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Abstrakt 

Hlavnou témou tejto práce je objasnenie procesu rozhodovania jednotlivca v čase, ktoré 
je na záver zapojené do trhového systému, v ktorom sa stretáva množstvo jednotlivcov, 
ktorí sa simultánne rozhodujú. Základné princípy rozhodovania obsiahnuté v tejto práci 
vychádzajú z diela G. L. S. Shackla, ktorého hlavné charakteristiky sú okamihovosť 
a neistota spojená s plynutím času. Preto proces rozhodovania jednotlivca prebieha 
v daný okamih prostredníctvom vytvárania si predstáv o možných budúcich výsledkoch 
konania. Pri vytváraní týchto predstáv jednotlivec vychádza z okamihových a apriórnych 
predstáv, ktoré reprezentujú popis fungovania systému. Jednotlivec sa ďalej rozhoduje 
uvalením očakávaní o udelením budúcej hodnoty na predstavované výsledky. Keďže 
však každý jednotlivec žije v spoločnosti zloženej z veľkého množstva jednotlivcov, 
dochádza tu k šíreniu vedomostí a očakávaní prostredníctvom uskutočňovania plánov 
a cenových mechanizmov. Každý jednotlivec tak dokáže získať dostatočné množstvo 
vedomostí na to, aby sa mohol v tomto komplexnom systéme meniacom sa vplyvom 
plynutia času cieľavedome rozhodnúť. 

Abstract 

The thesis of this work is to enlighten tlie process of decision making of an individual in 
time, which is in tlie end integrated into market systém, where many individuals, who are 
deciding simultaneously, interact together,. The fúndamental principles of decision 
making contained in this work are drawn from the work of G. L. S. Shackle, which chief 
characteristics are instantaneousness and uncertainty caused by the lapse of time. Hence, 
the decision making of an individual takes plače in the specific instant through generation 
of conceptions about possible future outcomes of action. The generation of these 
concepts is based on instantaneous and apriory conceptions, which represent the 
description of the working of systém. Further decision making consists of application of 
expectations and assignment of future value to the imagined outcomes. As eveiy 
individual lives in a society comprised of a large number of individuals, diffusion of 
knowledge and expectation takes plače by means of realization of plans and price 
mechanisms. Thus, every individual achieves to gather suffícient amount of knowledge to 
be able to make meaningfúl decisions in this complex systém, which is changing in the 
lapse of time. 
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Úvod 

Predmetom skúmania ekonomickej teórie je skúmanie ľudského konania, či sa už toto 

skúmanie orientuje na konanie jednotlivca a jeho rozhodovanie, alebo je orientované na 

skúmanie agregátnych abstraktných veličín, ktoré vznikajú práve vplyvom konania ľudí. 

Cieľom tejto práce je skúmanie ľudského konania, jednotlivých faktorov, ktoré 

konkrétnemu aktu konania predchádzajú, ovplyvňujú a formujú ho. Základným 

východiskom tejto práce je plynutie času. Toto plynutie času rozširuje statické poňatie 

ekonomickej teórie, ktorá je založená na spĺňaní základných vzťahov, existujúcich medzi 

jednotlivými subjektami, pričom čas posúva tieto vzťahy do polohy ich permanentnej 

zmeny a vnáša do nich prvok neistoty. Plynutie času nám taktiež prináša ďalšie 

problémy. Je to napríklad problém rozhodovania, na ktorom sa ľudské jednanie zakladá. 

Človek sa pri plynutí času rozhoduje na základe faktov, ktoré v momente rozhodovania 

a v momente aktu konania pre neho nie sú známe, a ktoré sa stanú známymi a tým pádom 

aj v podstate do určitej miery irelevantnými, až v dôsledku konania tohto človeka. 

Druhým problémom je vnáranie sa tohto konania do chodu ekonomiky a tým aj medzi 

konania iných ľudí, ktorí sa rozhodujú a konajú na základe rovnakého princípu. Avšak 

dôsledok konania je časovo odlišný a vzdialený od momentu aktu konania. Plynutie času 

nám potom otvára otázku, ako sa môže človek rozhodovať na základe niečoho, čo 

nepozná, a ako je možné, že je schopný vytvoriť tak dokonalé predpovede, ktoré uchopia 

časovú zmenu a vplyv tržného mechanizmu (čiže spolupôsobenia mnohých predpovedí) 

a umožnia mu efektívne fungovanie? Odpoveď na túto otázku nám do veľkej miery 

poskytnú dva základné pojmy, a to očakávania a plán. 

