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ANOTACE
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Abstrakt: Cílem  práce  Institucionální  reflexivita  –  případ  reakce  firem  na  změněnou 
situaci na trhu prostředků mobilní komunikace, je najít konkrétní projevy institucionální 
reflexivity v kontextu změny na trhu mobilních komunikací analýzou stavajících podmínek 
na trhu a blížící se radikální regulace. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům 
reflexivity a jejím implikacím na chování firem a společností. Druhá kapitola se věnuje 
inovacím a inovačním systémům, které jsou komplementární pro pochopení institucionální 
reflexivity. Ve třetí kapitole se práce zaměřuje na národní a mezinárodní regulační orgány a 
jejich působnost. V poslední kapitole se práce zabývá konkrétními projevy institucionální 
reflexivity současnosti a formulovány závěry z toho plynoucí.
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Title: Institutional reflexivity - case of adaptive responses of firms at market of means of 
mobile communation
Author: Daniel Lebduška
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Abstrakt: The aim of the work Institutional reflexivity - the case of adaptive responses of 
firms at market of means of mobile communication is to find concrete manifestations of 
institutional reflexivity in the context of changes in the mobile communications market in 
current market conditions and the impending radical regulation. The first chapter deals with 
the  theoretical  basis  of  reflexivity  and  its  implications  on  the  behavior  of  firms  and 
companies. The second chapter is dedicated to innovation and innovation systems that are 
complementary to  understand the  institutional  reflexivity.  The  third  chapter  focuses  on 
national and international regulatory bodies and their powers. Last chapter of the thesis 
deals  with  specific  manifestations  of  institutional  reflexivity  currently  formulated  as 
conclusions arising therefrom.

Key words: reflexivity, innovation, firm, regulation, mobile communication



OBSAH
Anotace...................................................................................................................................4
1. Teoretická východiska ke studiu reflexivity ......................................................................6

1.1. Reflexivní uvažování: počátky, modernita, reference.................................................6
1.2. Teorie strukturace........................................................................................................7
1.3. Modernita a její důsledky v podání Anthony Giddense..............................................8
   1.3.1. Expertní a abstraktní systémy...............................................................................9
   1.3.2. Modernita a tradice.............................................................................................10
1.4. Referenční teorie Niklase Luhmanna........................................................................12
   1.4.1. Obecná východiska referenční teorie..................................................................13
1.5. Otcové institucionální reflexivity: Giddens, Beck, Lash .........................................13
   1.5.1. Uvědomělá reflexivita Anthony Giddense..........................................................14
      1.5.1.1. Institucionální reflexivita..............................................................................15
   1.5.2. Riziková modernita Ulricha Becka.....................................................................17
   1.5.3. Hermeneutika a estetika reflexivity Scotta Lashe...............................................18
1.6. Shrnuti diskuze k problému reflexivity a východiska pro další zkoumání příkladů 
reflexivity institucionální.................................................................................................19

2. Inovace a inovační systémy..............................................................................................23
2.1. Inovace......................................................................................................................23
   2.1.1. Inovační příležitosti............................................................................................24
   2.1.2. Inovační management ........................................................................................25
   2.1.3. Zisk z inovací......................................................................................................26
   2.1.4. Konkurenceschopnost jde ruku v ruce s inovací.................................................27
2.2. Inovační systémy......................................................................................................28
   2.2.1. Učící se organizace.............................................................................................29
   2.2.2. Institucionální reflexivita jako měřítko inovativnosti firmy ..............................30

3. Trh mobilních telekomunikací a jeho regulace.................................................................32
3.1. Institucionální a právní rámec telekomunikací.........................................................33
3.2. Evropské regulační instituce.....................................................................................34
3.3. Český telekomunikační úřad.....................................................................................34
   3.3.1. Cíle ČTÚ.............................................................................................................36

4. Shrnutí teoretické části, metody a cíle Výzkumu.............................................................37
4.1. Cíle výzkumu............................................................................................................39
4.2. Metody výzkumu......................................................................................................39

5. Formy a kontext Institucionální reflexivity v oblasti mobilních telekomunikací.............41
5.1. Stimul konkrétních příkladů institucionální reflexivity............................................41
5.2.  Plnohodnotní a virtuální operátoři...........................................................................42
5.3. Institucionální reflexivita – příklady reakcí firem na změněnou situaci na trhu......42
   5.3.1. Konkrétní reakce firem ......................................................................................44

6. Závěr.................................................................................................................................47
7. Seznam použité literaturyi.................................................................................................49



1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA KE STUDIU 
REFLEXIVITY 

V teoretické části bakalářské práce se opírám o poznatky z odborné literatury 

věnující  se  vymezení  základních  pojmů týkajících  se  tématu  reflexivity a  inovace z 

pohledu vývoje a  názorů nynějších autorů předně v souvislosti s projevy institucionální 

reflexivity,  která  vzniká  spojením  instituce,  reflexivity  a  inovace.  Konkrétněji  se 

zabývám spojitostí mezi reflexivitou z pohledu N. Luhmanna, A. Giddense, U. Becka, 

S. Lashe a inovačními systémy z hlediska inovačního managementu, inovačního zisku a 

inovační  příležitosti,  které  mají  konkrétní  vliv  na  jednání  insitucí  v  konkurenčním 

tržním prostředí.  Dále  zpracovávám toto téma konkrétněji  a  to  již  ve vztahu k trhu 

mobilní  telekomunikace – zejména ve vztahu k vývoji  tohoto trhu,  jeho liberalizaci, 

nynějším  proměnám  v  souvislosti  s  orgány  národní  a  nadnárodní  tržní  regulace  a 

konkrétnimi projevy institucionální reflexivity na základě reflexivity a inovace.

1.1. Reflexivní uvažování: počátky, modernita, reference

První zmínku o reflexivitě nebo reflexivním přístupu bychom mohli najít již v 

70.  letech  20.  století  v  díle  sociologa  Alvina  Gouldnera  a  ačkoliv  se  jedná  než  o 

propracovanou teorii spíše o stesk nad tehdejšími poměry v akademických kruzích, kde 

se svým způsobem stále spoléhalo na velké teorie Talcotta Parsonse, jedná se o první 

formulaci řekněme kvazi-reflexivního přístupu1. 

Podle  Gouldnera  je  cílem  reflexivní  sociologie  oprostit  se  od  klasické 

parsonsovské teorie  strukturálního funkcionalismu.  Jeho kritika míří  na tehdejší  stav 

profesionální sociální vědy kvůli nedostatku sebechápání, kde chybí právě reflexivita v 

bádání samotných sociologů. Velkým problémem  podle Gouldnera byla distance mezi 

poznávajícím a poznávaným – vznesl proto nárok, aby si sociolog uvědomoval svou 

vlastní blízkost s poznávaným, neboť i on je jeden z poznávaných.  Stávající situace se 

podle jeho mínění pod jeho reflexí stala neudržitelnou a byla potřeba změny – jeho 

reflexivní konstrukce byla ovšem pouze reflexí názorů a pocitů samotného Gouldnera, 

která tak své ambice na změnu sociologie nemohla uskutečnit. (Gouldner, 1970: s. 489)ii

1 Nejedná se v žádném případě o samostatnou teorii, tento apel ovšem vzbudil pozornost a zejména 
vlnu nevole, která poté dopadla na Goudlnera 
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1.2. Teorie strukturace

Jiným způsobem než Gouldner uvažoval v polovině 80. let Anthony Giddens, 

který  se  nesnažil  o  radikální  krok  o  jaký  žádal  Gouldner,  ale  snažil  se  svou  teorií 

strukturace  (Giddens,  1984)iii o  reinterpretaci  klasické  otázky  sociálního  jednání  a 

struktury.  Dostáváme se tedy do období „reflexive turn“ (Bourdieu,  1992:)iv,  kdy se 

sociologie  začíná  zabývat  sama  sebou  a  začíná  sama  sobě  klást  otázky.  Giddens 

navrhuje místo dualismu jednání a struktury jejich dualitu: „Struktura jako rekurzivně 

organizovaná  řada  pravidel  a  zdrojů,  je  mimo  čas  a  prostor,  zachovává  ve  svých 

konkretizacích  a  koordinaci  jako  paměťové  stopy a  vyznačuje  se  absencí  subjektu. 

Sociální  systémy,  v  nichž  je  struktura  rekurzivně  implikována,  naopak  zahrnují 

situované  aktivity  lidských  aktérů,  reprodukované  v  čase  a  prostoru.  Analyzování 

strukturace  sociálních  systémů  znamená  studování  způsobů,  v  nichž  jsou  takové 

systémy – založené v „knowledgeable“ aktivitách situovaných aktérů, kteří využívají 

pravidla  a  zdroje  v  různosti  kontextu  jednání  –  produkovány  a  reprodukovány  v 

interakci.  Klíčem k  ideji  strukturace  je  teorém duality  struktury.  Utváření  aktérů  a 

struktur nejsou dvě na sobě nezávislé řady jevů; nereprezentují dualismus, ale dualitu.“ 

(Giddens, 1984 - in Balon 2003: s. 78)v Struktury se tak stávají více proměnlivými a 

otevřenými jednání do kterého je aktér situován, tím že se sociální jednání a sociální 

systémy dostaly do vzájemného vztahu a nestojí nadále proti sobě. Diky tomuto obratu a 

vzrůstajicích  vědomostech  o  světě,  ve  kterém  aktér  žije  se  sám  stává  schopným 

interpretovat  své  rutinní  sociální  jednání  a  reflexivně  jej  monitorovat.  Tím  ovšem 

Giddens  naznačuje,  že  samotný  sociální  aktér  je  schopen  rozumět  a  konkurovat 

sociálním vědcům – východiskem je předinterpretování světa sociálními vědci, kteří by 

analyzovali prvky laických koncepcí sociálního chování a  mohli je poté vysvětlovat, 

nebo dále analyzovat. Ovšem na konto této Giddensovi teorie například Bauman píše: 

„Giddensova propagace dvojí hermeneutiky je je přese vše spíše jakýmsi voláním po 

větším sebe-vědomí, než určitým požadavkem reformulovat vztah sociologie k jejímu 

předmětu. Tato poučka, tak jak je adresováno sociologovi, neznamená v podstatě nic 

více, než poznej sám sebe.“ (Bauman 1988 – in Balon 2003: s.81)

Jak dále píše z pohledu vývoje reflexivity Balon, i přes Baumanovu kritiku, má 

Giddensova teorie strukturace dvě zřetelné tendence – první z nich je pokračující návrat 

subjektu  jako  vědomého,  reflexivního,  kompetentního  aktéra  a  druhou  je  návrat 

obecných  teoretických  modelů,  které  jsou  konstruovány  v  důsledku  rostoucího 

7



předvědčení,  že  existují  sociální  struktury  a  procesy,  které  vzhledem  ke  své 

komplexnosti  a  transindividuálnímu  statusu  není  možné  vykládat  z  perspektivy 

individuálního  situovaného  aktéra.  Tyto  dvě  tendence  jasně  ukazují  na  tři  věci: 

prezentování  specifického  typu  rekonstrukce  klasického  sociologického  dualismu 

jednání/struktura, který je konstruován jako reflexivní a konceptuálně inovující osvojení 

několika disparátních sociologických tradic; ukázání do jakého tematického prostoru se 

posouvá  koncept  reflexivity;  jakým  způsobem  je  redefinována  role  a  postavení 

sociálního vědce ve vztahu k objektům jeho zájmu a jaké to má implikace pro sebe-

vědomí a sebe-chápaní. (Balon 2003: s. 81) Giddensův pokus o reformulaci klasické 

sociální teorie má tak ambici ukázat reflexivního aktéra v současné teorii sociálního 

jednání. 

1.3. Modernita a její důsledky v podání Anthony Giddense

Giddens určil v knize Důsledky modernityvi zároveň několik aspektů moderních 

společností,  které  dále  rozpracovává  a  vychází  z  nich  při  postulování  teorie 

institucionální  reflexivity.  Modernitu  chápe  jako vývoj  společnosti  a  ukazuje,  že  je 

intenzivnější  a  rychlejší  než  v kterémkoliv  jiném  předmoderním  období.  Z  tohoto 

rychlého  a  intenzivního  vývoje  vyvozuje  diskontinuitu  (nenávaznost)  -  ta  odlišuje 

moderní  sociální  instituce  od  tradičních  sociálních  řádů.  Zároveň popsal  tři  aspekty 

tohoto jevu:

1)  Rytmus  změny –  změny  struktur,  které  se  mění  naproti  předmoderním 

systémům a nevyvíjí  se z  nich jako v dřívějších dobách.  2)  Rozsah změn,  vtahující 

oblasti do vzájemné souvislosti. 3) Svébytná povaha moderních institucí, nové sociální 

formy,  které  předtím  nebyly.  Ačkoliv  vychází  z  klasické  sociologie,  ukazuje  nové 

možnosti modernity. Modernitu navíc ověnčuje dvojznačností. Na jednu stranu zaručuje 

prosluněnou budoucnost a na druhou stinné stránky současnosti,  například v podobě 

nukleární  války.  Velmi  důležitými  faktory  jsou  čas  a  prostor  -  korelace  vztahů 

v předmoderním světě, kde čas byl vždy spojen s místem, už nyní díky tomuto vývoji 

nemusí  existovat.  Mapování  a  rozdělovaní  světa  do  pásem,  které  také  přispělo  k 

oddělení  prostoru a  času vidí  jako jasný prvek moderní  globální  společnosti.  Čas  a 

prostor oddělený od sebe je tak důležitým aspektem pro dynamiku modernity; poskytuje 

prostředek  pro  racionální  organizaci,  kdy dochází  ke  spojení  lokálních  a globálních 

událostí a tak ovlivňuje miliony životů. S proměnou chápání času a prostoru musíme 
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spojit  pojem vyvázání,  který  definujeme  jako  vytržení  sociálních  vztahů  z místních 

interakcí  v neomezených  časoprostorových  rozpětích.  Vyvazujícími mechanismy 

modernity míní symbolické prostředky - například peníze a expertní systémy. 

1.3.1. Expertní a abstraktní systémy

Expertními  systémy  myslí  autor  specializované  odvětví,  kolem  kterých  se 

vytvořila určitá expertiza, kterou není schopen pochopit laik - například zdravotnictví, 

architektura,  stavitelství,  bankovnictví,  atp.  Zkoumáním  kontextů  modernity  v 

každodenním  životě  Giddens  rozlišuje  čtyři  základní  obecné  aspekty,  čtyři  obecné 

instituce,  které se semkly do organizačního shluku modernity.  Zaprvé tvrdí,  že díky 

kapitalismu  došlo  k  oddělení  ekonomického  systému  od  politického,  zadruhé, že 

industrialismus  naučil  společnost  používat  neživých  zdrojů  materiální  síly  k  výrobě 

zboží,  zatřetí,  že  administrativní  dohled  funguje  jako  kontrola  informací  a  sociální 

dohled  nad  určitým  teritoriem a  začtvrté,  že  kontrolou  prostředků  násilí  modernita 

zprůmyslněla válku až do stádia „totální války“. Moderní stát tak je charakteristický 

monopolem na prostředky násilí na přesně ohraničeném území. Tyto čtyři institucionální 

dimenze utvářejí charakter moderních institucí a jsou podmíněny zmíněnými procesy 

časoprostorového rozpojení, vyvázání a reflexivity, jak již bylo uvedeno. Staly se tak 

charakteristickými  pro  proces  celosvětové  globalizace  institucí,  které  jsou  součástí 

každodennosti jednotlivců. (Giddens: 1998) 

V těchto podmínkách,  které  jsou organizovány organizačními  shluky,  nyní  žije 

větší  a  větší  část  společnosti,  jejichž každodennost  se  skládá  z nekonečného řetězce 

vzájemných  interakcí.  Každý  takový  kontakt  vyžaduje  určitou  míru  důvěry  nebo 

důvěřivosti. O zkušenosti každodenních interakcí mezi jednotlivci se opírají abstraktní 

systémy, které svojí věrohodnost odvozují z důvěřivosti svých klientů tím, že vytvářejí 

přístupové body, kde je kontakt s nimi účinně kontrolován. V těchto bodech dochází ke 

styku  mezi  tvářnými  a  beztvářnými  závazky.  První  z  nich  jsou  bezprostředně 

utvářenými  závazky,  které  se  vztahují  na  podmínky  přítomnosti.  Druhé  se  týkají 

abstraktních  systémů.  Beztvářné  závazky však  interagují  se  závazky založenými  na 

bezprostřední komunikaci. „Povaha modernity je hluboce svázána s mechanismy důvěry 

v abstraktní systémy … v situaci, kdy  je mnoho aspektů modernity globalizováno to 

znamená, že se nikdo nemůže vyvázat z abstraktních systémů“ (Giddens: 1998, s. 79). 

