 

dramaticky vzrostl a všeobecně se má za to, že vysoká finanční podpora je jedním 

z hlavních důvodů, které podkopávají pracovní morálku73.

V této kapitole jsem za pomoci Buchananova článku představila, že sice není možné 

toto dilema vyřešit pouze na základě vzájemného vztahu A a B, ale že je poměrně 

spolehlivě řešeno za pomoci třetí nezávislé osoby, na kterou A převede svou 

rozhodovací pravomoc. Tedy alespoň za předpokladu správně fungujícího 

institucionálního rámce. Pokud tento předpoklad není splněn, pak je samozřejmé, že se 

situace značně zkomplikuje.

Toto řešení může být poměrně úspěšné v oblasti soukromé charity, kdy altruistický 

jednotlivec získá prostřednictvím nadace jistou vládu nad chováním osob, ke kterým je 

jeho altruismus směrován. Navíc právě prostřednictvím úžeji zaměřených charitativních 

nadací je možné dlouhodobě sledovat jeho chování tak, jak to bylo diskutováno v úvodu 

kapitoly.

V případě moderních západních společností je to zdánlivě stát, kdo vystupuje v roli 

prostředníka, který je vybírán pomocí voleb. Ve skutečnosti však vládní programy 

situaci spíše dále zhoršují. Zavedení sociálních dávek má totiž hned 3 společenské 

dopady74:

1. jakmile jsou dávky nebo jiné formy pomoci zavedeny, jsou prakticky 

nevyhnutelné a není možné je snadno zrušit

                                                

73 V roce 1999 byl na toto téma zveřejněn výzkum - Lindbeck, A. & Nyberg, S. & Weibull, J.W. 

(1999): Social Norms and Economic Incentives.

74 Henry Hazlitt – Poor Reliéf in Ancienit Rome – The Freeman, Apríl 1971 p 219
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2. jakmile jsou dávky zavedeny vzroste počet chudých. Potenciální parazit 

nacházející se těsně nad státní záchranou sítí je bezesporu motivován 

k podhodnocování svého příjmu, což je vzhledem k vysokým nákladům na 

kontrolu snadno možné. Trefné je také srovnání s pojišťovací sférou. Problém 

kterému altruista čelí není nic jiného než morální hazard75.

3. chudí jsou na tom ještě hůře než předtím. Nejen proto, že ztratili nezávislost, 

ale protože se tím, že je nyní více lidí bez práce, snížila produkce a zmenšily 

se zdroje, ze kterých je pomoc financována.

Situace je o to závažnější, že nejen potenciální parazité, ale i samotní poskytovatelé 

pomoci (státní sociální programy) mají zájem na zveličování potřeb. Toto se děje 

zejména ze dvou důvodů:

1. vládní sociální program (a slib jeho rozšíření) zaručuje silnou podporu voličů 

s nízkými příjmy

2. úředníkův plat s rostoucím rozpočtem oddělení roste a vládní úředníci, kteří 

osobně profitují z rostoucího rozsahu takového programu jsou k tomuto silně 

motivováni76.

                                                

75 Případ kdy je jedincovo jednání ovlivněno tím, že je nějakým způsobem chráněn před důsledky 

svých činů. Pojištění proti jisté události tedy zvyšuje pravděpodobnost, že taková událost skutečně 

nastane.

76 Vezměme například bývalý evropský systém výhodných půjček pro farmáře, který nabízí nižší 

úroveň úrokových sazeb. Vládní úředníci, závislí na existenci tohoto programu jsou motivováni k tomu, 

aby našli co nejvíce „potřebných“ farmářů, zatímco farmáři, ve snaze získat výhodnou půjčku mají sklon 

zveličovat své problémy. Tímto se vláda pokouší politickými rozhodnutími vychýlit tržní rovnováhu. 

Přitom právě systém levných půjček (Farm Credit Systém a Farmers Home Administration) během silně 

inflační druhé poloviny sedmdesátých let minulého století vedl k dramatickému nárůstu bankrotů mezi 

farmami a přispěl i ke stagnaci evropského hospodářství během let osmdesátých.

Stejně dobrým příkladem je Americký program vládní hospodářské pomoci bývalému Sovětskému 

svazu. Když se v roce 1990 rozšířila zpráva o nedostatku potravin a hrozícím hladomoru reagovala 

Bushova administrativa poskytnutím výhodné půjčky na nákup amerických potravin. Mnoho 

ekonomických a politických analytiků se však domnívá, že vzhledem k absenci nezbytných reforem tato 

pomoc spíše brzdí hospodářský růst.
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že sociální programy demokratických vlád jsou při 

poskytování pomoci potřeným méně efektivní než soukromé příspěvky na charitu, 

neboť se méně stará o dopady poskytnuté pomoci na chování potenciálního parazita. To 

v situaci, kdy je ve vyspělých ekonomikách prostřednictvím státních programů 

přerozdělováno více než polovina důchodů (přičemž tento podíl stále roste) rozhodně 

nevyznívá příliš optimisticky.
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10. ZÁVĚR

V úvodu práce jsem se slibovala zabývat dvěmi zásadními otázkami. Motivací 

altruistického chování a vzájemného vztahu altruismu a egoismu v mikroekonomické 

teorii. V oblasti motivace jsem dospěla k závěru, že altruismus je stejně jako jiné 

chování determinován individuálními potřebami každého jedince (v tomto případě tedy 

potřebou konat dobro). Tyto potřeby jsou uspořádány podle Maslowovy stupnice potřeb 

a podle kréda: „nejdřív zasytit, pak možná pomohu – když mi zbude energie“. Navíc 

díky několika biologickým modelům se mi podařilo ukázat, že altruismus není jen 

součástí lidské společnosti, nýbrž je zakořeněn přímo v přirozenosti člověka.