Táto práca sa skladá z troch hlavných častí, ktoré sú však spolu späté a nadväzujú na 

seba. Prvá časť sa nazýva Čas a bude sa zaoberať práve tým, čo nám plynutie času 

prináša, čiže zmena, očakávania a nové vedomosti. Druhá časť sa nazýva Plán a bude 
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pojednávať o vplyve plynutia času na formovanie plánov u jednotlivca a na jeho 

rozhodovanie. V tejto časti, ako aj v poslednej, budeme vychádzať zo vzťahov, ktoré si 

odvodíme v časti o čase, a ktoré následne budeme rozvíjať ďalej. Posledná časť sa nazýva 

Trh a už názov nám naznačuje, že bude pojednávať o spojení a kolidovaní plánov 

jednotlivcov a vzájomnom spojovaní predchádzajúcich častí. Nesmieme však túto časť 

zatratiť ako púhu aplikáciu predošlých vzťahov. Posledná časť vnesie viac svetla do 

formovania a vysvetlenia našich základných pojmov, pretože práve kombinácia trhového 

mechanizmu a času vytvára tie predpoklady, z ktorých budeme začínať. Toto tvrdenie 

však nezamieta našu postupnosť častí, pretože práve táto postupnosť nám osvetľuje 

fungovanie ekonomického celku. 

Kov. 

dl^y i ť w 
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\s 

í . Cas 

Základné východiská 

Plynutie času v našom poňatí nebudeme brať len ako prechod z jedného obdobia do 

druhého, pričom všetky rozhodnutia, činnosti a prispôsobovania, ktoré sa uskutočňujú v 

rámci daného obdobia, sa uskutočňujú autonómne, bez zreteľa na plynutie času. V takom 

prípade sa prispôsobovacie procesy v rámci jedného obdobia berú ako celok, ako 

výsledný proces, ktorý dáva do súladu všetky sily pôsobiace v rámci daného systému 

a jednotlivé medzi-kroky a medzi-prispôsobovania sa považujú za irelevantné, pokiaľ nie 

sú zahrnuté v danom výslednom procese. Takéto poňatie času môžeme označiť názvom 

komparatívna statika, pričom slovo statika označuje práve preskočenie už zmienených 

medzi-krokov. Zmena v takomto systéme prichádza len s príchodom nového obdobia 

a ako následok výsledných procesov. Avšak takáto analýza ekonomického, a vôbec 

každého systému, nás môže viesť do slepej uličky, kde práve chýbajúce puto medzi 

počiatočnými dátami, ako sa počiatočné podmienky pri takejto analýze nazývajú, 

a výsledným výstupom má za následok, že naše chápanie procesov prispôsobovania 

systému je mylné a následkom toho sa naša analýza stáva povrchnou, so slabou 

výpovednou hodnotou. 

Naše poňatie plynutia času bude od toho už zmieneného odlišné. Budeme vychádzať 

z diela anglického ekonóma G.L.S. Shackla, ktorý chápe plynutie času ako plynutie 

okamihov, ako postupnosť okamihov, ktoré sú si navzájom dokonale vymedzené.1 

1 Možná podobnosť s teóriou komparatívnej statiky, ktorá sa na prvý pohľad naskytá, púhym skrátením 
období na tak krátke aby trvali len okamih, j e klamná, čo vychádza práve z definície komparatívnej statiky, 
kde sa porovnávajú dve rozdielne situácie(to znamená situácie so zmenenými dátami), čo medzi dvoma 
okamihmi platí len výnimočne(je zaujímavé, akú odpoveď by dala teória komparatívnej statiky na 
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Existencia jedného okamihu predpokladá existenciu nasledujúceho okamihu, no tieto dva 

nie sú navzájom spojené. Sám Shackle tento okamih označuje „osamelý okamih" 

(solitary moment). Dôraz kladený na dokonalé vymedzenie jednotlivých okamihov j e 

kladený kvôli spôsobu rozhodovania, ktorý budeme aj my v našom texte používať. Tento 

spôsob rozhodovania je založený na subjektívnom vytváraní imaginárnych výstupov, čiže 

na predstavách, ktoré si každý jednotlivec vytvára o budúcom vývoji systému, ktorý sa 

ho dotýka. Dôkladnejší výklad tohto spôsobu rozhodovania nájdeme nižšie. Ešte však 

ozrejmíme príčinu spojenia „vymedzeného okamihu" s našim spôsobom rozhodovania. 

Predstavy jednotlivca sa vytvárajú okamihovo, to znamená, vytvárajú sa pre daný okamih 

a s ohľadom na daný okamih. V nasledujúcom okamihu, už naše pôvodné predstavy 

neplatia ajednotlivec si vytvára úplne nové predstavy pre daný okamih, ktoré však 

nemôžeme spojovať a ani porovnávať s predstavami z predošlého okamihu.2 Takéto 

spojovanie alebo porovnávanie by narušilo podstatu okamihovosti predstavy, ktorá je 

orientovaná na budúci predstavovaný stav systému. Ak by sme si napríklad v okamihu ti 

predstavovali určitý stav systému (takáto predstava bude tvorená rozličnými vzájomne 

protichodnými výsledkami systému, viz. nižšie) pre okamih t3 a v okamihu Í2 

predstavovali znovu určitý stav systému pre okamih t3, spojovanie alebo porovnávanie 

výsledkov našej predstavivosti v okamihoch ti a t2 je nezmyselné, pretože ak si 

v okamihu t j nebudeme predstavovať rovnaké výsledky ako v okamihu ti, potom tieto 

výsledky sú už v okamihu t2 irelevantné a preto spojovanie týchto dvoch predstáv nemá 

žiaden zmysel. Rovnakú argumentáciu môžeme použiť aj v prípade porovnávania 

výsledkov z predstáv v dvoch rozličných okamihoch, pričom zmysel má porovnávať 

jedine výsledky v rámci jednej predstavy a jedného okamihu. 