Tyto  přístupové  body  charakterizuje  vysoká  míra  profesionalizace  kontaktu,  která 
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směřuje ke snížení povědomí o lidské omylnosti obsažené v abstraktních systémech, o 

jejich neabsolutní znalosti oblastí, které pokrývají. Tato vysoká míra důvěry se podle 

Giddense  bere  v odbornosti  a  expertize  získané  během  socializace  a  především 

organizovaného vzdělávání, kdy „není dítěti sdělován jen obsah technických poznatků, 

ale též předávána bezpodmínečná úcta k technickému vědění všeho druhu.“ (Giddens: 

1998, s. 83) S pocitem důvěry je ale vždy ambivalentně spjat i pocit skepse plynoucí 

z neúplné informaci o abstraktním systému nebo druhém jednotlivci, proto je důvěru 

nutné  chápat  jako  „nevyslovené  přijetí  okolností,  za  kterých  jsou  jiné  alternativy 

vyloučeny“ (Giddens: 1998, s. 84). 

1.3.2. Modernita a tradice

Modernita  tak  stojí  v  protikladu  tradici,  dokonce  i  reflexivita  moderního 

sociálního života vychází z ověřování, že tradiční sociální praktiky jsou světle nových 

informací vyvraceny a revidovány. Reflexivita modernity je "reflexivní přivlastňování 

vědění,  produkce  systematického vědění  o  sociálním životě  se  stává  integrální  částí 

reprodukce systému, která vytlačuje sociální život z ustálené tradice." (Giddens: 1998, 

s. 21) Modernita navíc mění chápání světa díky vyvazování z lokálních kontextů – jak 

píše Giddens: "Modernita je silně globalizující, což je zřejmě jedna z nejzákladnějších 

charakteristik moderních institucí,  k nimž patří  ještě  jejich vyvázanost a reflexivita." 

(Giddens: 1998, s. 38) "Globalizace jako zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, 

které spojují vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou formovány 

událostmi  dějícími  se  mnoho  mil  daleko  a  naopak.  V podmínkách  zrychlující  se 

globalizace se národní stát stává "příliš malý pro velké životní problémy a příliš velký 

pro malé životní  problémy."  (Giddens:  1998, s.  51) Globalizaci obecně věnuje větší 

prostor hlavně v otázce mezinárodních vztahů, které vychází z národních států a také 

světové ekonomice, která se už nenachází jen v rámci národních států. Dalším faktorem, 

který  navazuje  na  globalizaci,  modernitu,  vyvazování  a  další  faktory  spojené  s 

modernitou   v globálním  světě  je  šíření  informací  a  zpráv  rychlostí,  o  které  dříve 

nemělo lidstvo ani zdání – jedná se především o mezinárodní média, nebo kanály pro 

šíření znalostí a událostí. 

Reflexivitu tak musíme chápat jako všeprostupující – prostupuje věškeré sféry 

lidského jednání. Giddens ukazuje změnu i v oblasti intimity. Giddens rozvíjí svou teorii 
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institucionální  reflexivity  v  rámci  procesu  změny  intimity  vůči  Foucaltově  teorii 

„power-knowledge“ který je uplatňován jako jednostranný a neměnný proces sociální 

organizace a přestože jej kompletně neodvrhuje, tak tvrdí, že bychom měli mluvit spíše 

o  fenoménu  institucionální  reflexivity,   neboť  se  neustále  mění.  Je  institucionální 

protože  to  je  základní  stavební  prvek  sociální  činnosti  v  moderním  chápání.  Je 

reflexivní v tom smyslu, že termíny uvedené k popsání sociálního života do něj rutinně 

vstupují  a  mění  jej  –  nejedná  se  ovšem  o  mechanický  proces,  ani  nezbytně 

kontrolovaný,  spíše  protože  se  stává  částí  rámcového  chování,  které  skupiny,  nebo 

jednotlivci  přijímají  za  své.  Expanze  institucionální  reflexivity  je  podle  Giddense 

odlišující  charakteristikou moderních společností  v relativně nedávné době.  Zvýšená 

geografická mobilita,  massmédia a řada dalších faktorů podlomily základy tradice v 

sociálním  životě,  které  dlouho  modernitě  odolávaly,  nebo  do  ní  byly  včleněny. 

Pokračujícím  reflexivním  začleňováním  znalostí  a  vědění  nejen  spěje  k  zrušení  – 

poskytuje precizně základní impuls změnám, které se prohnaly přes osobní, stejně tak 

globální kontexty jednání.(Giddens: 1992, s. 28)vii 

Otázky  reflexivity  tak  musíme  chápat  v  mnohem  větším  rámci  událostí  a 

souvislostí v moderním světě, než jak nám subjektivně předkládá Gouldner, nebo vůbec 

nereflexivně  klasičtí  sociální  vědci  jako  Parsons.  Reflexivita  se  vyvinula  jako 

dlouhodobý projekt vzešlý z modernity - například Giddens a další autoři ukazují, co 

příspívalo k vývoji reflexivity skrz post/pozdní modernitu. Reflexivitu tak musíme vidět 

jako jev vynořující se  v kontextu rychlé transformace společnosti – všichni autoři knihy 

Reflexive modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the modern social order 

(Anthony Giddens, Ulrich Beck, Scott Lasch) se shodují, že ve společnosti nastupuje 

nový styl jednání vyznačující se vzrůstající mírou racionality a reflexivity. Mým cílem v 

následujících  kapitolách  je  vyznačit  určující  rysy  reflexivity  podle  výše  zmíněných 

autorů a zaměřit se na rozdíly, které poukazují na reflexivní modernizaci,  která vede 

společně  s  inovací  a  dalšími  faktory k  vývoji  institucionální  reflexivity.  Nejprve  se 

ovšem zaměřím na Niklase Luhmanna, který, byť ne ve stejném pojetí, přispěl k teorii 

reflexivity – jeho pohled je jiný, než trojice výše uvedených autorů, Luhmann ovšem 

definoval některé konkrétní znaky reflexivity v čistější formě, než například Giddens, 

Beck a Lasch.
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1.4. Referenční teorie Niklase Luhmanna

Ačkoliv Luhmann nemluví přímo o reflexivitě je možné v jeho sebe-referenční 

teorii  najít  určitá vodítka,  která nás nakonec k reflexivitě dovedou. Můžeme si tedy 

položit  základní  otázku:  Jak  a  podle  čeho  můžeme  určité  jednání  definovat  jako 

reflexivní ? 

Částečnou odpověd na tuto otázku dostaneme z Luhmannových tezí o referenci. 

Referencí označuje  jednání jakkoli orientované ve vztahu k systému a není žádným 

způsobem limitováno pouze na vědecké vědění.  „Sociální  systémy jsou bezpochyby 

sebe-referenční objekty. Můžeme je pozorovat a popisovat jako systémy pouze tehdy, 

vezmeme-li  v úvahu,  že  odkazují  k sobě  samým  v každé  operaci.“ 

(Luhmann 1984:437). viii Toto tvrzení o smyslu reference se v této chvíli podobá jakoby 

meta-tezi  reflexivity.  Představuje  totiž  vlastnost  sociálního  jednání,  která  je 

všudypřítomná, zahrnutá v jakémkoli sociální jednání. Luhmann však přímo nepřechází 

k teorii reflexivity, ale vidí ji jak jednu z variant reference. Jedná se o základní sebe-

referenci,  reflexivitu  a  reflexi,  přičemž  jednotlivé  formy  reference  odlišuje  podle 

povahy distinkce, na níž je reference orientována. V případě základní sebe-reference je 

tato distinkce mezi prvkem a vztahem. Příkladem takové formy reference je událost 

nebo komunikace. Reflexivita, neboli procesní reference, je charakterizována základní 

distinkcí mezi předtím a poté, což může být v komunikačním procesu očekávání určité 

reakce a následná reakce na takové očekávání,  v komunikaci o komunikaci,  která je 

typickým  příkladem  takové  formy  reference,  je  to  poměřování  efektivnosti  či 

srozumitelnosti  komunikace.  Jak  základní,  tak  procesní  reference  zůstávají  ještě 

uzavřeny uvnitř  hranic  sociálního  systému.  Nějaký prvek,  nebo proces  se  tak  stává 

referenčním  objektem.  Třetí  formou  reference  je  reflexe.  Luhmann  ji  zmiňuje  v 

souvislosti  s  momentem,  kdy  základní  distinkci  tvoří  systém  a  jeho  prostředí. 

Reflexivita v našem pojetí předpokládá překlenutí systému relevance uplatňujícího se 

v sociálním poli,  k němuž  se  vztahuje,  a  z tohoto  pohledu  je  přínosná  Luhmannova 

tematizace reflexe, zdůrazňující distinkci mezi systémem a vnějším prostředím. Znakem 

reflexivity je odstup reference, což ve skutečnosti znanemá, že vychází z jiného sociální 

pole než z toho, ke kterému se vztahuje. Jak ovšem Luhmann poznamenává - musíme 

mít na paměti, že důležitým aspektem jakékoli ze tří uvedených forem reference je to, 
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že objekt sebe-reference dokáže vždy2 referenci přesáhnout a zahrnout ji do sebe sama. 

(Luhmann, 1984)

1.4.1. Obecná východiska referenční teorie

Luhmann dále načtrl několik obecných východisek reflexivity. Za velmi důležité 

považuje    přesah  symbolického  pole  reference,  které  by mělo  zaručovat  reflexivní 

povahu reference, ale ani to ještě zárukou reflexivní povahy reference. Tato připomínka 

je zvláště důležitá, když argumenty z pole vnějšího začleníme a znovu interpretujeme 

v protředí,  jež reflektuje sebe samé. Toto zahrnutí,  respektive přizpůsobení reference 

z vnějšího prostředí do sebe-reflexivity, která k této propozici inspiruje je velmi důležité 

jak bude ukázáno dále. Luhmann tvrdí, že reflexivita je spíše pasivní a neuvědomovaná, 

že  se  odehrává  v  sebereferenčním systému,  který  je  schopen redukovat  komplexitu 

modernitě vlastní. V tom se Luhmann dostává do kontrapozice k Giddensovi. Ten tvrdí, 

že modernita a reflexivní modernita přímo zpochybňuje a podkopává svou podstatou 

tradici a uspořádání tradičních společností (Giddens: 1991,1992,1994,1998)

Důležitým aspektem Luhmannovy teorie  je  reflexivita  důvěry.  Zkrátka  by se 

dalo říci, že důvěru můžeme mít v jaderné elektrárny, let letadlem, nebo třeba v jízdu 

autem.  Nepředpokládáme  totiž  pochybení  své  a  navíc  důvěřujeme  například  jiným 

řidičům, že nezpůsobí autonehodu, ve které budeme figurovat i my. Případné budoucí 

škody tak jsou v podstatě převedeny na naše vlastní rozhodnutí – pokud bychom autem 

nejeli, nemůže se nám nic stát.ix (Luhmann: 1991) Reflexivně tak rozhodujeme, zda se 

vystavíme nebezpečí, nebo riziku spojeným s letem v letadle, jízdou autem, nebo koupí 

domu v blízkosti  jaderné  elektrárny.  Na základě  minimalizace  rizika  tak  má  člověk 

tendenci  spíše  systémům  nedůvěřovat.  S  tímto  Luhmannovým  stanoviskem 

generalizovaným do „kdo nic  nedělá,  nic  nezkazí“  zásadně nesouhlasí  hned několik 

autorů v čele s Ulrichem Beckem a Anthony Giddensem na základě podstaty fungování 

moderních společností jak jsme si ukázali výše na příkladu abstraktních systémů a jejich 

přístupových bodů.

1.5. Otcové institucionální reflexivity: Giddens, Beck, Lash 

Dosud  jsme  se  věnovali  reflexivnímu  obratu  a  reflexivitě  spíše  z  hlediska 

2  S ohledem na kritiku Luhmanna jako příliš systémem se zabývajícího není vhodné jeho slovo vždy 
použít. Příhodnější je  v některých případech.
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základního vymezení s menší mírou prostupnosti do sociální praxe. Reflexivitu proto 

odteď  uchopíme  spíše  z  jejího  institucionálního  hlediska  v  návaznosti  na  širší 

institucionální  koncept,  který  představují  v  díle  Reflexive  Modernity:  Politics,  

Traditions  Aesthetics  in  the  Modern  Social  Orderx Scott  Lash,  Anthony Giddens  a 

Ulrich  Beck.  Tento  trojlístek  sociologů shrnuje  ve  svých esejích  témata,  kterými  se 

zabývali  již  ve  svých  předchozích  dílech,  ukazují  reflexivitu  jako  bytostně 

neoddělitelnou součást pozdní modernity, přičemž každý z autorů zaujímá jiný postoj 

jakým způsobem se „to“3 děje. Reflexivitu musíme chápat jako moc nad sebou samými, 

jako uvědomělou kontrolu svého já.4 Aktéři se dokáží naučit techniky a postupy díky 

nímž  se  mohou  stát  experty,  nebo  si  alespoň  část  expertního  vědění  osvojit.  Lidé 

přestávají  být  odkázáni na tradiční  autority a nastupuje silná individualizace jedince 

právě  díky  větší  míře  vědění.   Ačkoliv  se  všichni  tři  autoři  shodují  na  tom,  že 

společností hýbou velké a dosud nevídané změny a mají na tyto změny podobný názor, 

dá se najít několik rozdílů v jejich teoriích o reflexivní společnosti, nebo řekněme světě 

prostoupeném reflexivitou.  Cílem této kapitoly tedy bude projít  uchopení  reflexivity 

jednotlivými  autory,  následně  využit  dané  poznatky k analyzování  reflexivity trhu s 

mobilními  telekomunikacemi  a  zároveň  tyto  poznatky  budou  sloužit  pro  případnou 

demonstraci, ke které použijeme konkrétní situace, kdy se mění tržní podmínky. 