V osmnáctém a částečně i v devatenáctém století se s touto myšlenkou ztotožňovala i 

většina ekonomů, včetně Adama Smithe. Poptávka po exaktní vědecké teorii 

spotřebitelské volby však vytlačila tyto proměnné z pole pozornosti a lidské potřeby 

degradovala na pouhou hrabivost. V průběhu dvacátého stoleté se neoklasická teorie 

pod tlakem reality začala opět zajímat i o další (nejen materiální) motivace lidského 

chování. 

S psychologickými a biologickými závěry výše koresponduje např. Beckerova teorie 

Sociálních interakcí, která dokazuje, že ani v ekonomickém pojetí nemusí existovat 

rozpor mezi altruismem a egoismem. Ba co více, že se tyto dva rysy mohou doplňovat a 

společně vytvářet fungující systém. Beckerův závěr, že je možné aby existovaly 

preference pro altruismus (tedy preference zohledňující příjmy okolí), v plně 

ekonomickém slova smyslu potvrdila i empirická studie dvojice Andreoni Miller. Zde 

se navíc ukázalo, že altruistické preference jsou ve společnosti poměrně běžné – přes 

50% respondentů projevilo signifikantní zájem o příjem náhodně vybraného partnera.

Existence altruismu v soukromé sféře je ve světle výše uvedeného naprosto mimo 

diskuzi. Proto jsem se pokusila odhalit známky altruistického chování i v oblasti 

businessu. Na první pohled se zdá, že se s altruistickými rysy setkáváme i zde, neboť 

jsem na několika příkladech demonstrovala existenci firem, které vyznávají i jiné 

hodnoty než jen maximalizaci zisku. Přesto, zamyslíme-li se nad modely hlouběji,

musíme dojít k závěru, že firemní altruismus ve skutečnosti altruismem není. Některé 
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firmy si prostě uvědomily, že na trhu existuje poptávka po eticky (ekologicky, sociálně 

zodpovědně) vyráběných produktech a hlavně, že v mnoha odvětvích je tato poptávka 

výše posazená (z hlediska ceny). Zdánlivě altruistické jednání firem je ve skutečnosti 

pouze altruismem spotřebitelů, kteří jsou ochotni za etický produkt zaplatit více.

Pro firmu je prostě výhodné stavět se do pozice etické firmy, protože tím může získat 

výhodu na trhu77. Podobné chování „usilující o konání dobra“ jsme v nedávné době 

zaznamenali např. v chování řetězce McDonald's, který v USA ve jménu boje s obezitou 

ukončil prodej oblíbených „supervelkých" porcí. Ve skutečnosti se McDonald's touto 

aktivitou pouze brání negativnímu přijímání ve společnosti a nechce nic jiného než 

prostě „dobře vypadat“.

Praktickým příkladem altruismu jsou státní sociální a subvenční programy. Zejména 

v moderních společnostech západního typu jsou tyto programy opravdu rozsáhlé, avšak 

s jejich provozem jsou spojeny mnohé neefektivnosti. To se děje zejména díky 

informační bariéře mezi poskytovatelem pomoci (státem) a jejím konečným příjemcem. 

Jak jsem ukázala v závěru práce, vyvstává v této chvíli takzvané samaritánovo dilema. 

Tomu se poskytovatel snaží čelit jediným možným způsobem a sice delegací 

nezávislého prostředníka odpovědného za kontrolu a vyplácení příjemce. V roli 

prostředníka vystupují např. nadace, sociální odbor atd. V tu chvíli ovšem vyvstává 

druhý problém, kdy se zájmy státu a zájmy prostředníky rozcházejí. Prostředník

nepociťuje újmu z nešetrného nakládání s prostředky „z cizí kapsy“ a navíc má 

eminentní zájem na růstu programu. Setkáváme se zde tedy s ekonomickým paradoxem. 

Ekonomický subjekt neusiluje o to být co nejefektivnější, ale co největší.Vzhledem 

k výše uvedenému a asymetrickému rozdělení informace stát neví, které programy jsou 

efektivní. Opět tedy jedná tak, aby nebyl šizen a přistupuje k regulaci nakládání se 

státními prostředky.

I když pro takovou regulaci existují v dané situaci dobré důvody, je nutné poukázat 

na to, že to není zadarmo. Jedná se o klasický trade-off, kdy stát za nedůvěru k příjemci 

dotace „platí“ nižší efektivností vynakládaných prostředků. Uvažujme např. situaci kdy 

                                                

77 obchodníci v podstatě pouze brání své vlastní zájmy, když deklamují, že jejich podnikání nemá 

zájem ‚pouze na zisku, ale též na prosazování žádoucích ‚sociálních' cílů, že podnikání má ‚sociální 

svědomí' a že bere vážně svou zodpovědnost za zabezpečení zaměstnanosti, potlačení diskriminace, …
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se stát snaží zabránit obohacování příjemců dotace na úkor konečných příjemců sociální 

služby regulací podílu režijních nákladů na objemu dotace. Nešetrný zásah může přinést 

snížení pravděpodobnosti přežití nejen příjemců dotace, ale i konečných příjemců 

služeb, což de facto jde proti samotnému smyslu dotace.

I státní dotace tedy mohou být poskytovány racionálně či neracionálně. Při dodržení 

rozumných pravidel můžeme stejného efektu dosáhnout s nižšími náklady, na druhou 

stranu je třeba mít na paměti, že nevhodná regulace může být i kontraproduktivní.
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