Takže poňatie času, ktoré budeme používať hlavne v prvej časti tejto práce, je také, pri 

ktorom neustále postupujú jednotlivé okamihy za sebou a v každom z týchto okamihov si 

jednotlivec môže vytvárať predstavy o tých budúcich okamihoch, ktoré len nastanú. 

Takéto poňatie času bude zamerané na subjektívnosť, na jednotlivca, ktorý sa nachádza 

vzniknutie identického výsledku dát v dvoch obdobiach, pričom by na dáta z prvého obdobia aktéri 
systému reagovali a podľa toho menili svoje správanie, hoci výsledný efekt by bol rovnaký) 
" Porovnávaním myslíme tvrdenie, že v okamihu 1 sme považovali výstup Y za optimálny, pričom 
v okamihu 2, v ktorom už poznáme skutočný výstup, výstup Y už za optimálny nepovažujeme. 
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vo vnútri plynutia času, a ktorý sám interpretuje zmeny a sily, ktoré sa nachádzajú 

v tomto meniacom sa systéme. Takéhoto jednotlivca je však treba dôkladne odlíšiť od 

vonkajšieho pozorovateľa, ktorý nie je súčasťou systému a nie je postihnutý plynutím 

času. Vonkajší pozorovateľ sa môže ľubovoľne pohybovať po časovej osy dopredu 

a dozadu, do budúcnosti a hneď naspäť do minulosti bez toho, aby takýto pohyb mal pre 

neho nejaký význam. Práve vonkajší pozorovateľ môže vytvárať rozličné teórie 

a hypotézy o fungovaní vonkajšieho systému, ktoré si posunom do minulosti a následným 

opakovaním môže dokonale overiť. Takýto spôsob analýzy je podobný spôsobu analýzy 

prírodných vied, ktoré overujú svoje teórie pri pokusoch, ktoré majú konštantné 

podmienky a východzí stav a môžu byť opakované ľubovoľne mnoho krát. Ak sa však 

pozrieme na nášho jednotlivca vo vnútri systému, ktorý sa nemôže ľubovoľne pohybovať 

po časovej ose, a ktorého šípka času smeruje dopredu, do budúcnosti, s nenávratným 

opustením toho čo je prítomné a čo sa stáva minulé, zistíme, že takýto spôsob vytvárania 

teórií a hypotéz o fungovaní systému už neplatí. Každá udalosť, ktorá pre neho nastane je 

nevratná. Takýto jednotlivec stráca možnosť opakovaného pokusu za rovnakých 

podmienok a svoje teórie a hypotézy môže formulovať len s ohľadom na neustálu zmenu 

podmienok a tým sa jeho pokusy stávajú viac nestabilné a vyžadujú si prvok interpretácie 

a očisťovania mimoriadnych výkyvov a zmien pomocou duševného rozjímania. V jeho 

prípade sa pokusy môžu opakovať dvojakým spôsobom. Za prvé je to opakovanie v jeho 

predstavách, v ktorých sa stále vracia k už uplynulej situácii a takto si overuje správnosť 

svojich hypotéz a teórií. Takéto predstavy ho vedú k lepšiemu pochopeniu danej situácie 

na základe upravovania jeho hypotéz. Ďalšou možnosťou opakovania pokusov je 

opakovanie na novej situácii, ktorá nastáva prostredníctvom plynutia času. Takáto 

situácia má však už rozdielne východzie podmienky ako pri pôvodnej situácii a jeho 

teórie a hypotézy sa od pôvodných môžu odlišovať. Avšak tu bude znovu pôsobiť jeho 

predstavivosť. Práve v nej môže novú situáciu očistiť od nových výkyvov a interpretovať 

ju s ohľadom na pôvodnú situáciu. Napomáhať mu budú aj hypotézy a teórie, ktoré si 

vytvoril na základe prvého spôsobu opakovania, vo svojich predstavách. Tieto vytvoria 

kostru vzťahov daného systému pomocou ktorej bude očisťovať novú situáciu 

0 nepodstatné prvky.3 Náš jednotlivec si takto bude vytvárať hypotézy a teórie 

1 Ak sa však prvá situácia bude vychyľovať od bežného fungovania systému, ako napr. ekonomika v čase 
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o fungovaní systému. Dokonalosť informácií o tomto systéme a výber procesov, ktoré 

bude skúmať záležia len na jeho posúdení.'1 Jeho teórie sa však od teórií vonkajšieho 

pozorovateľa budú odlišovať v zásadnom ohľade. Budú vytvárané lak povediac za 

pochodu a úspech či neúspech jednotlivých hypotéz bude nášho jednotlivca ovplyvňovať. 