1.5.1. Uvědomělá reflexivita Anthony Giddense

Jak jsme již předznamenali,  pro každého z výše uvedených autorů má pojem 

reflexivity jiné konotace k daným sociálním jevům. Pro Giddense je reflexivita spjata s 

kognitivní dovedností a racionálním zvažováním a monitorováním jednání sociálních 

aktérů.  Přes  odlišnost  sjednocuje  texty  autorů  shodné  sdělení,  které  prezentují  již 

v předmluvě ke knize – ani navzdory sílící reflexivitě se pozdně moderní aktér nestává 

pánem svého osudu. Důsledky sociálního jednání nejsou plně předpověditelné. (Beck, 

Giddens, Lash: 1994)

Jedním z  hlavních  témat  Giddensova  příspěvku  Living  in  a  Post-Traditional 

Society  v  knize  Reflexive  modernization  (Beck,  Giddens,  Lash:  1994)  je  teorie 

3 Použití slova „to“ se snažím vyjádřit, že většina členů společnosti není schopna jasně formulovat co se 
to přesně děje a pojmenovat probíhající procesy sociologickými termíny. Dokaží ovšem pozorováním 
tento jev spatřit.

4 Alespoň z Giddensova a Beckova hlediska
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institucionální  reflexivity.  Giddens  definuje  určující  rysy  tradičních  společností  z 

hlediska  institucí  a  a  jejich  transformace  ve  světle  modernity  a  reflexivity.  Tradiční 

společnosti byly koncipovány jako v podstatě neměnné a na základě mezigeneračního 

ústního  předávání  vědomostí  reprodukované.  Tradice  tak  byla  zakotvena  do  zvyků 

kombinací rituálů a stereotypnosti.  Giddens tvrdí,  že tato instituce tradice je tvořena 

strážci5, kteří ačkoliv tvrdí, že jsou pouze prostředníky boha svým jednáním de facto 

tradici definují. Identita jedince je tak definována skrz rituály strážců a jedinci zajišťuje 

pocit ontologického bezpečí, jelikož je po úspěšném zvládnutí rituálu stratifikován v 

rámci tradiční společnosti jako její člen s určitými právy a povinnostmi. Tito strážci jsou 

často také v jedné osobě i „vládci“ společnosti – Weber toto postavení klasifikuje jako 

tradiční autoritu, která je určena určitým typem moudrosti a danému jedinci propůjčuje 

auru autority, nebo chceme-li auru posvátnosti pokud ji spojíme s prvky náboženství. 

Tento  typ  institucionálního  zřízení  je  podle  Webera  v  přímém rozporu  s  moderním 

chápáním autority – moderní autorita je tvořena v rámci  určitého systému kombinací 

byrokratickou  organizací,  disciplínou  a  možností  kontroly.  Abychom  se  tedy  dle 

Giddense  dopracovali  k  moderní  společnosti  muselo  dojít  k  určitým  vyvazujícím 

procesům.  Za  prvé  muselo  dojít  k  vyprázdnění  významů  tradice  a  její  vytržení  z 

lokálních významů a za druhé k reorganizaci sociálních vztahů obecně. Tyto procesy 

daly vznik expertním systémům, (Giddens:  1994, s.  85)  které  v  moderním kontextu 

institucí nahrazují tradiční autority díky převzatému expertnímu vědění a důvěře. 

1.5.1.1. Institucionální reflexivita

Tato  nová  situace  velmi  ovlivňuje  povahu  důvěry  mezi  laikem6 a  držitelem 

expertního vědění7 – důvěra již nadále nezávisí na respektu k tradičnímu vědění, které 

pevně  a  dlouho drželo  pouze  několik  strážců  společnosti;  nyní  závisí  na expertních 

systémech.  Těmito  systémy  můžeme  myslet  samotnou  vědu,  jakožto  nynějšího 

největšího držitele vědění a moudrosti, ale i jiné části společnosti.8 Stejně tak jako byla 

určitým reflexivním obratem přesunuta tato důvěra od tradice k víře v pokrok a důvěru 

vědu a expertní systémy i nyní se může neustálým revidováním v mžiku přesunout do 

5 V originále "... kept by the Guardians of tradition" Beck, Giddens, Lash: 1994, s. 79
6 Dříve "insider", tedy  jedinec zahrnutý do společnosti
7 Dříve "guardian", tedy strážce jako nositel vědění  
8 Jinou částí může být vláda, která má vědění jak vládnout, nebo telekomunikační společnost, která na 

základě expertízy nejlépe ví. jakým způsobem jednat v dané oblasti hospodářství
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jiných oblastí. Pokud je důvěra, například ve vědu a její nynější teorie, založena pouze 

na  předpokladu  technické  kompetence  záleží  pouze  na  reprezentantech  vědy,  jak  ji 

dokáží  v  atmosféře  revidovatelnosti  obhájit  a  udržet  důvěru  v  ní.  Ve  světle  těchto 

informací Giddens konstatuje, že modernita vytvořila institucionální reflexivitu, která 

neustále zpětně filtruje informace a rozkládá tradiční sociální struktury, které již nejsou 

aktuální a vyhovující,  jak jsme si ukázali  na příkladu tradičních společností  a jejích 

strážců (Giddens: 1994, s. 93). Navrhuje proto, aby pozdní modernita byla chápána jako 

období  vyznačující  se  vzrůstající  mírou  institucionální  modernity  v  kombinaci  s 

vysokou mírou individuální reflexivity ve vztahu k expertním systémům. Institucionální 

reflexivitou Giddens myslí odkaz na základní konstrukční rozměr moderní společnosti, 

ve  které  umožnění  a  demokratizace  užívání  znalostí  o  sociálním  životě  konstituuje 

organizaci a transformaci společnosti, ve které institucionální reflexivita poukazuje na 

fakt neustálého přírůstku segmentů sociálního života a nových materiálních vztahů s 

přírodou, které jsou otevřené průběžné revizi v důsledku nových informací a znalostí. 

Giddensova  verze  reflexivity  je  tak  oproti  Beckově  a  Lashově  postoji  více 

poháněna záměrností. Podle Giddense „...jsou běžní aktéři reflexivní v tom smyslu, že 

nepřetržitě  monitorují  podmínky  svých  činností  jako  významný  rys,  součást  jejich 

jednání.“  (Giddens:  1991,  s.  35).  Instituce  a  jednotliví  aktéři  záměrně  monitorují  a 

zpětně procházejí svou činnost a její okolnosti, aby mohli vymyslet své další jednání a 

případně  se  vyvarovat  chyb,  kterých  se  tradiční  společnosti  dopouštěly  svou 

neflexibilitou a intolerancí ke změně. Zdrojem pozdně moderní reflexivity je expertní 

vědění, které nahrazuje roli tradice. Expertní vědění a jeho aplikace v praktickém vědění 

každodenního  života  přispívá  k problematizaci   tradičně  samozřejmého  a  vnáší 

nejistotu,  kterou  jedinec  může  řešit  přimknutím  k  fundamentalistickým  proudům. 

Jinými slovy, reflexivita vyjádřená skrze prostředky expertního vědění je symptomem 

detradicionalizace  (Giddens:  1991,1994,  1998).  Někteří  autoři  Giddensovi  vytýkají 

nadměrné zaujetí reflexivitou jako určujicím prvkem modernity či pozdní modernity. 

Velkou pozornost  věnuje především reflexivitě  na abstraktní  úrovni makrosociálního 

fungování společnosti, když hovoří o abstrakních systémech  řádu a odvádí pozornost 

od  hledání  takové  funkce  reflexe,  která  by  ji  vymanila  ze  srovnávání  tradičních, 

moderních a pozdně moderních společností  a naplnila tak potenciál  reflexivity:  najít 

směr jakým orientuje sociální dění.  
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1.5.2. Riziková modernita Ulricha Becka

Pro  Becka  představuje  reflexivní  modernita  soubor  nekontrolovatelných 

důsledků,  které  postupující  modernizační  procesy  produkují  a  s  nimiž  se  musí 

společnost  vypořádat,  zároveň se  zaměřuje  na to  jakým způsobem došlo ke  zrušení 

tradičních institucí  a vzniku nadnárodních sil,  které  se vymykají  národnímu členění. 

Vývoj reflexivity spojuje s vývojem rizikové společnosti, což je jeho teorie moderního 

sociálního  vývoje  –  jeho  pátrání  po  genezi  reflexivity/reflexivní  modernizace 

společnosti se začíná rozlišením dvou epoch modernity „... jednoduché čili průmyslové 

moderny  a  reflexivní  moderny,  která  se  ohlašuje  a  vyzývá  k  vynalézání  politiky. 

Kdybychom chtěli co nejstručneji a nejvýstižněji vyjádřit odhad, který se s tím pojí, asi 

bychom použili Kandinského slova: věk a střídá a nahrazuje „věk buď – anebo“ … toto 

nepatrné slovíčko  a  obsahuje ve své skromnosti hraničící s neviditelnem klíč k jiným 

modernám.“ (Beck: 2007, s.17).xi Beck soudí, že průmyslová moderna se rozkládá – 

vzniká  něco  nového  a  tím  má  na  mysli  nový  přístup  v  podobě  teorie  reflexivní 

modernizace  –  tato  teorie  zároveň  ruší  a  nahrazuje  ideály  jednoduché  moderny 

přístupem  novým.  Průmyslová  moderna  má  vedle  rychlého  hospodářského  růstu  i 

odvrácenou  tvář  –  je  jím  podle  Becka  vznik  rizikové  společnosti  -  označuje  tím: 

„vývojovou  fázi  moderní  společnosti  v  níž  se  sociální,  politická,  ekologická  a 

individuální  rizika  vyvolaná  dynamikou  obnovování  postupně  vymaňují  z  dosahu 

kontrolních a bezpečnostních institucí průmyslové společnosti.“ (Beck, 2007,s.37). V 

tomto vývoji můžeme najít dvě fáze – v první dochází k systematické produkci rizik a 

sebeohrožení,  ale  zatím nejsou  tématem veřejných diskuzí  a  politických  konfliktů  - 

předpokládá  se,  že  společnost  drží  rizika  pevně  v  ruce  a  bere  je  jako  „zbytek“ 

průmyslové  výroby.  Druhou  fázi  můžeme  popsat  jako  všeprostupující  diskuzi  v 

politických arénách, spory v rámci veřejných i soukromých sfér ohledně produkovaných 

rizik.  „Zde se  instituce  průmyslové společnosti  stávají  producenty a  legitimizačními 

nástroji rizik, která se vymykají kontrole. Průmyslová společnost nahlíží a kritizuje sebe 

samu jako rizikovou společnost.“  (Beck 2007,s.  37)  Beck tak uvádí  do chodu svou 

myšlenku reflexivní modernizace, kterou myslí sebekonfrontaci, ale ne reflexi, jak by 

mohl napovídat název. „Přechod od industriální epochy moderny k epoše rizikové se 

odehrává nechtěně, nepozorovaně, ve vleku osamostatněné modernizační dynamiky a 

podle vzoru latentních vedlejších důsledků.“ (Beck: 1994,s. 38) 
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  Reflexivní modernizace je v Beckově významu chápána jako: „ … možnost 

kreativní (sebe)destrukce celé epochy – jednoduché moderny. Subjektem této kreativní 

destrukce není  revoluce,  ani krize,  ale  vítězství  západní  modernizace.“  (Beck:  1994, 

s.2).  Předpokládá  tedy,  že  změna  industriální  společnosti  se  přihodila  nenápadně  a 

neplánovaně  v  důsledku  osamostatněné  modernizace  v  nezměněném a  neporušeném 

politicko-ekonomickém  zřízení,  která  naznačuje  následující:  radikalizaci  modernity, 

která  rozrušuje  premisy  a  kontury  industriální  společnosti  a  otevírá  cesty  k  jiné 

modernitě. V této jiné modernitě ovšem již neplatí industriální poměry pro instituce a 

jedince,  ačkoliv  je  oni  sami  po  určitou  dobu  drží  svou  důvěrou  v  chodu.  Beck  to 

označuje  jako  kombinaci  „chtěného  a  známého“,  což  ovšem  nová  modernita  není 

schopná udržet produkcí nových, nemyslitelných rizik,  když ve společnosti  převládá 

obecná  shoda  ohledně  pokroku  a  optimismu  ohledně  kontrolovatelnosti. 

„Vystřízlivěním“  společnosti  dochází  k  uvědomění  a  několika  implikacím:  změna 

postoje  společnosti  k  přírodním  a  kulturním  zdrojům;  změna  vztahu  společnosti  k 

rizikům  a  problémům,  které  sama  produkuje  a  které  překračují  společenskou 

bezpečnost;  změna postoje  ohledně  kolektivního  vědomí  společnosti,  které  se  velmi 

individualizuje (Beck: 2007, s.  40). Důsledkem poslední změny může být vymanění 

individua  z  institucionální  klece  a  může  dojít  k  renesanci  jednání,  vědění,  reflexe, 

kritiky,  etc.  -  díky  rozkladu  těchto  industriálních  institucí  a  sociálních  organizaci. 

Důsledkem tohoto vymanění může být další rozvoj pod vlajkou nových sociálních hnutí 

za  účelem  vytvoření  institucí  a  organizace  nové,  nebo  se  mohou  objevit 

protimodernizační tendence (Beck: 2007, s. 65). 

Protimodernizací  Beck  myslí  především skupiny,  které  obhajují  polomoderní 

industriální  společnost  ve  světle  reflexivní  modernizace.  Industriální  modernita  byla 

modernitou  suveréních  národních států,  jak tomu bylo do konce  první  poloviny 20. 

století. Lákadlem protimodernizace je příslib staronové jistoty, rigidnosti a omezenosti 

sociálního rozvrstvení, což je v opozici nové, strach nahánějící nejistotě modernizace. 

1.5.3. Hermeneutika a estetika reflexivity Scotta Lashe

Lash  ve  své  knize  Sociology  of  Postmodernismxii položil  základní  otázky 

reflexivity  a  proto,  než  se  začneme  zabývat  problémem  reflexivity  v  jeho  podání 

musíme najít odpověď k mnohem prostším, formulovatelným otázkám: Kdo, co a jak  

reflektuje? Vyřčení takové otázky vychází z promýšlení reflexivity představené v knize 
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Sociology of Postmodernism. Podle něj se bez určité představy o reflexivitě neobejde 

žádná úplná teorie  struktury nebo úplná teorie  jednání,  přičemž každá taková teorie 

předpokládá určitý reflektující  subjekt,  reflektovaný  objekt  a  médium  takové reflexe. 

Jednotlivé teorie reflexivity se různí podle toho, nakolik se v nich tyto parametry liší. 

Reflektujícím  subjektem  může  být  podle  Lashe  jedinec,  sociální  třída  nebo  celá 

společnost. Je-li to jedinec, může to ,inter alia, být intelektuál, umělec, vědec, sociolog. 

Objektem  mohou být normy, které strukturují společnost,  nebo normy, jež strukturují 

určitou část společnosti. Objekt může být symbolický. Může být estetický nebo etický, 

ale  mohou  to  být  i  produkty  vědění,  například  sociologie.  Médiem  reflexe  bývá 

zpravidla vědění nebo jazyk (Lash: 1990, s. 258). Výše uvedené otázky Kdo, co a jak  

reflektuje si zodpovíme se zaměřením na téma této práce dále. 

Lashův pohled je zejména jiný v tom, že moderní reflexivitě připisuje i povahu 

hermeneutickou a estetickou. To vyplývá z odlišných empirických předobrazů,  jimiž 

autoři  budují  své  sociologické  konstrukce.  Lash  kritizuje  Giddense  za  přílíšné 

soustředění se na identitu jedince a autonomizaci společnosti, Becka za to, že reflexivitu 

příliš spojuje s individuálními a environmentálními riziky, Lash sám vychází ze svých 

srovnávacích studií podnikové kultury (Beck, Giddens, Lash 1994). Lash dále dílo obou 

autorů  kritizuje  výtkou,  že  jak  Giddens, tak  Beck nadsazují  kognitivní  dimenzi 

reflexivity a přehlížejí dimenzi estetickou a hermeneutickou. Lash tvrdí, že kognitivní 

reflexivita  je  pouze  jedna  z  možných představ  o  reflexivitě,  ale  neodmítá  ji  zcela. 

Zdůrazňuje,  že  formy  reflexivity  nemusí  mít  původ  jen  ve  vědomém,  ale  i 

v nevědomém,  v  estetické  replikaci  vzorců,  ve  zdánlivě pre-reflexivním  schématu, 

jakým je habitus (Lash 1994). Lash uvažuje opačným způsobem, než Beck a Giddens. 

Zdroj reflexivity staví tam, kde se jej Beck ani Giddens hledat nepokoušeli. Konkrétněji 

tvrdí, že tradice a významy sdílené komunitou jsou usazené v nevědomí a jsou součástí 

habitu, který provokuje k reflexivitě modernizačních procesů. Lashův výklad vrací do 

pozadí reflexivity každodenní uvažování.

1.6. Shrnuti diskuze k problému reflexivity a východiska pro 
další zkoumání příkladů reflexivity institucionální

V přechozích odstavcích jsme si představili různá pojetí reflexivity v sociálním 

jednání  a  nyní  ukážeme,  v čem  jsou  tato  pojetí  přínosná,  které  aspekty  můžeme 
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z perspektivy  výše  uvedených  teorií  použít  k pátrání  po  povaze  institucionální 

reflexivity. Konkrétně jsme se zaměřili na to, jak byly úvahy o reflexivitě rozpracovány 

v etnometodologických  a  fenomenologických  teoriích  zaměřených  na  každodennost, 

v makrosociologických pojednáních o pozdní modernitě, v Luhmannově, Giddensově, 

Beckově  a  Lashově  systémové  perspektivě.  Z  těchto  poznatků  navrhneme  a 

specifikujeme pojetí reflexivity užívané v dalších částech této práce, na které  navážeme 

při  analýze  konkrétních  projevů  institucionální  reflexivity  v  poslední  kapitole. 

Symbolickým zdrojem reflexivity se z tohoto pohledu může stát common sense, stejně 

tak jako základní teze ekonomického uvažování nutné pro fungování společnosti.9 Toto 

každodenní uvažování, zrovna tak jako uvažování teoretické, charakterizuje reflexivitu 

sociálního jednání jako běžný mechanismus, vlastnost sociálního jednání.

Beck s  Giddensem se shodují  v důležitém ohledu -  ať  už změny společnosti 

máme označovat jako reflexivní modenizaci,  nebo institucionální reflexivitu, stále se 

jedná o stejnou věc, jen postavenou na jiných základech. Dochází ke změně struktury 

společnosti,  jejích  institucí,  myšlení  jedinců  a  jejich  větší  adaptabilitu  k  novým 

podnětům, které přicházejí ze všech stran. Základem je předpoklad nedostatečnosti a 

neaktuálnosti  sociálního  zřízení,  které  muselo  být  nahrazeno,  nebo  rekonstruováno. 

Abychom  našli  projevy,  nemusíme  chodit  daleko  -  příkladem  může  být  Beckovo 

stanovisko: v industriální moderně rozlišuje mezi levicí a pravicí; nová sociální hnutí 

jako Zelení, Piráti považujeme za projev reflexivní modernizace (Beck: 1994,2007).  

Ačkoliv  Beck i  Giddens  v několika směrech  ukazují  současné  projevy změn 

společnosti, specifickým rysem výše zmíněných textů je fakt, že působení reflexivity 

autoři  neodvozují  ve  vztahu k sociálním podmínkám stávajícím,  ale  spíše  ve  vztahu 

k podmínkám minulým, ať už ve vztahu k světu tradičnímu nebo modernímu. Jejich 

úvahy, konkrétně při definici objektu reflexivity, se tudíž s ohledem na jejich badatelský 

záměr  zcela  pochopitelně,  zastavují  tam,  kde  by analýzy  projevů  reflexivity  mohly 

teprve začít, respektive pokračovat; v podmínkách pozdní modernity. Dané podmínky 

už  nejsou  pouze  zdrojem reflexivity,  jak  z textů  obou autorů  vyplývá,  ale  stávají  se 

rovněž  jeho  objektem.  Můžeme  se  tudíž  podívat  na  reflexivitu  i  z  pohledu  do 

budoucnosti a tím rozšířit institucionální reflexivitu z pohledu mezi-institucionálního – 

můžeme tedy zkoumat  koexistenci soukromých institucí se státními z pohledu regulace 

9 Společností myslím firmu v obecném smyslu, nejen firmu, která se zaměřuje na trh s 
telekomunikacemi
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institucí státních a vývoje institucí soukromých. Stejně tak jako se vyvíjely instituce od 

tradičních,  přes  moderní  k  pozdně  moderním a  objevovaly  se  instituce  nové10,  tak 

stejným  způsobem,  jen  s  rozdílem  nutného  technologického  pokroku,  se  vyvinula, 

mimo  jiné,  instituce  telekomunikační.  Telekomunikační  instituce  splňuje  definici 

instituce, protože má určitá obecně známá pravidla, díky nimž je uspořádána a opakující 

se interakcí pokračuje v činnosti  za pomoci donucovacích prostředků, kterými může 

sankcionalizovat  nebo  hrozit  v  případě  porušení  pravidel.  Pro  větší  komplexnost 

můžeme  použít  širší  definici,  když  budeme  za  instituci  považovat  obecně  známé 

předpisy,  které  jsou  používány  skupinou  účastníků  k  uspořádání  opakovaně  se 

vyskytujících  interakcí.  Pravidla  jsou  výsledkem  implicitní  nebo  explicitní  snahy 

skupiny  jednotlivců  docílit  pořádku,  respektive  stabilních  očekávání  v  rámci 

opakujících  se  situací,  kde  hlavním  průvodním  charakterem  institucí  je  snižování 

strategické nejistoty. Instituce prodlužují časový horizont aktérů, poskytují popudy ke 

specializaci,  čímž  umožňují  ulehčení  života,  usnadnění  spolupráce,  zvyšování 

individiuálního  a  společenského  blahobytu11.  Díky  tomu  je  zkoumání 

telekomunikačních organizací z pohledu institucionální reflexivity relevantní (Petrusek: 

1995, s. 435, heslo instituce).xiii

Odpověď na Lashovy otázky, kdo, co a jak reflektuje, tudíž kdo je reflektujícím 

subjektem, jaký je objekt reflexe a jaké je médium reflexe, nám umožní odhalit příklady 

institucionální  reflexivity  jak  si  ukážeme  dále.  Reflektujícím  subjektem  jsou 

telekomunikační společnosti,  které označujeme jako aktivní, individuální a reflexivní 

aktéry v moderní společnosti. Může se jednat o vskutku reflexivní aktéry, kteří se opírají 

o svou kognitivní schopnost analyzovat minulou, stávající a nadcházející situaci na trhu 

podle připravených plánů založených na vysoké míře expertízy v daném oboru; jedno 

zda na základě vlastní nebo převzaté invence této expertízy. Objekt reflexe představuje 

na trhu telekomunikací vnější a vnitřní regulace, celková ekonomická situace, stávající 

strategie telekomunikační společnosti, vnímání telekomunikační společnosti jako takové 

10 e.g. bankovnictví, pojišťovnictví a další
11 Zde můžeme použít příměr k již zmíněnému bankovnictví: Stejně jako bankovnictví má svůj účel v 

ukládání a hromadění majetku a funkcí je tak nabizet služby v očekávání zisku z investic. Jedná se o 
rutinní model, který má své sankce v případě například nesplácení úvěru; odtud se dá rozvést náš 
přímer - telekomunikace mají jistě svůj podíl na zvyšování blahobytu a spolupráci, neboť rychlejší 
komunikace umožňuje rychlejší a snadnější komunikaci a tím zvyšuje blahobyt, proto lidé 
telekomunikace používají. Stejně jako ve sféře bankovnictví nesplacení úvěru může vést až k případné 
exekuci, tak neplacení telekomunikačních poplatků vede k vyloučení z užívání služeb, tudíž k 
sankcím při porušení pravidel.
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širokou  veřejností  a  jejími  samotnými  uživateli.12 Médiem  takové  reflexe  je  poté 

uvědomělost  telekomunikační  společnosti  o  nutnosti  takové  reflexe,  vědění  o 

možnostech reflexe za daných podmínek na základě expertního vědění v daném odvětví, 

tak aby byla telekomunikační společnost stále konkurenceschopná v tržním prostředí a 

konečně upravení stávající strategie tak, aby vyhovovala  novým tržním podmínkám. 

Nutností  se  tedy  stává  expertní  vědění,  díky  kterému  telekomunikační  společnosti 

dokáží  jednodušeji  čelit  nutnosti  reflexe.  Důležitým aspektem expertního  vědění  je 

inovace,  neboť  neinovované  expertní  vědění  časem  zastará  a  telekomunikační 

společnost  se  není  schopna  efektivně  vypořádat   s  možnostmi  reflexe.  V důsledku 

nutnosti inovace v tomto rychle se rozvíjejícím a klíčovém odvětví tak můžeme spatřit 

tlak na inovaci a to nejen technologickou, ale i  z hlediska reflexe institucionálních 

procesů, firemní kultury a dalších hledisek, jak si ukážeme v dalších kapitolách.

12 Jak si ukážeme dále v telekomunikačním odvětví stejně jako v mnoha jiných klíčových odvětvích, 
není možné vést určitou strategii bez jejích alternativ.
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2. INOVACE A INOVAČNÍ SYSTÉMY

Abychom mohli institucionální reflexivitu a její projevy na trhu telekomunikací 

zkoumat  komplexněji,  musíme  se  podívat  na  několik  dalších  určujících  aspektů  k 

tomuto jevu kontribuujících. Jedním z hlavních předpokladů pro vznik telekomunikační 

instituce  je  technologický pokrok a  jeho inovace.  Základní  teorii  inovací  postuloval 

Schumpeter,  když  tvrdil,  že   inovace  je:  „...  vystižení  změny  v  prostředcích 

kapitalistické souteže a jejích důsledků pro tvarování prostředí a forem této soutěže v 

souvislosti  ve  vztahu  vědou,  technikou,  trhem  a  inovacemi.  Tradiční  zdroje 

komparativní výhody se postupně vyčerpávají (přírodní zdroje, fyzický kapitál i fyzické 

zdroje pracovní síly) a klíčovým prostředkem se stává vědění. Konkurenční prostředí 

mobilizuje  a  tvaruje  vědění  používané  jako  zdroj  konkurenční  výhody  firem.“ 

(Schumpeter:  2004)xiv.  Nejprve  ustanovíme  několik  základních  pojmů  potřebných  k 

pochopení inovace, inovačních systémů a teorie učící se organizace.

2.1. Inovace

Inovace je zavádění nových postupů a řešení ve výrobě, které zvyšují efektivitu. 

Dělit je můžeme podle intenzity – rozlišujeme mezi malou inkrementální inovací, která 

postupně  zlepšuje  produkty,  procesy,  nejsou  zapotřebí  velké  investice,  používá  se 

stávajících  zaměstnanců,  ale  nepřinášejí  vysoký  nárůst  zisku.  Pokud  firma  provádí 

pouze tento typ inovací, vytváří se riziko strnulosti, které podnik vzdaluje konkurentům 

uvědomujících  si  nutnost  radikálních  inovací.  Těmi  se  rozumí  radikální  změny  v 

technologiích podniku. Ve srovnání s předchozím typem vyžadují vysoké investice, jde 

především o náklady výzkumu a vývoje (Valenta: 2001).xv Členění podle závislosti na 

ostatních  inovacích  rozděluje  inovace  na  autonomní  a  systémové.  Pro  autonomní 

inovaci  je  charakteristická její  nezávislost  na ostatních změnách,  zatímco systémová 

inovace vyvolává další a další inovace nutné k jejímu provedení. U tohoto typu inovace 

je  velmi  důležitá  synchronizace  jednotlivých  procesů.  „Většina  inovací  probíhá 

systémově, změny jsou většinou podmíněny změnami ve svém okolí. Výhodou tohoto 

provedení je synergický efekt, který vzniká díky kooperaci uvnitř podniku.“ (Valenta: 

2001).
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I  samotné  inovace  mají  své  dělení:  může  se  jednat  o  inovace  produktové, 

procesní,  marketingové  a  organizační.  Produktové  inovace  představují  změny,  které 

bezprostředně souvisí s výrobkem, jedná se tedy o zavedení úplně nových, nebo výrazně 

zlepšených výrobků nebo služeb. „Technicky nový výrobek je výrobek, jehož technické 

parametry nebo zamýšlené užití  se  významně liší  od dříve produkovaného výrobku. 

Takové  inovace  mohou  zahrnovat  zcela  novou  techniku,  mohou  být  založeny  na 

kombinaci existujících technik pro nové použití, nebo mohou být získány uplatněním 

nových znalostí.“xvi (Oslo manuál: 2008). Technicky zlepšený výrobek je výrobek, jehož 

kvalita byla pozvednuta na vyšší úroveň použitím lepších materiálů nebo komponent. 

Zlepšené výrobky se mohou lišit technickými charakteristikami, způsobem užití nebo 

uživatelskou  vstřícností.  Inovace  procesů představují  změnu  v technologických 

procesech výroby nebo v jiném uspořádání dodavatelských sítí. Nově použité metody 

„mohou zahrnovat změny v zařízení nebo v organizaci výroby, nebo v kombinaci těchto 

změn, a mohou být získány využitím nových znalostí.“ (Oslo manuál: 2008). Tento typ 

inovací přináší pozitivní výsledky ve snížení materiálové spotřeby a mzdových nákladů, 

ve  zlepšení  pracovních  podmínek  a  životního  prostředí.  Dalším  typem  jsou 

marketingové inovace, které se týkají především „zavedení nové marketingové metody 

obsahující  významné  změny  v  designu  produktu  nebo  balení,  umístění  produktu, 

podpoře  produktu či  ocenění.“  (Oslo manuál:  2008).  Přímým cílem marketingových 

inovací je zvýšení prodeje, zaměřují se tedy na lepší adresování potřeb zákazníka,  a na 

hledání a otevírání nových trhů.  Ve srovnání s běžnými marketingovými změnami je 

marketingová inovace vymezena novou marketingovou metodou, která v podniku nikdy 

dříve  nebyla  používána.  „Musí  být  součástí  nového marketingového  konceptu  nebo 

strategie,  která  reprezentuje  významný odklon od stávajících  marketingových metod 

podniku.“  (Oslo  manuál:  2008).  Posledním  typem  jsou  organizační  inovace,  které 

spočívají  ve  využití  nových  organizačních  metod  v podnikových  obchodních 

praktikách,  v organizaci pracovního místa nebo v organizaci externích vztahů.  Stejně 

jako u marketingových inovací zde platí,  že tyto inovace jsou součástí strategických 

rozhodnutí a nově zavedené metody v podniku nikdy dříve nebyly použity.