To znamená, že nie všetky hypotézy a teórie, ktoré si vytvorí budú dávať správne 

odpovede na fungovanie systému. Nesprávne hypotézy si vynútia dôkladnejšie 

prehodnotenie jeho predstáv (ako napríklad v prípade vojny ako prvej situácie). Tvorba 

takýchto teórií a hypotéz v predstavách nášho jednotlivca je veľmi významná pre 

vysvetlenie jeho rozhodovania v systéme, v ktorom plynie čas. Plynutie času prináša 

neustálu zmenu a tým aj neistotu, s ktorou sa musí náš jednotlivec určitým spôsobom 

vysporiadať. Práve preto si formuje vo svojich predstavách hypotézy a teórie, ktoré tvoria 

základ pre jeho rozhodovanie (víz. nižšie). Medzi kotvy rozhodovania budeme zaraďovať 

apriórne pravidlá, ktorými sa náš jednotlivec bude riadiť. Apriórne pravidlá budú 

vytvárať dôležitý prvok pri objasnení fungovania celého systému. 

Predpoklady o systéme 

Pred tým ako budeme pokračovať, musíme si vymedziť základné predpoklady o systéme, 

ktorým sa budeme zaoberať. Tieto predpoklady sú nutné aj ako podporné tvrdenia pre 

možnosť fungovania apriórnych pravidiel. Znovu budeme nasledovať vzor Shackla. 

Tento pre svoj svet zmysluplných rozhodnutí vytýčil tri základné predpoklady. Jeho 

rozhodnutia musia byť neiluzórne (non-illusory), neprázdne (non-empty) a nie bezmocné 

(non-powerless). Náš systém nesmie teda byť vopred predurčený. Sám Shackle 

predurčený systém označuje ako: „[...] kozmos, ktorého dejiny sú vopred predurčené, 

kozmos, ktorý sa chová v každom detaile spôsobom ustáleným a určeným od začiatku. Ak 

vojny, potom jednotlivec postupným overovaním hypotéz bude túto kostru upravovať až získa predstavu 
o viac primeranej kostre(stav, pri ktorom by bola úplne prvá situácia takto príliš vychýlená je extrémom, 
ktorý j e však zvládnuteľný pomocou opakovaní, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich situáciách) 
4 Je samozrejmé, že si nebude vytvárať hypotézy o fungovaní systému ak nepovažuje svoje vedomosti 
o jeho fungovaní za dostatočné. Avšak dostatočnosť vedomostí n i e j e zhodná s dokonalosťou vedomostí. 
Na margo výberu procesov môžeme uviesť jeden príklad nesprávneho výberu, ktorý nevysvetľuje chovanie 
systému. Takýmto príkladom bolo spojovanie škvŕn na slnku s množstvom úrody z poľnohospodárskej 
činnosti. 
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kozmos takým je, je jasné, že sa sami klameme ak si myslíme, že dejiny sú \ytvárané, v 

nejakom zaujímavom zmysle, ľudskou činnosťou rozhodovania." (Shackle, 1961 f 

Rozhodnutia musia podľa neho mať charakter inovácií atak si ich aj definuje. 

Rozhodnutím môžeme označiť len niečo, čo sa nedá predpovedať z minulých situácií, 

niečo čo prináša novosť. Iba v nedeterministickom systéme môžu byť naše rozhodnutia 

neiluzórne. Druhým predpokladom nášho systému je nemožnosť dokonalej predpovede 

budúcnosti. Shackle označuje opak takého systému ako systém, v ktorom „ jednotlivec 

rozhodujúci sa medzi jemu dostupnými činnosťami, predpokladá, že pozná presne, 

kompletne a s určitosťou následky, ktoré pre neho bude mať hociktorá dostupná činnosť. 

Môžeme povedaťže dokonalé predvídanie by robilo rozhodnutie prázdnym." (Shackle, 

1961) Posledným predpokladom nášho systému je rád. V systéme bez rádu, by nastala 

situácia, kde „ každý výsledok by sa zhodoval s každou činnosťou a každá činnosť 

s každým výsledkom, nebol by splnený žiaden úče, uváženým výberom medzi dostupnými 

činnosťami a znovu rozhodnutie by bolo celkom nezaujímavé." (Shackle, 1961) Takýto 

systém by bol extrémnym prípadom chaosu. 