2.1.1. Inovační příležitosti

Drucker charakterizuje úspěšného podnikatele, jako podnikatele, jehož úkolem 

je cílevědomé analyzování  a  hledání  inovačních příležitostí.  Pro podnikatele  je  tedy 
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zásadní,  aby  si  uvědomili  důležitost  systematických  inovací  a  naučili  je  používat 

v praxi. „Systematické inovace spočívají v cílevědomém a organizovaném vyhledávání 

změn  a  v systematické  analýze  příležitostí,  které  tyto  změny  mohou  vytvářet  pro 

ekonomické  nebo  sociální  inovace.“  (Drucker:  1993).xvii Systematické  hledání  změn 

znamená aktivní monitorování zdrojů inovačních příležitostí, které se rozdělují podle 

toho, za jakých podmínek vznikají. Může se jednat o inovační příležitosti, které jsou 

vyvolány  nadcházejí  změnou  uvnitř  organizace  nebo  oboru;  na  základě  nečekané 

události; rozpornosti; inovace vycházející z potřeby určitého procesu; změny struktury 

oboru  nebo  tržní  struktury;  změny,  které  se  nacházejí  mimo  organizaci  nebo  obor; 

demografické změny; změny v pohledu na svět, náladách a významech; na základě nové 

znalosti  vědeckého i  nevědeckého charakteru.  Inovace je  založena na spojení  hned 

několika typů vědění a znalostí  a tak,  pokud nejsou veškeré znalosti  k dispozici,  se 

inovace nemůže uskutečnit.  Požadavkem na zavedení inovace je především důsledná 

analýza  všech  znalostí  a  případně  doplnění  znalostí  chybějících.  Inovátor  v 

konkurenčním prostředí nemá možnost s inovací experimentovat a musí využít svého 

stategického postavení, zároveň s přijetím rizika, které plyne z inovace, si inovátor musí 

získat  správný  podnikatelský  přístup,  který  je  založen  na   dobrém  podnikatelském 

řízení. V tu chvíli, kdy se inovace začne užívat v praxi se vytváří „otevřené okno“. Na 

trhu se startují nové subjekty, které užívají stejné inovace. V tomto období může téměř 

kdokoliv začít podnikat s touto inovací. Když se ale „okno zavře“, zavírá se s ním i 

možnost vstoupit na trh. Následně se „odděluje zrno od plev“, v tuto chvíli se pouze ti, 

kteří  dokázali  získat  významné  postavení  na  trhu  přežívají  a  ostatní  končí.  Jednou 

z podmínek přežití je vytvoření systematické organizační struktury, zavedení systému 

dlouhodobého plánování, systému kontroly řízení, tedy využití podnikatelského řízení 

(Drucker: 1993).

2.1.2. Inovační management 

Aby bylo zavedení inovace úspěšné, musí prostupovat všemi složkami podniku 

od techniky řízení, až po marketing, nestačí ji pouze zahrnout do firemní strategie – 

ovlivňuje celý podnik.  Jelikož jsou zaměstnanci pro každý podnik klíčovou složkou, 

úspěch,  či  neúspěch  je  determinován  jejich  znalostmi  a  schopnostmi.  Výběru 
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pracovníků je proto věnována vysoká pozornost. Při výběru se klade důraz na úroveň 

vzdělání,  praktickou  zkušenost,  schopnost  tvořivě  myslet  a  jednat.  U  stávajících 

zaměstnanců  se  vedení  podniku  zaměřuje  na  komplexní  rozvoj  osobnosti,  kdy  se 

zlepšuje  úroveň  všech  předešlých  charakteristik  a  zároveň  se  zvyšuje  schopnost 

přijmout  odpovědnost  za  firemní  inovační  politiku,  hrdost   a  identifikace  s firmou. 

Vhodné zaměstnance velké podniky často získávají  díky stážím určeným studentům, 

nebo vyhlašováním soutěží, které se orientují na řešení různých inovačních problémů. 

Vedení podniku musí  mít  pro rozhodnutí  o  inovaci  relevantních informace  o 

trhu.  Tyto  informace  poskytují  marketingové  průzkumy  trhu,  které  se  zaměřují  na 

získávání  poznatků  o  chování  zákazníků  a  konkurence,  o  trhu  a  jeho  rozdělení,  o 

možnosti umístění výrobku, a podobně.13  Další marketingovou devízou v podniku je 

nalézt  uplatnění  inovovaného  výrobku  nebo  služby,  to  znamená  přednést  výhody 

daného produktu a přesvědčit  zákazníka.  „Aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout,  je 

potřeba vytvořit podnikový marketingový tým z odborníků, kteří jsou ve své disciplíně 

skutečnými  profesionály,  disponujícími  znalostmi  a  kteří  jsou  ochotni  a  schopni 

dobrovolně spolupracovat se členy týmu a vzájemně se podporovat.“xviii (Švejda: 2002) 

Na  základě  marketingových  zjištění  se  vytváří  obchodní  model,  který  vyžaduje 

důkladné  zvážení  toho,  zda  se  bude  vydělávat  na  hlavním produktu,  nebo spíše  na 

doplňkových službách. Dále je třeba rozhodnout, jaký typ hodnotového řetězce je třeba 

vytvořit, kdo se na něm bude podílet, jaká bude naše role a jaký bude pro každého člena 

zisk. Rozdíl je opět v tom, jestli se jedná o inkrementální nebo radikální inovace. U 

prvních  jmenovaných  rozhodování  není  příliš  problematické,  protože  zákazníci  a 

způsoby  distribuce  jsou  známy.  Složitější  je  to  u  radikálních  inovací,  následování 

stávajících obchodních modelů je může zcela znehodnotit. Vyžadují definování celého 

hodnotového  řetězce,  nalezení  dlouhodobě  ziskové  části  a  nalezení  vyhovujících 

partnerů.  Poté  přichází  na  řadu  hledání  alternativ,  které  budou  pro  nový  výrobek 

atraktivnější, než stávající obchodní model (Švejda: 2002).

2.1.3. Zisk z inovací

V předchozích  odstavcích  jsme  si  ukázali  jak  se  vlastně  „dělá“  inovace,  ale 

13 Product placement; o tomto tématu by se dala napsat celá kniha a proto ho zde uvádím pouze ve výčtu 
obsahu marketingového průzkumu trhu
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inovace  sama  o  sobě  není  důvodem  inovace;  hlavním  důvodem,  proč  podnikatelé 

inovují  je  inovační  zisk.  Tento  inovační  zisk vzniká  dvěma způsoby v závislosti  na 

prosazených  způsobech  inovace  a  buď  vytvořením nového výrobku,  nebo  snížením 

nákladů na výrobu u stávajícího  výrobku.  Když  inovace  v  podobě nového výrobku 

proběhne úspěšně, jeho tržní cena se zcela odpoutá od nákladů a cenové hladiny běžné 

pro trh. Výrobce je jeho výší stimulován k růstu dodávek výrobku a ostatní výrobci jsou 

nuceni na základě licencí a imitací začít s produkcí tohoto výrobků také, aby si ukrojili 

alespoň malý podíl  na inovačním zisku.  Tímto vývojem se na daném trhu postupně 

vytváří nová rovnováha, vstupem nových podnikatelů („otevření okna“) cena výrobku 

klesá a postupně mizí mimořádný inovační zisk (Sirůček: 2001).xix Inovační zisk, který 

vzniká  snížením  nákladů  na  výrobu,  je  výsledkem  lepších  výrobních  postupů  u 

neměnných výrobků. Společnost získá oproti konkurentům výhodu nižších nákladů a 

dociluje  tak  vyššího  zisku.  Podle  Schumpetera  je  východiskem  pro  inovační  zisk 

snižování nákladů díky novým kombinacím výrobních faktorů (Sirůček: 2001).

Inovační  zisk  může  mít  dále  dvě  podoby,  absolutní  a  relativní.  Absolutní 

inovační zisk se váže k absolutní inovaci, znamená to tedy, že tržní cena výrobků se 

odpoutá  od  nákladové  hladiny  všech  ostatních  výrobců  a  zisk  postupně  klesá  se 

zapojováním  dalších  výrobců.  Relativní  inovační  zisk  je  zisk  z výrobku  nebo 

zlepšeného procesu,  který je nový v rámci  podniku.  Marže u těchto výrobků je pak 

výrazně vyšší než u všech ostatních a k jejímu poklesu dochází, jak už bylo řečeno, 

s růstem dodávek, které zmenšují převis poptávky nad nabídkou. 

2.1.4. Konkurenceschopnost jde ruku v ruce s inovací

Konkurenceschopnost vypovídá o tom, jak se podnik dokáže prosadit na trhu ve 

srovnání  s podniky,  které  se  pohybují  ve  stejném odvětví.  K tomu,  aby byl  podnik 

dostatečně efektivní v porovnání s konkurenty je potřeba osvědčit se v mnoha různých 

směrech. „Klíčovými faktory jsou cena, kvalita výrobků a služeb, odlišnost nabízených 

výrobků a služeb,  pružnost reagování a rozhodování,  a hlavně průběžná doba trvání 

jednotlivých činností – rychlost.“ (Kavan: 2002).xx M. E. Porter na konkurenceschopnost 

nahlíží  jako  na  schopnost  identifikace  a  využívání  konkurenčních  výhod,  které 

respektují  specifika  národního  hospodářství  a  příslušných  odvětví.  „Konkurenční 
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výhoda  vyrůstá  v podstatě  z hodnoty,  kterou  je  podnik  schopen  vytvořit  pro  své 

zákazníky. Může mít podobu nižších cen, než mají konkurenti za rovnocenné výrobky 

nebo služby, nebo poskytnutí zvláštních výhod, které více než vynahradí vyšší cenu.“ 

(Kavan: 2002). Jedním z hlavních faktorů, které podniku zajišťují konkurenční výhodu 

jsou právě inovace.  Vzhledem k neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí,  je 

nejvíce konkurenceschopná taková firma, která se mu dokáže nejlépe přizpůsobovat, 

případně  ho  svými  inovacemi  sama  vytváří.  Inovační  schopnost  je  v současnosti 

považována  za  ultimativní  podmínku  konkurenceschopnosti  všech  druhů  podniků. 

V současné době, kdy se trh neustále proměňuje se mění i potřeby zákazníků. Vítězem 

se stává ten, kdo zareaguje nejdříve a předloží spotřebiteli produkt nejvíce se blížící 

jeho  představám.  Tuto  situaci  navíc  podnikatelům  stěžuje  globální  trh,  který 

zákazníkovi zprostředkovává zboží z celého světa a konkurence na straně nabídky se 

tudíž rapidně zvyšuje. 

2.2. Inovační systémy

Inovační  systém  je  tok  technologií  a  informací  mezi  lidmi,  podniky  a 

institucemi, což je klíčem k inovačnímu procesu na národní úrovni. Podle systémové 

inovační  teorie  jsou inovace  a  technologický rozvoj  výsledky komplexního  souboru 

vztahů mezi jednotlivými aktéry v systému, který zahrnuje podniky, univerzity a vládní 

výzkumné ústavy. Jsou to prvky a vztahy, které působí ve vzájemné interakci výroby, 

šíření  a  využívání  nových  a  ekonomicky  vhodných  znalostí  (Lundvall:  1992).xxi 

Podnětem ke  vzniku  inovačních  systémů se  stal  důraz  na  potřebu  být  mezinárodně 

konkurenceschopný, což zapříčinila globalizace ekonomiky a korporátní styl života. K 

tomu aby firma získala a udržela konkurenční výhodu je tak nyní zapotřebí, aby byla 

inovativní,  technologicky dynamická a organizačně efektivní.  K tomu jí  slouží  hned 

několik nástrojů jak toho docílit. Jedním z těchto nástrojů je Národní Inovační Systém 

(NIS) poprvé představen Freemanem k popsání poválečného vývoje Japonska a jeho 

supertechnologického rozkvětu. Freeman, Lundvall a Nelson následně popsali několik 

životně  důležitých  a  určujích  prvků,  které  přispívají  k  úspěchu  z  hlediska  inovace 

ekonomického růstu (Lundvall: 1992). Jak již název NIS napovídá jedná se o národní 
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inovace14, ačkoliv je svět jako stále se zvětšující globální vesnice a tak někteří autoři 

navrhují, abychom již nazírali na inovační systémy na mezinárodní úrovni. (Archibuggi, 

Howells, Michie, 1998).xxii  

Součástí (národních) inovačních systémů je učení samotných organizací. Dnes se 

nacházíme v situaci, kdy je konkurenceschopnost jednotlivců, ale hlavně firem přímo 

vázána na schopnost učit se z inovací a dosahovat tak vyšší produktivity. Lundvall na 

základě rozčlenění firem do jednotlivých skupin, na základě  jakým způsobem inovují, 

popsal dva možné přístupy, modely,  jakými firmy spravují procesy učení. Zaprvé se 

jedná o model STI (Science, Technology, Innovation),  kde „...  dochází k osvojování 

kodifikovaného vědění vytvářeného v kontextu vědy a techniky. Pracovník v laboratoři 

představuje klíčového aktéra v procesu učení. Výhodou tohoto přístupu je spolehlivá 

dokumentace/kodifikace  vědění,  které  usnadňují  šíření,  osvojování  i  využívání  takto 

zformovaného  věděni.“  (Müller,  2008).xxiii Druhý  model  DUI  (learning  by  Doing, 

learning  by  Using,  learning  by  Interacting)  je  více  interaktivní  a  „...  počítá  s 

různorodými  činnostmi,  které  ovlivňují  inovační  proces  a  proces  učení  v  lokálním 

kontextu firmy. Uplatňuje se v bezprostřední komunikaci mezi výrobci a uživateli a jeho 

klíčovým  aktérem  je  pracovník  obsluhující  zákazníka.“  (Müller,  2008).  U  prvního 

modelu bychom učení mohli nazvat jako „zavádění patentu“ a u druhého se dá učení 

nazvat  jako  reflexivní,  neboť  interakcí  dochází  i  k  ověřování  relevance  samotného 

učení.  Modelem  DUI  tak  vzniká  nový  organizační  princip,  který  implementuje  do 

organizace  principy vytváření  informací,  práci  s  nimi,  jejich  uchovávání  a  možnost 

následného vyhledávání. Tyto informace jsou poté základem znalostního kapitálu dané 

organizace, které může využít k svému rozvoji a učení svých zaměstnanců. Díky takto 

získanému  kapitálu  je  možné  odolat  tlaku  neustále  přítomným  vnějším  a  vnitřním 

změnám konkurenčního prostředí. Tímto procesem vzniká učící se organizace, která je 

ideálně-typickou formou organizační kultury firmy.

2.2.1. Učící se organizace

Koncept učící se organizace vychází z teorie inovačních systémů. Na svět ho 

přivedl Peter  Sengexxiv v knize Pátá  disciplína a je přínosem pro firmy,  kde tradiční 

14 Nebo o nich můžeme mluvit z hlediska národních inovací a možnosti srovnávání mezi sebou 
soupeřícími NIS

29



metody  managementu  už  prostě  nestačí  kvůli  rychlosti  a  spletitosti  změn.  V  další 

kapitole o vývoji  telekomunikačního odvětví v České republice ukážeme, že změny, 

které nyní probíhají na tomto poli by se bez autonomně organizovaného učení firem 

neobešly bez následků. I díky tomuto překotnému vývoji se účast na delegovaném a 

decentralizovaném  vedení  firmy  podílí  podle  odstupňovaných  kompetencí  všichni 

zaměstnanci. Tento nový typ organizace společnosti tak podle Sengeho chápeme jako 

alternativu tradičního modelu, kde je přísně definována dělba pravomocí, odpovědností 

a moci, formální a formalizovanou organizační  strukturou. Učící se organizace je tedy 

flexibilnější a reflexivnější15 varianta,  díky které je firma schopna překonat změny a 

vnější regulaci.  Je tomu tak díky formě organizace, kde je učení zaměstnanců přímo 

součástí  práce a nejedná se o práci navíc – nerozlišujeme tak mezi procesy práce a 

učení. Organizaci koncipovanou  tímto způsobem tak můžeme označit jako firmu, která 

reflexivně monitoruje dění ve svém okolí a individuálním úsilím spojeným do celku 

firmy zvládá  strategické  a  každodenní  úkoly s  přesahem do  budoucnosti  –  tím lze 

provozovat silnou organizaci, která bude úspěšná (Senge, 2007).

2.2.2. Institucionální reflexivita jako měřítko inovativnosti firmy

Zároveň  s  rozvojem  inovačních  systémů  Moldsaschlxxv rozvíjí  myšlenku,  že 

přístupem  institucionální  reflexivity  se  dá   změřit  inovativnost  firmy.  Vychází  z 

předpokladu schopnosti  firmy přizpůsobit  se  novým okolnostem vytvořením nových 

produktů, procesů a vědění. Základem je pragmatičnost myšlení, které je zakořeněno v 

teorii  reflexivní  modernizace.  Moldaschl  se  koncepcí  institucionální  reflexivity 

zaměřuje na otázku, jak firmy drží své procedury a předpoklady otevřené revizi a které 

instituce zabraňují ulpívání na nefunkčních, nebo zastaralých procesech. Jeho teorie je 

založena  na  modernizačních  a  pragmatických  teoriích  o  učící  se  organizaci. 

Institucionální reflexivitou lze chápat  reflexivní připravenost a otevřenost ke změnám, 

které jsou vyvolány uvnitř instituce, nebo přicházejí zvenčí v podobě normativ, které 

jsou již dány, nebo jsou očekávány, že se naplní. Skutečně reflexivní instituce, firma, je 

schopna na  základě  inovace,  analýzy a  otevřenosti  ke  změnám sebevztažením dané 

změny  efektivně  jednat  k  maximalizaci  užitku  při  změněné  situaci  na  trhu.  Pokud 

15 Zde mám na mysli především Giddensovo pojetí uvědomělé reflexivity
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bychom tedy připodobnili úlohu tradice k chování firem v tržním prostředí, pak chování 

těchto firem není jen část konkurenčního boje, ale jedná se o institucionální reflexivitu v 

tržním prostředí s jejími vnějšími a vnitřními důsledky na chování firmy (Moldaschl: 

2007). 
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3. TRH MOBILNÍCH TELEKOMUNIKACÍ A JEHO 
REGULACE

Po revoluci v roce 1989 byly telekomunikace v ČSFR nevýkonné,  technicky 

zastaralé a neschopné orientovat se na zákazníka, což jsou základní aspekty moderně 

fungující,  učící  se  organizace.  Stejným  způsobem  na  tom  byla  i  celá  instituce 

telekomunikací. Díky nástupu konkurence, reflexivního přístupu, inovacím a inovačním 

systémům se tyto nedostatky telekomunikací daří pomalu ale jistě odstraňovat. V této 

kapitole  se  podíváme  na  vývoj  telekomunikací  po  pádu  komunismu  z  regulačního, 

právního, tržního a institucionálního hlediska. 

Telekomunikace  jsou  velmi  důležitým  oborem  pro  běžný  život  člověka. 

Společnost,  která  se  mění díky  reflexivní  modernizaci  a  dosahuje  velkého  stupně 

časoprostorového rozpojení, musí mít  nějaké pojítko. Tímto pojítkem proti rozpojenosti 

bychom mohli nazvat telekomunikace, které svou povahou opět spojují dva a více lidí v 

určitém  momentě,  a  přesto  každého  na  jiném  místě.  Protože  se  do  určité  míry 

rozpojenosti  dostává  každý,  vytvořil  se  lukrativní  trh  telekomunikací,  který  táhne 

nezbytnost všude dostupných, fungujících a efektivních služeb, které jsou podmínkou 

pro  „přežití“  v  moderní  společnosti.  Z  důvodu  abstraktnosti  telekomunikací  jako 

systému je pro většinu lidí obtížné si představit například reálnou cenu jednoho hovoru. 

Vytváří  se  tím  nerovnovážná  cena   hovoru  a  telekomunikační  společnost  (mobilní 

operátor) tak generuje větší zisk, než by měl při ideální situaci na trhu. Telekomunikace 

a  trh  s  nimi tak  jsou předmětem  národní  i  nadnárodní  politiky (stejně  jako  jsou 

vlastnictvím národních i  nadnárodních korporací),  která je svými institucemi dokáže 

regulovat, podporovat jejich rozvoj ve prospěch občanů a vytvářet lepší konkurenční 

prostředí. V českých poměrech po revoluci v roce 1989 nebyly vytvořeny podmínky pro 

liberální rozvoj trhu, kdy by byl umožněn dalším podnikatelským subjektům vstup na 

trh  a  vytvoření  konkurenčního  prostředí.  Společnost  si  ovšem  již  tehdy  začala 

uvědomovat  nezbytnost  fungujících,  laciných  a  dostupných  telekomunikací. 

Nepostradatelné  a  nově  se  rozvíjející  ICT16 splynuly  s telekomunikacemi  a  staly  se 

nezbytnými  pro  rozvoj  celé  společnosti.  Informační  technologie  jsou  ale  poměrně 

mladým  odvětvím  a  tak  na  svém  počátku  nebyly  státem  chápány  jako  strategické 

technologie na rozdíl od telekomunikací. Na trh tak mohl vstoupit jakýkoli soukromý 

16 Informační a komunikační technologie
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kapitál  a  dát  tak  vznik  konkurenci  a  volné  soutěži.  Telekomunikace  se  vyvíjely  za 

dohledu a řízení státu a fungovaly v podstatě ve formě monopolů; jeden poskytovatel 

služeb dostal exkluzivní licenci k provozování sítě a za to musel dělat to, co mu stát 

nařídil.17 Cena na trhu poté nebyla určována trhem, ale státem. První licence byla v 

ČSFR udělena  v  roce  1990  společnosti  Eurotel  Praha,  s.r.o.  -  tímto  krokem začala 

liberalizace trhu a jeho další rozvoj.  Jak jsem naznačil v minulém odstavci, dochází k 

nepřetržitému  uvolňování  trhu,  který  můžeme  chápat  jako  přechod  od  uzavřeného 

modelu trhu k otevřenému. Liberalizační tlak v ČR byl vyvíjen hlavně v souvislosti 

vstupu ČR do Evropské unie a nutností sladit naši legislativu s evropským standartem. 

Jednou z důležitých směrnic EU a její Evropské komise se stala směrnice, která měla 

navrhnout a porovnat relevantní trhy, navrhnout doporučení, které měly členské, nebo 

přistoupivší  země prostřednictvím regulačního úřadu prosadit,  aby došlo ke srovnání 

podmínek a  cen  v rámci  jednotlivých zemí  Unie.  Nyní  je  liberalizační  tlak  vyvíjen 

hlavně iniciativou médií a samotnou veřejností, která srovnává tuzemské ceny a služby 

s cenami a službami telekomunikací v zahraničí.18

 

3.1. Institucionální a právní rámec telekomunikací

Telekomunikace  jsou  institucionálně  na  národní  i  mezinárodní  úrovni 

regulovány několika správními orgány. V České republice tuto činnost zastává Český 

telekomunikační úřad (ČTÚ), který je samostatným správním orgánem od roku 2000.xxvi 

V rámci Evropské unie fungují dva úřady, které plní institucionální funkci regulačních 

aktérů.  Zaprvé se jedná o  Generální ředitelství  pro informační společnost a média a 

zadruhé se jedná o  Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC).19 Nyní  se  pouze  okrajově  podíváme  na  Evropské  regulátory, 

kteří mají určitý podíl na regulaci českého telekomunikačního trhu, ačkoliv orgánem 

mající poslední slovo je stále ČTÚ.

17 Tento typ telekomunikačního „trhu“ převládal hlavně v komunistických zemích, příkladem může být 
v současné době Severní Korea, kde stále funguje pouze jeden operátor, zcela podřízený státu

18 Příkladem může být internetový deník, který upozorňuje na odlišnosti mezi českým a zahraničním 
stavem na trhu telekomunikací, dostupné na: http://mobil.idnes.cz/mobilni-operatori.aspx

19 Zkratka BEREC vychází z angličtiny: Body of European Regulators for Electronic Communications
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3.2. Evropské regulační instituce

 Generální  ředitelství  pro  informační  společnost  a  média  má  hlavní  úkol 

podporovat  rozvoj  a  využití  informačních  a  komunikačních  technologií  (ICT)  ve 

prospěch všech občanů. Ve své působnosti vytváří regulační prostředí, které umožňuje 

rychlý  rozvoj  služeb  založených  na  informačních,  komunikačních  a  audiovizuálních 

technologiích,  což  v  návaznosti  přispívá  ke  konkurenci  a  podpoře  investic,  růstu  a 

zaměstnanosti.xxvii Generální ředitelství také podporuje široké využití a dostupnost ICT 

služeb, a to zejména těch, které mají významný dopad na kvalitu života obyvatel a také 

reprezentuje EK20 na mezinárodních jednáních v oblasti ICT a podporuje mezinárodní 

spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje informačních a komunikačních technologií.xxviii

Druhou  organizací  je  Sdružení  evropských  regulačních  orgánů  v  oblasti 

elektronických komunikací, které má především za cíl koordinovat a zajistit spolupráci 

jednotlivých  regulačních  úřadů  členských  zemí  Evrospké  unie  a  podpořit  trh 

elektronických komunikačních sítí.  „BEREC přispívá k rozvoji  a  lepšímu fungování 

vnitřního  trhu  pro  elektronické  komunikační  sítě  a  služby.  Zajišťuje  jednotné 

uplatňování  předpisového  rámce  EU,  jejichž  cílem je  podporovat  účinné  fungování 

vnitřního trhu v odvětví telekomunikací s cílem přinést ještě větší užitek spotřebitelům a 

podnikům.“xxix 

3.3. Český telekomunikační úřad

Právně  i  formálně  se  ČTÚ  stal  nezávislým regulačním orgánem  na  základě 

telekomunikačního zákona z roku 2000. ČTÚ je charakterizován jako:  „správní úřad 

pro výkon státní správy, včetně regulace ve věcech telekomunikací“.21  V současné době 

je  platný  zákon  č.  127/2005  Sb.  o  elektronických  komunikacích,  který  upravuje 

kompetence ČTÚ a činí z něj „ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech  

stanovených  tímto  zákonem,  včetně  regulace  trhu  a  stanovování  podmínek  pro  

podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb“.22 Díky zákonu č. 

127/2005  Sb.xxx o  elektronických  komunikacích  na  základě  práva  Evropských 

20 Evropská komise
21  Zákon č.151/2000 Sb., o telekomunikacích, § 3, odst. 1
22  Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 3, odst. 1
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společenství se mění podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v 

oblasti  elektronických  komunikací.  Mění  se  i  pravidla  regulace  trhu  klasických 

telekomunikačních služeb, ale vztahuje se i na nové služby elektronických komunikací 

–  např.  služby kabelových televizí  nebo digitálního vysílání.  Podle tohoto zákona o 

elektronických komunikacích je v kompetenci tohoto úřadu zejména23:

a) vydávání všeobecných oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede 

evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích,

b) vydávání opatření obecné povahy,

c) provádění analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje 

podniky s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,

d) stanovení  poskytovatele  univerzální  služby  v  elektronických  komunikacích 

a přezkoumává poskytování univerzální služby,

e) stanovení  čisté  náklady  na  poskytování  univerzální  služby,  rozhoduje  o 

povinnosti  vrátit  finanční  prostředky neoprávněně  čerpané  na  úhradu  čistých 

nákladů poskytování univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů 

představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,

f) vydávání rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických 

komunikací,

g) spolupráce  s  příslušnými  národními  regulačními  orgány  členských  států  a  s 

Komisí,

h) ověřování odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,

i) stanovení, vybírá a vymáhá poplatky,

j) vykonávání státní kontrolu elektronických komunikací,

k) ukládání, vybírání a vymáhání pokuty za porušení povinností,

l) vykonávání správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,

m) provádění výběrová řízení24,

n) zabezpečování  harmonizaci  využívání  rádiového  spektra  a  harmonizaci 

číslovacích plánů,

o) předkládání  Ministerstvu  věcné  návrhy  právních  předpisů  v  oblasti 

elektronických komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,

p) vydávání  prováděcí  právní  předpisy  v  oblasti  elektronických  komunikací  v 

23 Výčet všech položek bude pro naši práci zbytečný; proto uvádám jen ta oprávnění, která jsou 
relevantní

24 Zejména tato kompetence nás bude zajímat v souvislosti s projevy institucionální reflexivity

35



rozsahu zmocnění podle tohoto zákona,

q) zabezpečování  oznamovací  a  informační  povinnost  ve  vztahu  ke  Komisi  v 

otázkách patřících do jeho působnosti,

r) zabezpečování  mezinárodní  vztahů  v  oblasti  elektronických  komunikací  v 

případech stanovených vládou,

s) získávání  a  zpracovávání  údajů  v  rámci  statistického  zjišťování  z  oblasti 

elektronických komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a 

fyzických osob za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem25

3.3.1. Cíle ČTÚ

Úřad se snaží svými kompetencemi vynutit implementaci technických inovací, 

zvýšit  ekonomický  blahobyt  společnosti  a  dosáhnout  technické  spolupráce  mezi 

subjekty (mobilními operátory), kteří vlastní a poskytují sítě elektronických komunikací 

občanům. Dalším cílem je regulace cen služeb elektronických komunikací, kde se úřad 

snaží o nalezení rovnováhy mezi jeho vlastní cenovou regulací, která pomáhá občanovi, 

a únosnou hraniční cenou pro subjekty, které tyto služby poskytují. ČTÚ také provádí 

analýzu trhu a hodnotí jeho relevanci. Relevantní trh je vymezen zákonem č. 143/2001 

Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Ten označuje relevantním trhem „trh zboží, které je 

z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo 

vzájemně  zastupitelné,  a  to  na  území,  na  němž  jsou  soutěžní  podmínky dostatečně 

homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.“xxxi V těchto analýzách se dle 

metodiky v  oblasti  elektronických komunikací  analyzují  relevantní  trhy posouzením 

významné tržní síly, zastupitelností a případným určení nápravných opatření. Regulaci 

telekomunikací můžeme charakterizovat z právního pohledu jako pravidla, kterými se 

řídí  oblast  telekomunikací.  Tato  pravidla  mají  své  kořeny v  ekonomii,  technických 

normách a z obecných právních zásad a jsou formulována formou legislativních textů či 

opatření.xxxii „Regulace je prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské 

soutěže, vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu 

uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí.“xxxiii 

25  Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 108
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4. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI, METODY A CÍLE 
VÝZKUMU

Abychom  mohli  přikročit  ke  zkoumání  konkrétních  projevů  institucionální 

reflexivity provedeme shrnuti předchozích kapitol a stanovíme hypotézy pro výzkum, 

metodu a cíle samotného výzkumu. 