Zhrňme si teraz ako by náš systém mal vyzerať. Základnou črtou tohto systému je 

existencia rádu. To znamená, že v ňom existujú určité sily, ktoré ho udržiavajú v 

rovnováhe a určujú základné vzťahy, podľa ktorých sa riadi. Tento rád však nespôsobuje, 

že náš systém je deterministický v tom zmysle, že ak poznáme východzie podmienky, 

potom na základe základných síl a vzťahov môžeme určiť výsledný výstup 

v ktoromkoľvek momente. Náš systém sa chová podľa vnútorného rádu, avšak nie je 

dokonale predvídateľný a ani vopred predurčený. Pôsobí v ňom neistota, zmena a novosť. 

To znamená, že rozhodnutia prinášajú inovácie, prinášajú niečo nové, avšak aj tieto 

inovácie sú obmedzené rádom. Rád reprezentovaný jeho pôsobiacimi silami však 

jednotlivcom nie je dokonale uchopiteľný. Tento jednotlivec si vytvára vo svojich 

predstavách hypotézy a teórie o tom aké sily v systéme fungujú a ako v ňom fungujú. Na 

základe skúsenosti sa tieto teórie postupne a kumulatívne zlepšujú a približujú sa 

pravému poznaniu rádu. Každý jednotlivec má rozličnú úroveň poznania rádu (toto 

poznanie môže byť aj podvedomé, určitý podnikateľský inštinkt) a práve tieto rozdiely 

5 Všetky citáty v tejto práci sú prekladom autora z anglických textov. 
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im prinášajú ziskové príležitosti. Avšak práve kvôli neustálej zmene a neistote, ktorú 

plynutie času prináša, dokonalé poznanie rádu n ie je možné a to vylučuje aj možnosť 

dokonalej predpovede budúceho výstupu. 

Predpoklady o jednotlivcovi 

Keďže sme si už definovali systém, v ktorom sa náš jednotlivec bude pohybovať, musíme 

si ešte určiť základný princíp, podľa ktorého sa v ňom bude pohybovať. V tomto prípade 

si prepožičiame princíp konania jednotlivca z Rakúskej ekonomickej školy a hlavne od L. 

Misesa. Tento princíp je účelovosť ľudského konania. Ako sám Mises píše: „ Konanie je 

rozhodnutie (will), ktoré holo realizované a transformované v činnosť, je zamerané na 

ciele a zámery, je zmysluplnou reakciou ega na podnety a na podmienky jeho prostredia, 

je vedomým prispôsobením sa osoby stavu sveta, ktorý určuje jeho život." (Mises, 1998) 

To znamená, že každé konanie je zamerané na transformáciu prostriedkov na ciele. Táto 

transformácia však spĺňa podmienky účelovosti a možnosti, teda jednotlivcove predstavy 

o stave sveta musia formovať danú transformáciu, ktorá s nimi musí byť v súlade. 

Dôležitým bodom je presná špecifikácia konania. Mises ho označuje takto: „Konanie je 

skutočná vec. Čo sa počíta je ľudské správanie a nie reči o plánovanom ale 

nerealizovanom konaní." (Mises, 1998) Konanie je teda činnosť, činnosť, ktorá je 

uskutočnená, realizácia jednotlivcových predstáv. Samotné konanie môže vychádzať buď 

z vedomého rozhodnutia, alebo aj z podvedomého stimulu. Predstavy, na základe ktorých 

jednotlivec koná nemusia teda vždy vznikať vedomím úsudkom, ale môžu sa vynoriť 

z podvedomia a stávať sa automatické. Jednotlivec koná preto, lebo sa snaží 

o dosiahnutie viac uspokojivého výsledku. Práve táto snaha o dosiahnutie spokojnosti j e 

motorom konania a samotným dosiahnutím spokojnosti človek prestáva konať, pretože si 

už nevie predstaviť lepší stav a nevidí možnosť ako by sa mohol pomocou účelného 

konania dostať do viac uspokojivého stavu. „Ale aby človek konal, nepríjemnosť 

a predstava viac uspokojivého stavu samy osebe nie sú dostačujúce. Tretia podmienka je 

potrebná: očakávanie, že účelové správanie dokáže odstrániť alebo aspoň zmierniť 

pociťovanú nepríjemnosť." (Mises, 1998) V systéme, ktorý je v neustálom procese 
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zmeny teda konanie nikdy neprestáva. No konaním už nie je reakcia ľudského tela, ktorú 

daná osoba nemôže ovplyvniť a kontrolovať. Púhou reakciou totiž nemôžeme splniť 

základný predpoklad konania a tým je dosiahnutie cieľa. Nekontrolovanú reakciu 

ľudského tela už zo samotnej podstaty tejto reakcie nemôžeme smerovať a riadiť tak, aby 

sme ňou dosiahli ten cieľ, ktorý bol vytýčený. Čo robí ľudské konanie účelovým? Je to 

práve to, že „konajúci jednotlivec vyberá, určuje a snaží sa dosiahnuť cieľ." (Mises, 