Stejně tak jako byla určitým reflexivním obratem přesunuta důvěra od tradice k 

víře v pokrok a důvěru ve vědu a expertní systémy, tak i přechod od nereflexivní formy 

organizace  organizace  k  reflexivní  je  zapříčíněna  neustálým  revidováním  stávající 

situace. Můžeme proto tvrdit,  že modernita vytvořila institucionální reflexivitu, která 

neustále zpětně filtruje informace a rozkládá tradiční sociální struktury, které již nejsou 

aktuální a vyhovující,  jak jsme si ukázali  na příkladu tradičních společností  a jejích 

strážců (Giddens: 1994). Navrhněme proto, aby pozdní modernita byla chápána jako 

období  vyznačující  se  vzrůstající  mírou  institucionální  modernity  v  kombinaci  s 

vysokou mírou individuální reflexivity ve vztahu k expertním systémům. Institucionální 

reflexivitou myslíme odkaz na základní  konstrukční  rozměr moderní  společnosti,  ve 

které  umožnění  a  demokratizace  užívání  znalostí  o  sociálním  životě  konstituuje 

organizaci a transformaci společnosti, ve které institucionální reflexivita poukazuje na 

fakt  neustálého  přírůstku  segmentů  sociálního  života,  které  jsou  otevřené  průběžné 

revizi v důsledku nových informací a znalostí.

Reflexivita společností je do značné míry ovlivněna schopností inovace. Pokud 

se společnosti chtějí správně připravit na změnu trhu musí být otevřené inovacím a měli 

by upouštět od zavedeného, obvyklého a známého (Schumpeter: 2003).  Rychlé změny 

tržního prostředí nutí firmy k rychlému růstu firemních znalostí. Společnosti zavádějí 

pro pravidelný rozvoj znalostí „proud změn“, tj. systém „učící se organizace“ (Lundvall, 

1997)xxxiv zaměřený na realizaci strategických záměrů společnosti. Frekvence a velikost 

zaváděných změn je podmíněna kvalitou firemní kultury,  tj.  úrovní proaktivní lidské 

změnové energie. Dlouhodobý úspěch firmy je podmíněn optimálním poměrem mezi 

provozním řízením, proudem změn znalostí  a strategickými záměry firmy.  Hlavními 

znaky rychlé fáze změn je zkracování inovačních cyklů výrobků a služeb. Současně s 

rychlostí  změn narůstá  i  množství  a  komplexnost  změn.  Hlavním kritériem úspěchu 

firmy se stává schopnost  „učení se“ novým znalostem (Lundvall,  Nielsen,  2003).xxxv 

Znalostní  kapitál  firmy  je  představován  výrobními  prostředky,  firemním know-how 

37



(znalosti  a  dovednosti  nezbytné  pro  zajištění  funkčnosti  všech  firemních  procesů)  a 

lidskými znalostmi a dovednostmi (Johnson, Lorenz, Lundvall, 2002).xxxvi Protože i při 

sebelepším průzkumu trhu nezjistíme konkrétní načasování a velikost změn, nezbývá 

než se na cestu do turbulentního prostředí řádně vybavit.  Pro firmu to znamená mít 

znalostní  kapitál,  který  je  připraven,  aby zareagoval  v  co  nejkratší  době  na  změny 

požadavků  trhu.  To  je  hlavní  důvod  proč  se  na  přelomu  století  objevuje  pojem 

knowledge  management  (Drucker,  1993).  Znalosti  nelze  vyhledávat  až  po  vzniku 

požadavku,  ale  být  na změny trhu  dobře připraven.  V souvislosti  s  exponenciálním 

nárůstem množství, frekvence a rozsahu změn v tržním prostředí nutí firmu k vytváření 

proaktivní  učící  se změnové kultury firmy,  tedy kultury,  která  se nároků zákazníků, 

tlaku konkurence a vnejších regulací nebojí, ale považuje je za výzvu na své cestě k 

úspěchu. Společnost  se zaměřuje na vytváření podmínek, které motivují zaměstnance i 

manažery k neustálému zdokonalování stávajících procesů a zavádění změn - dochází 

tak k inovaci podnicené zevnitř (Macák, 2006).xxxvii V praxi to znamená, že manažeři 

pravidelně věnují čas tvorbě strategie, zjišťování konkurenční nedostatečnosti firemních 

procesů a hledání nápravných opatření. Samozřejmostí je systematické týmové řízení a 

zdokonalování  všech  procesů.  Společnosti  patří  mezi  vyvíjející  se  organizace,  a  tak 

potřebují  ke  svému  životu  energii  vnějšího  prostředí  a  pro  zajištění 

konkurenceschopnosti musí neustále rozvíjet své znalosti. Provozní řízení je zaměřeno 

na  uspokojení  zákaznických  požadavků  s  cílem  vytvořit  zisk  (Bedrnová,  Nový, 

1994).xxxviii Rozvoj  firemních  znalostí  patří  do  kategorie  managementu  změn. 

Znalosti  společnosti  rozhodují  o  konkurenční  úrovni  firemních  procesů  a  tvorbě 

změnové  energie  lidí  –  tj.  firemní  kultury.  Strategické  řízení  konkretizuje  ctižádost 

budoucí pozice firmy, tj.  nové trhy,  nové výrobky a služby, pozici mezi konkurenty. 

Společnost, která zajistí optimální vztah mezi provozním řízením, rozvojem znalostí a 

vyváženou ctižádostí budoucnosti, je schopna zajistit svůj dlouhodobý úspěch (Vláčil a 

kol. 1997).xxxix

Změněnou situací na trhu v této práci chápeme jako regulaci ze strany vnějšího 

činitele  –  regulaci  tak  chápeme  ve  smyslu  uplatňování  zákonů  vlády,  nebo  jiné 

nadřazené  instituce,  které  se  používají  k  účelům  jako  plánování  ekonomiky,  nebo 

nápravě  selhání  trhu.  Efektivní  regulace  existuje  jen  tehdy,  pokud  můžeme  říci,  že 

celkové  přínosy  jsou  vyšší  než  celkové  náklady na  regulaci.  Regulaci  tak  můžeme 

chápat jako střet mezi komerční sférou a zájmy uživatelů dané služby. Tyto nadřazené 
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instituce jsou nástroji k hlídání kvality, bezpečnosti a v neposlední řadě i cen služeb, 

zároveň  ale  nepodlamují  efektivní  fungování  a  rozvoj  daných  společností  (Holman, 

2011).xl

4.1. Cíle výzkumu

Tématem  této práce  je  výzkum  institucionální  reflexivity  telekomunikačních 

společností a odraz tohoto jevu do tržního prostředí na konkrétních případech. Lundvall 

a jeho spolupracovníci (Johnson, Lorenz, Lundvall, 2002) ve svých studiích potvrdili, 

že firmy se přizpůsobují a „učí se“ změnám, které přicházejí zvenčí i zevnitř a promítají 

je nejen mimo firmu, ale i dovnitř svých struktur. V navazujícím výzkumu bude tato 

teorie  použita  a  bude  se  zaměřovat  na  trh  mobilních  komunikací.  Výsledky tohoto 

výzkumu budou použity zejména k manifestaci  institucionální  reflexivity a možným 

prognózám  do  budoucna.  Cílem  výzkumu  je  prokázat,  že  existuje  korelace  mezi 

reflexivitou  společností  a  vnější  regulací.  Tu nám odhalí  metoda  studia  dokumentů. 

Pokud  nebude  reliabilita  výzkumu  potvrzena,  může  to  být  způsobeno  nedostatkem 

informací  vedoucí  k určení  konkrétních  projevů  institucionální  reflexivity  nebo 

nedostatkem dat, které společnosti ze strategických důvodů nebudou chtít odhalit. Dále 

mohou reliabilitu ovlivnit i další faktory, např. prostý fakt, že, společnosti již určitou 

změnou prošli,  nebo procházejí a  současná situace je již reflexí vnější regulace. Na 

způsobu  projevů  reflexitity  se  může  projevit  i  celková  situace  v  telekomunikační 

společnosti; projevy reflexivity poté mohou působit uvolněněji nebo naopak. Pracovní 

hypotézou tedy je, že telekomunikační společnosti jednají podle principů institucionální 

reflexivity a díky metodě studia dokumentů je možné tyto konkrétní projevy najít  a 

demonstrovat na příkladech. 

4.2. Metody výzkumu

Zkoumání  trhu  a  zejména  trhu  mobilních  komunikací  je  v  poslední  době 

tématem,  které  se  stává  předmětem  diskuzí  laické  veřejnosti.  Reflexivita 

telekomunikačních společností vůči změnám a vnějším regulátorům se odráží z teorie 
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inovací  firem  a  učící  se  organizace.  K  analýze  konkrétních  projevů  institucionální 

reflexivity použijeme metodu studia dokumentů. Jedná se o klasickou metodu, ve které 

zkoumáme  jakékoli  dokumenty,  které  nebyly  přímo  vytvořeny  pro účel  našeho 

výzkumu.  Dokument  chápeme  v  sociologii  jako způsob  zachycení  informace  na 

hmotném  médiu.  Média  tak  můžeme  dělit  podle  způsobu  uložení  dokumentu  - 

dokumenty  tištěné;  psané  na  papíře;  dokumenty  na  přenosných médiích; na 

videozáznamech; na fotografiích;  na vzdáleném úložišti; na internetu atp. Společenské 

jevy se zkoumají na základě oficiálních, osobních či jiných dokumentů. Sociologické 

informace  jsou  z  nich  získávány  na  základě  analýzy  významu. Obsahová  analýza 

dokumentů  je  kvantitativní,  objektivní  analýza  sdělení  jakéhokoliv  druhu.  Může  se 

zabývat jak obsahem sdělení, tak jeho formou, autorem i adresátem takového sdělení. 

Do dokumentů řadíme např.: úřední statistiky, novinové články, osobní deníky, plakáty, 

letáky,  osobní  korespondenci  atd.  V našem případě  se  budeme  zabývat  neosobními 

(statistiky, úřední dokumenty, zprávy),  oficiálními (závazné dokumenty, kontrolované, 

objektivizované  -  zákony,  vyhlášky,  nařízení,  statistické  prameny),  primárními 

(Bezprostřední  záznam událostí  situace,  nálady,  dojmu,  názoru,  chování  atd.  Jsou to 

takové prameny, které pocházejí od prvních aktérů nebo svědků jevů, které zachycují.) a 

sekundárními (Již zpracované prvotní prameny. Například statistické zprávy, zprávy o 

vývoji  trhu,  vývoji  cen.)  dokumenty.xli Získané  poznatky  poté  zapracujeme  do 

rámcových projevů konkrétních reakcí firem (Kapitola 5.3.1.). 
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5. FORMY A KONTEXT INSTITUCIONÁLNÍ REFLEXIVITY 
V OBLASTI MOBILNÍCH TELEKOMUNIKACÍ

Institucionální reflexivitu jsme popsali již v minulých kapitolách. Její samotná 

povaha  předpokládá  monitorování  jednání,  monitorování  vedlejších  zamýšlených  i 

nezamýšlených důsledků a přesah těchto důsledků do budoucnosti. Aby tedy instituce 

zajistila své fungování v budoucnu musí být pragmaticky otevřená revizi základů svého 

fungování díky reflexivnímu přístupu. Instituce tak musí monitorovat nejen jednání své, 

ale i jednání jiných institucí, které ji přímo, či nepřímo ovlivňují. Z námi sledovaného 

úhlu pohledu tak musíme najít impuls, který institucionální reflexivitu dává do chodu.   

5.1. Stimul konkrétních příkladů institucionální reflexivity

Důležitým momentem při liberalizaci telekomunikačního odvětví, je přechod z 

analogového  pozemního  televizního  vysílání  na  digitální  v  rámci  dlouhodobého 

projektu  Digitální  Česko.xlii Tento  projekt  si  dává  za  cíl  „podpořit  vysokorychlostní 

přístup obyvatel České republiky k vysokorychlostnímu internetu tak, aby nikdo nebyl 

předem  vyloučen  z  možnosti  využívat  služby  elektronických  komunikací.“  Tento  s 

telekomunikacemi zdánlivě nesouvislý proces má ovšem velmi hluboké implikace pro 

celý telekomunikační business.  V rámci  tohoto přechodu z analogového na digitální 

vysílání došlo k uvolnění částí rádiového spektra, které je velmi vhodné právě k využití 

pro vysílání bezdrátového vysokorychlostního internetového signálu i do míst s nížší 

hustotou  zalidnění.  Toto  kmitočtové  spektrum,  které  se  uvolnilo  po úplném vypnutí 

analogového vysílání Český telekomunikační úřad nabídl v aukci. Tím, že se jedná se o 

velmi lukrativní část  rádiového spektra,  museli  všichni stávající operátoři reagovat a 

přistoupit  na  podmínky aukce.  Pokud by na tyto  podmínky nepřistoupili,  nebyli  by 

schopni v budoucnu konkurovat ostatním hráčům na trhu, kteří by na rozdíl od nich 

dokázali  poskytovat  mobilní  vysokorychlostní  připojení  k  internetu  na  technologii 

LTE26, které bude klíčovým produktem trhu mobilních komunikací do budoucna. Pro 

naše účely bude stěžejní zpráva Českého telekomunikačního úřaduxliii, která analyzuje 

současnou  situaci27 na  trhu  mobilních  telekomunikací  a  konstatuje,  že  stávající 

26 Long term evolution – jedná se tzv. Síť čtvrté generace (4G), která zajišťuje velmi rychlý přenos dat, 
pro zajímavost: http://cs.wikipedia.org/wiki/LTE  

27 Současnou situací musíme brát v potaz datum vydání daného dokumentu

41



operátoři28 vytvořili  na  trhu  významnou  tržní  sílu,  díky  které  není  trh  dostatečně 

konkurenční a navrhuje uložit povinnosti, aby došlo k nápravě. Nápravu vidí ČTÚ v 

rozbití  významné  tržní  síly  vytvořením  nových  subjektů  na  trhu  a  zároveň  využít 

subjektů stávajících, aby naplnili cíle projektu Digitální Česko.

5.2.  Plnohodnotní a virtuální operátoři

Za plnohodnotného operátora považujeme takový subjekt na trhu, který má svou 

vlastní infrastrukturu, tudíž vlastní síť vysílačů, které poskytují signál. Stávající trojka 

mezi  sebe  logicky nechce  pustit  žádný další  subjekt,  který  by pracoval  pod vlastní 

značkou a nabízel vlastní tarify a snižoval jim výnosy. Naproti tomu virtuální operátoři 

využívají  stávající  infrastrukturu  plnohodného  operátora  a  fungují  jako  nezávislý 

subjekt, ale bez vlastní sítě a pro stávající operátory představují alespoň nějaký zisk. Co 

se týče virtuálních operátorů měl  ČTÚ  ještě v roce 2010  k této problematice  postoj:

„...  vznik  virtuálního  operátora  nemůže  stávajícím  operátorům  nařídit. O  čtvrtém 

mobilním operátorovi, který by prospěl českému telekomunikačnímu trhu se ale mluví 

poměrně  dlouho.  ČTÚ  proklamoval  vypsání  výběrového  řízení  pro  nového  GSM 

operátora na první čtvrtletí roku 2010 a vydal pro tento účel dokument „Strategie správy 

spektra“, který předložil k diskuzi. Bohužel se tak nestalo a předseda rady ČTÚ Pavel 

Dvořák  se  vyjádřil  (březen  2010),  že  během vyhodnocování  změn  v  plánu  využití 

rádiového spektra narazili na několik problematických bodů, týkajících se legislativy i 

technologií, které musí nejprve vyřešit.".xliv 

5.3. Institucionální reflexivita – příklady reakcí firem na 
změněnou situaci na trhu

Tato práce si za svůj cíl předsevzala ukázat projevy institucionální reflexivity na 

trhu  mobilních telekomunikací.  Díky změněné situaci na trhu, kterou jistě je aukce 

volného  rádiového  spektra,  se  nyní  na  tyto  projevy  podíváme.  Stávající  operátoři 

telekomunikačních  sití  jsou29 podle  několika  analýz,  vypracované  například  ČTÚ30, 

28 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

29 Jedná se o situaci v době zveřejnění podmínek aukce kmitočtů – 20.3.2012
30 Dostupné na: http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9008
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Evropskou komisí31, nebo OECD32, na základě  porovnání ceny a dostupnosti služeb pro 

koncové zákazníky, jedni z nejdražších a nejméně investujících do technologií v celé 

Evropě.  Zároveň čeští  operátoři  vykazovali  vysoké  marže,  které  byly oproti  zbytku 

Evropy (a světa) opravdu vysoké.xlv Nápravu situace má proto zajistit  aukce volného 

rádiového  spektra,  která  má  přinést  dalšího  plnohodnotného  operátora  a  několik 

virtuálních na český trh. Když se ohlédneme za rokem 2012 a první polovinou roku 

2013 na scéně mobilních telekomunikací, můžeme říci, že došlo k několika důležitým 

momentům, které  nás dovedou k ukázkovým příkladům institucionální reflexivity v 

podání telekomunikačních společností. 