1998) Vyberá medzi množstvom prostriedkov, ktoré sú mu k dispozícii, určuje, ktoré 

z nich nakoniec pre svoje konanie vyberie a akým spôsobom ich využije. Stále však má 

na zreteli účel, pre ktorý tieto prostriedky využíva. Bez účelu by nebol žiaden cieľ a bez 

cieľa nemá ľudské konanie kam smerovať, a preto sa nejedná o konanie. Účelom konania 

môže byť aj zdržanie sa tohto konania v prípade, že to jednotlivec v danom okamihu 

považuje za zmysluplné. Účelnosť konania je teda subjektívna. Jedine jednotlivec pozná 

účel svojho konania a jedine pre neho má tento účel zmysel. Konanie teda musí byť 

prispôsobené účelu. 

Apriórne a okamihovépredstavy 

No pre samotnú existenciu konania a dosiahnutie cieľa a teda účelu tohto konania, náš 

jednotlivec musí poznať kauzálne vzťahy, ktoré v danom systéme fungujú. Uvedomením 

si príčin a následkov určitého javu môže zasiahnuť do tohto vzťahu a využiť ho 

k dosiahnutiu svojho cieľa. Tieto kauzálne vzťahy môžeme stotožniť už so spomínanými 

apriórnymi pravidlami, čiže určitými hypotézami a teóriami, ktoré si náš jednotlivec 

vytvára vo svojich predstavách a ktoré tvoria základ pri jeho rozhodovaní a následne aj 

pri jeho konaní. Poznanie príčiny a následku určitého javu umožňuje jednotlivcovi 

definovať si svoj cieľ. Tento cieľ si bude definovať v rámci obmedzení, ktorými sú 

predstavy o pôsobení kauzálnych vzťahov.6 Jednotlivcove konanie je teda založené na 

intuitívnej predstave o fungovaní systému. Nesmieme však nabudiť dojem, že apriórne 

6 Podnikateľ pozná kauzálny vzťah medzi objemom výroby a nákladmi (za ostatných nemenných faktorov), 
preto nebude zvyšovať svoj výstup nad hranicu, pri ktorej sa medzné náklady produktu práve rovnajú cene, 
za ktorú tento produkt dokáže predať, pretože by si vytváral stratu. To znamená, že si svoje ciele bude 
definovať na základe obmedzení, ktoré vyplývajú z tohto vzťahu. 
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predstavy a naše okamihové predstavy a hypotézy sú jedným a tým istým. Takéto 

tvrdenie by našu teóriu úplne rozvrátilo. Apriórne predstavy, hypotézy a teórie sú také, 

ktoré sa nedajú odvodiť z púheho pozorovania okolia a z popisu vzťahov medzi prvkami 

tohto okolia. To znamená, že bez takýchto predstáv by fungovanie trhu bolo pre 

pozorovateľa prezentované púhym pohybom jeho prvkov. Jediné čo by videl je pohyb 

tovarov, služieb a jednotlivcov, ktorý by mu však nedával žiaden zmysel. Sú to práve 

apriórne pravidlá, ktoré tomuto pohybu vkladajú zmysel a ktoré sú inherentne obsiahnuté 

v tomto pohybe. Práve ony sú tým čo udáva smer týchto pohybov, sú to tie príčiny, ktoré 

spôsobujú tieto pohyby a majú za následok ich výsledky. Sú to reálne sily pôsobiace 

v tomto systéme. Ako príklad apriórnej predstavy, či pravidla môžeme použiť úžitok, 

alebo presnejšie medzný úžitok. Je to práve úžitok z tovaru alebo služby, čo spôsobuje 

jeho spotrebu, a je to práve medzný úžitok, čo spôsobuje výmenu a určuje ceny. Apriórne 

predstavy ako sme už vyššie tvrdili budú predstavami intuitívnymi. Vychádzajú 

z apriórnych elementov myslenia. Mises tieto elementy popisuje ako „nutné 

a nevyhnutné intelektuálne podmienky myslenia predchádzajúce každému skutočnému 

prípadu predstavy a skúsenosti." (Mises, 1998) To znamená, že nie sú odvodené a ani 

odvoditeľné zo žiadnej skúsenosti. Sú to práve tieto elementy, ktoré slúžia k inteipretácii 

vzťahov v systéme. Ako Mises píše: „Ľudské vedomosti sú podmienené štruktúrou 

ľudskej mysle. Ak si vyberie ľudské konanie ako predmet svojich skúmaní, nemôže to 

znamenať nič iné, než kategórie konania, ktoré sú vlastné ľudskej mysli a sú jej 

premietaním do vonkajšieho sveta bytia a zmeny." (Mises, 1998) Každé ľudské konanie 

je teda založené na apriórnych kategóriách mysle7, to znamená, že všetci jednotlivci budú 

konať na základe rovnakého princípu, pretože apriórne elementy myslenia sú vlastné 

každému. Nemôžeme dostatočne mnoho krát zopakovať, že tieto apriórne predstavy nie 

sú odvoditeľné, to znamená poznateľné, zo skúsenosti. Ak by také boli, potom by to 

znamenalo, že by sme ich pred skúsenosťou nepoznali. Ak by sme tieto predstavy nemali, 

potom by však skúsenosť vôbec neprebehla, pretože by sme nedokázali konať, konanie 

by sa neuskutočnilo. To znamená, že ak nemá jednotlivec predstavu o úžitku, potom 

nebude spotrebovávať, t.j. konať, pretože nemá základ pre toto konanie. Ak však na 

napr. ak tvrdíme, že A j e lepšie ako B, potom zároveň nemôžeme tvrdiť, že B je lepšie ako A (Mises, 
1998) 
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základe štruktúry uvažovania, založenej na apriórnych kategóriách má vytvorenú 

predstavu o úžitkus, potom bude spotrebovávať práve do toho bodu, pokiaľ mu každá 

pridaná jednotka prinesie úžitok. Naproti tomu okamihové predstavy budeme chápať ako 

predstavy založené na skúsenosti. Tieto predstavy budú vychádzať z interpretácie 

minulých situácií, t.j. zo skúsenosti, a z interpretácie síl, ktoré túto situáciu privodili. 

Interpretácia síl môže byť založená na apriórnych predstavách, avšak bude v sebe 

obsahovať okamihovú špecifikáciu, bude brať do úvahy konkrétne prostredie a iné 

špecifické okolnosti daného okamihu. Zatiaľ čo apriórne predstavy budú popisovať 

všeobecné vzťahy, okamihové budú naopak popisovať špecifiká budúceho vývoja. Budú 

sa snažiť objaviť novosť, ktorá prichádza s každým rozhodnutím a konaním. Príkladom 

okamihovej predstavy môže byť predstava o budúcom vývoji ceny ropy. V tomto prípade 

poznanie apriórnych predstáv nedokáže zachytiť špecifiká tohto vývoja, hoci mu dodajú 

kostru. Avšak svaly a kožu mu dodajú až okamihové predstavy, kde si náš jednotlivec 

bude vytvárať rozličné hypotézy o budúcom vývoji ceny ropy a na základe nich formuje 

svoje rozhodnutie a konanie. Okamihové predstavy sú neustále v procese zmeny 

a prispôsobovania. 

Rozhodovanie 

„Ľudské konanie je jedným z vplyvov, ktoré spôsobujú zmenu." (Mises, 1998) Ľudské 

konanie je taktiež úzko spojené s časom, pretože nastáva v časovom poradí. (Mises, 

1998) Jednotlivec nemôže vykonávať 2 činy naraz, každý čin musí nasledovať za 

predošlým, ako okamih nasleduje za okamihom. Keďže ľudské konanie nastáva 

v časovom poradí, a keďže ľudské konanie spôsobuje zmenu, náš jednotlivec sa musí 

rozhodovať medzi časovým poradím jednotlivých činov, ktoré budú spôsobovať 

rozdielnu zmenu. Pri tomto rozhodovaní bude vychádzať z dvoch základných 

predpokladov. Za prvé to bude podmienka konania, ktorou je dosiahnutie účelu, to 

znamená viac uspokojivého výsledku.'' Druhou podmienkou je ohodnotenie budúcich 

s napr. tvrdenie mať úžitok značí byť na tom lepšie po spotrebe ako pred ňou 
9 Takýmto konaním môže byť aj udržiavanie rovnakého stavu. Ak napríklad človek na opustenom ostrove 
bude zbierať banány na svoju obživu, potom bude konať a pritom si udržiavať stále rovnaký stav obživy. 
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výsledkov konania. Na základe týchto dvoch predpokladov bude jeho rozhodovanie 

zamerané na porovnávaní budúcich hodnôt uspokojivého výsledku svojho konania. Toto 

porovnávanie sa však bude odohrávať v jeho mysli, v jeho predstavách. Pri procese 

rozhodovania si náš jednotlivec vytvorí v predstavách rozličné výsledky možných ciest 

konania. ,, Tieto xýsledkv, ktoré vytvárajú základ rozhodnutia, sú predstavy [...]" 