Došlo k zahájení aukce, která měla přinést nápravu stávající situace na trhu,33 

došlo k jejímu zrušení,xlvi došlo ke změnám v chování stávajích operátorů a novému 

vypsání podmínek aukce.xlvii Člověk by si mohl položit otázku: Jak je možné, že v jiné 

zemi  se  aukce  nemusela  opakovat  a  proč  vůbec  jinde  trvající  proces  zhruba  jeden 

kvartál,34 v České Republice trvá již více než rok ?35 

Podle dostupných informací lze najít dva možné scénáře, proč se tato situace 

stala. První možnosti, proč tato situace nastala (ovšem méně pravděpodobná a dovolím 

si  tvrdit  naivní)  je  skutečnost  tak  vážné  poptávky  po  těchto  kmitočtech,  že  se 

vydražovací  cena dostala  do takové výše,  že  cena již  nebyla reálná a  ČTÚ aukci  u 

tohoto důvodu ukončil. Druhá, a podle chování trhu pravděpodobnější možnost, proč 

aukce  kmitočtů  zabírala  a  stále  zabírá  tak  dlouhý  časový  úsek  je  ta,  že  stávajícím 

operátorům,  chovajícím se  podle  povahy institucionální  reflexivity,  vcelku  vyhovuje 

zachování  stávajících podmínek na trhu.  Abychom mohli  na výše zmíněnou otázku: 

„Jak je možné, že tento proces trvá v České Republice již více, než rok ?“ dostatečně 

odpovědět,  musíme  se  vrátit  k  otázkám,  které  nám předložil  Scott  Lash  v  kapitole

o  institucionální  reflexivitě:  Kdo,  co  a  jak  reflektuje,  tudíž  kdo  je  reflektujícím 

subjektem, jaký je objekt reflexe a jaké je médium reflexe? Reflektujícím  subjektem 

jsou telekomunikační společnosti, které nyní reflektovaly objekt reflexe v podobě aukce 

31 Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreport
s/15threport/cz.pdf

32 Dostupné na: http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdcommunicationsoutlook2011.htm
33 Dostupné na: http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=9008
34 Viz. Situace při dražení uvolněného rádiového spektra v Německu a dalších evropských zemí, které 

touto transformací již úspěšně prošly
35 Zajímavý komentář k této situaci experta na telekomunikace Jiřího Nováčka je dostupný na: 

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/aukce-mobilnich-kmitoctu-aby-se-neopakoval-
scenar-z-prvniho-pokusu
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kmitočtů rádiového spektra, kde médiem této reflexe byl bojkot samotné první aukce na 

základě  expertního  vědění  v  právním  odvětví,  když  se  podařilo  najít  možnost  jak 

důsledky samotné aukce ještě nějakou chvíli pozdržet. Pro tuto druhou možnost hovoří i 

samotná transformace institucí českých operátorů.  

5.3.1. Konkrétní reakce firem 

Pokud  chceme úspěšně  analyzovat  institucionální  reflexivitu  operátorů,  tak  s 

blížícím se datem zahájení  dražby začalo došlo k několika změnám, které  nesmíme 

přehlédnout. Jedná se o: 

1. Změny podmínek a cen poskytování služeb – došlo k eskalaci agresivity nabídky 

na oplátku za smluvní závazek na 24 měsíců v podobě smlouvy na zlevněné 

služby  nebo  zlevněný  telefon.  Jedná  se  o  novou  podmínku  u  společnosti 

Vodafone CZ a.s.xlviii, zatímco společnosti T-Mobile CZ a.s.xlix i Telefónica O2 

CZ  a.s.l provedly  u  tohoto  obchodního  modelu  změny  –  přestaly  nabízet 

zvýhodněné telefony jako jeden z benefitů tarifního řešení se závazkem. Firma 

Vodafone CZ a.s. nyní hraje o čas kvůli tomu, aby mohla uvázat zákazníky pod 

smlouvu s měsíčním závazkem a udržela si tak zákaznickou bázi, která by bez 

závazku mohla odejít pryč k jinému, například virtuálnímu, operátorovi. Proto 

nyní  vidíme tak  agresivní  slevy na  dotované  telefony.36 Zároveň se  stávající 

operátoři „pojistili“ proti příchodu nového operátora. Kdyby chtěl vstoupit nový 

plnohodnotný operátor, zřejmě by se opakoval scénář z Francie ze začátku roku 

2012,37 kde  nový  operátor  způsobil  cenovou  válku  tím,  že  snížil  cenu  flat 

bundlu38 na cenu, která lákala téměř každého Francouze. Proti této eventualitě se 

operátoři pojistili zlevněním stávajících služeb až o 75%.39 Nový subjekt na trhu 

tak přichází o velkou část z možného manévrovacího prostoru v podobě stlačení 

ceny  dolů.  Tento  krok  proto  můžeme  vnímat  jako  projev  institucionální 

reflexivity par excellence za pomoci strategie učící se organizace.

2. Inovace  v  oblasti  informačních  a  komunikačních  technologií –  nehledě  na 

36 Viz. Eshop společnosti Vodafone CZ a.s., http://eshop.vodafone.cz/shop/shopHome.jsp
37 Ve Francii došlo na začátku roku 2012 k opravdové cenové revoluci, zdroj dostupný na: 

http://www.mobilmania.cz/clanky/revoluce-zije-jak-francie-reaguje-na-4-operatora-free/sc-3-a-
1319386/default.aspx

38 Neomezeného balíku služeb
39 Přehled slev oproti stávajícím původním cenám, dostupné na: http://mobil.idnes.cz/srovnani-novych-

neomezenych-tarifu-o2-vodafone-t-mobile-free-pr6-/mobilni-operatori.aspx?
c=A130413_155956_mobilni-operatori_jm

44



probíhající  aukci  již  všichni  stávající  operátoři  začali  s  výstavbou  sítí  LTE.li 

Jedná se o uskutečněný vývoj v implementaci do jejich informačních systémů v 

rámci týdnů, což svědčí o značné flexibilitě – díky této flexibilitě ICT dokázali 

Vodafone  CZ a.s.  i  T-Mobile  CZ a.s.  rychle  odpovědět  na velmi  agresivní  a 

nečekanou nabídku Telefóniky O2 CZ a.s.40 

3. Inovace v oblasti služeb a jejich kombinace – došlo k vývoji nových služeb a 

aplikací41, které si kladou za cíl získat konkurenční výhodu proti konkurentům 

stávajícím,  ale  hlavně  nově  příchozím.  Příkladem  mohou  být  pevně  dané 

kombinace  služeb,  pevně  dané  balíky  služeb,  ve  kterých  je  již  nyní 

zakombinováno internetové připojení. Tato nová kombinace operátorům již nyní 

na  tržbách  z  těchto  balíků  vrací  investice,  které  museli  podniknout  už  při 

výstavbě datových sítí 3G42 a budou muset investovat do výstavby LTE.

4. Uvolnění podmínek vstupu virtuálních operátorů – stávající operátoři vpouštějí 

virtuální operátory do své sítě za vlastních podmínek, které jsou jistě výhodnější, 

než kdyby jim to přikázal ČTÚ v souvislosti s přidělením kmitočtů na LTE.lii 

Zároveň by nový plnohodnotný operátor odlákal určitou část zisku plynoucího z 

plateb za služby zákazníků pryč ze sítí stávajících operátorů. Virtuální operátoři 

ale využívají sítě stávajících plnohodnotných operátorů. Virtuálové tak přinášejí 

stávajícím operátorům sice nižší,  ale alespoň nějaký zisk, než zisk nulový při 

existenci plnohodnotného operátora.

5. Inovace v rámci snížení nákladů – s tím souvisí konec dotovaných telefonů u 

dvou ze tří zavedených operátorů. Pro T-Mobile CZ a.s. a O2 CZ a.s. to znamená 

významné  snížení  nákladů.  Jen  Vodafone  CZ  a.s.,  jak  jsme  ukázali  výše, 

telefony  stále  dotuje,  aby  nalákal  zákazníky  pod  smlouvu  a  udržel  si 

zákaznickou bázi.  Šel  proto  agresivně  s  cenou telefonů dolů,  ačkoliv  zbytek 

nadnárodní skupiny Vodafone již před nějakou dobou šel stejnou cestou, jako 

například americký T-Mobileliii a zbývající dva čestí operátoři.liv

6. Inovace v rámci managementu -  došlo k reflexi v rámci pozic, který můžeme 

demonstrovat  na  příkladu.  Pro  Vodafone  CZ  a.s.  je  neuvázanost  zákazníků 

opravdu  palčivým  problémem  a  tak  vytvořil  místo  ředitele  pro  regulaci.lv 

40 V reakci na uvedení tarifů O2 Free (11.4.2013), dokázal Vodafone reagovat během jednoho dne 
(12.4.2013) a T-Mobile během dvou (13.4.2013)  

41 Aplikace jako Můj Vodafone, Můj T-Mobile, Moje O2, které uživateli ukazují na displeji informace o 
využití a možnost samoobslužného spravování jeho účtu

42 3G – je předchůdce technologie LTE
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Můžeme proto čekat, že právě firma Vodafone bude podávat nejvíce připomínek 

k průběhu aukce a protahovat ji. Firmě jde o to, aby dokázala natáhnout časový 

úsek  průběhu  řešení  a  tohoto  času  využít  k  uzavření  co  nejvíce  nových  i 

stávajicích smluvních závazků.
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6. ZÁVĚR

Telekomunikace  se  staly  zájmem  národních  i  nadnárodních  politik,  které 

podporují  rozvoj  trhu pro telekomunikační  sítě  a  služby ve prospěch všech občanů. 

Cílem práce bylo ukázat na základě reflexivního přístupu a inovačních strategií, jak se 

stávající telekomunikační firmy vypořádávají s regulačním prostředím v situaci vnější 

regulace telekomunikací.  Paradoxně podle ukázaných příkladů dochází k rozšiřování 

okruhu konkurence, k podpoře investic do technologií, k ekonomickému růstu a k vyšší 

zaměstnanosti ještě před samotnou regulací. Tato by některými tvrzeními mohla budit 

dojem konstrukce konspiračních teorií o spolupráci, nebo nátlaku stávajících operátorů 

na ČTÚ; od tohoho dojmu se chce práce jasně distancovat. Jediným záměrem této práce 

je  ukázat,  jak  stávající  operátoři  všemi  možnými  prostředky  expertního  vědění, 

inovačních systémů, firemní strategie a reflexivního přístupu chtějí  zablokovat vstup 

nového plnohodnotného subjektu na trh, aby se nemuseli dělit o celkový zisk plynoucí z 

telekomunikačního odvětví, který byl do nedávné doby43 značně vyšší, než ve zbytku 

Evropy.  Telekomunikační  operátoři  si  uvědomují,  že  k  regulaci  dojde tak,  jako tak. 

Proto radši prosazují inovace a změny již nyní. Z těchto změn nyní profitují zákazníci a 

samotné telekomunikační společnosti tím, že získávají lepší kredit v očích zákazníků. 

Firmy budou prosazovat změny podle svého a v menší míře již nyní, než aby s většímí 

náklady  narychlo  museli  reagovat  na  regulaci  ze  strany  ČTÚ  po  skončení  aukce 

kmitočtů. 

Na základě veřejně dostupných informací od výše zmíněných institucí44 jsme 

byli schopni demonstrovat šest výše uvedených projevů institucionální reflexivity,  které 

její  existenci v strukturách firem potvrzují.  Dovolím si  tvrdit,  že míra institicionální 

reflexivity jde ještě více pod povrch a těmito šesti  body jsme narazili jen na špičku 

ledovce. Je to dáno tím, že se telekomunikační firmy brání externím vstupům do svých 

struktur  a  firemní strategie  kvůli  citlivost  dat,  která  jsou zde uchována.  Na základě 

těchto předpokladů nám tak nezbývá, než studovat projevy institucionální reflexivity 

jako externí pozorovatelé pouze na základě interpretačních metod výzkumu. I přes tento 

skeptický pohled je ovšem toto bádání užitečné, neboť nám dává alespoň nějaký obraz 

jedné z alternativ vývoje trhu mobilních telekomunikací  interpretovaného z hlediska 

43 Nedávnou dobou je myšlen časový úsek před tarfiní revolucí způsobenou tarify O2 Free (11.4.2013)
44 ČTÚ, Telefonica O2 CZ a.s., T-Mobile CZ a.s., Vodafone, CZ a.s. 
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institucionální reflexivity a jejích projevů. 

Jednoduchým dokladem užitečnosti tohoto bádání je možnost vyvodit možnost 

budoucího  scénáře  vývoje  a  směru  ubírání  trhu  telekomunikací.  Dle  dostupných 

informací bude možné vytvořit  virtuálního operátora téměř kýmkoli  za velmi krátký 

časový úsek.45 Jak je možné, že v roce 2012 fungoval stěží jeden ? Jak je možné, že nyní 

je  ohlášených  virtuálních  operátorů  kolem  dvou  desítek  ?  Myslím,  že  si  už  nyní 

dokážeme odpovědět.  Stávající  operátoři  se  pouštením virtuálních  operátorů  nového 

plnohodnotného operátora snaží zablokovat všemi možnými způsoby a připravit mu při 

vstupu na trh co nejnevýhodnější podmínky, aby si vstup rozmyslel: mohli by tak získat 

volné  kmitočty  pro  sebe  a  náklady  na  aukci  by  bez  čtvrtého  dražícího  subjektu 

nevyšplhaly tak vysoko. ČTÚ i vláda ovšem nového operátora chce a v novém návrhu 

aukce  kmitočtů  zvýhodňuje  podmínky  pro  nového  operátora,lvi kterému  chce 

nejlukrativnější část spektra vyhradit. 

Ať  už  dopadne  nová  aukce  jakýmkoli  způsobem,  je  dle  mého  názoru  vznik 

nového plnohodnotného operátora ohrožen. Trh již srovnal cenu na přijatelnou hranici 

se  zbytkem  Evropy  a  rozšířil  se  o  několik  nových  virtuálních  subjektů.  Novému 

plnohodnému operátorovi se tak bude velmi těžko budovat zákaznická databáze a bude 

muset hledat způsoby inovace, kterými si tak zajistí své místo na slunci ... 

45 Jen pro připomenutí: Dochází k „otevření okna“ a dojde i k jeho zavření a následnému oddělování 
„zrna od plev“. 
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