(Shackle, 1961) V okamihu, v ktorom si náš jednotlivec formuje svoje rozhodnutie, sú 

všetky možnosti konania a jeho výsledky púhymi predstavami jeho mysli. Ako sám 

Shackle tvrdí, jednotlivec si vytvára protichodné výsledky, vytvára si protichodné 

možnosti konania. Vytvára si teda vo svojich predstavách rozličné možnosti o tom, aký 

bude stav vecí v budúcnosti. K rozličným stavom vecí bude prideľovať rozličné spôsoby 

konania. Je možné, že k jednému spôsobu konania pridelí viac výsledkov, alebo naopak, 

k jednému výsledku viac možností konania. Takto si vo svojej mysli vytvorí rozličné 

dvojice výsledku a konania. Aby sme si tento spôsob predstavovania ozrejmili uveďme si 

príklad. Podnikateľ sa bude rozhodovať o tom akú cestu konania si vyberie. Pri tomto 

rozhodovaní si vo svojej mysli bude predstavovať ako by sa mohla história udalostí 

v budúcnosti odohrať. Podnikateľ už má predchádzajúce skúsenosti z chodu svojho 

podniku a teda vytvorené aj určité hypotézy o fungovaní systému. Na základe trendu 

z minulosti a jeho hypotéz si napríklad predstaví tri možné výsledky konečného stavu v 

budúcnosti. Za prvé je to rapídne zvýšenie dopytu po jeho tovare a s tým predpokladané 

zvýšenie jeho ceny, ktoré predpokladá byť dlhodobého charakteru. V tomto prípade sa 

podnikateľ rozhodne konať spôsobom zvyšovania výstupu tak, že bude investovať do 

kapitálu, ktorý mu prinesie dlhodobé zvýšenie výroby. Druhý výsledok je nemennosť 

dopytu, pričom môže zvoliť rovnaké konanie ako doposiaľ. Tretím výsledkom je pokles 

dopytu po jeho tovare v dôsledku prechodu zákazníkov ku konkurencii. V tomto prípade 

uskutoční prispôsobovacie konanie zamerané na zníženie strát a snahy o zvýšenie dopytu. 

Takto môžu vyzerať tri protichodné výsledky a tri možné cesty konania vyvolané 

predstavou daného výsledku. Jednotlivé dvojice však budú podliehať filtrovaniu 

možnosti nastatia (existencie) daného výsledku. Ak daný výsledok nie je v súlade 

s fungovaním systému a s apriórnymi predstavami o tomto fungovaní potom bude 

Uspokojivý výsledok je pre neho obživa, ktorú konaním získava, ak by nekonal bol by menej uspokojený 
a hladný. 
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z množiny výsledkov vyradený. Táto predbežná filtrácia však nemusí odhaliť žiaden 

neadekvátny výsledok, pretože náš jednotlivec si vytvára predstavy o výsledku už na 

základe týchto pravidiel fungovania systému, ktoré aplikuje intuitívne. V druhej láze 

filtrovania bude využívať svoje očakávania a tým vyradí ďalšie predstavované výsledky 

z rozhodovacieho procesu.1" Následne si taktiež zoradí zostávajúce výsledky na základe 

očakávania ich nastatia. Potom nasleduje proces ohodnotenia budúcich výsledkov. 

V tomto procese bude zoraďovať jednotlivé výsledky podľa toho akú mieru uspokojenia 

si predstavuje v danom okamihu, že mu tieto výsledky prinesú v budúcnosti. Toto 

ohodnotenie bude tak riadené súčasnými predstavami. Na záver si skombinuje poradia 

z posledných dvoch filtrácií a vyberie si ten výsledok a cestu konania, ktorý mu prinesie 

najlepšiu kombináciu uspokojenia a očakávania nastatia. 

Tu musíme znovu zdôrazniť subjektívnosť rozhodovania. Všetky predstavy, očakávania 

a hodnotiace procesy sú subjektívne. Ako Shackle píše: „ Jednotlivcova moc rozhodnúť, 

ako to chápem ja, záleží v zásade na jeho pripravenosti posudzovať či a v akom stupni sú 

nejaké výsledky možné, také súdy sa samozrejme zakladajú na vedomostiach, akokoľvek 

nedokonalých, o fyzikálnych vlastnostiach prírody, o ľudskom charaktere a histórii, 

a o súčasnej situácii; a také vedomosti môžu byť samozrejme dostupné len ako následok 

ukladania skúsenosti v pamäti." (Shackle, 1961) No hneď nato Shackle zdôrazňuje, že 

„minulosť existuje v pamäti, ale pamäť je duševným činom prítomnosti. " (Shackle, 1961) 

To znamená, že náš jednotlivec využíva v danom okamihu svoju pamäť, apriórne 

a okamihové predstavy, na základe ktorých si formuje v predstavách výsledky, ktoré 

prisudzuje budúcemu stavu. Proces rozhodovania sa uskutočňuje v danom okamihu a pre 

daný okamih. Tento proces v sebe skrýva prvok inovátorstva. Práve inovovanie 

a vytváranie novosti je pre Shackla, a aj pre nás, základnou podmienkou rozhodovania. 

Rozhodnutím je práve to, čo nám prinesie niečo nové. Opakovanie alebo rutinu 

nebudeme v tomto zmysle považovať za rozhodnutie práve preto, že neprinášajú novosť 

a môžu vznikať len následkom rozhodnutí. Každé rozhodnutie bude teda akási inovácia 

a bude prinášať zmenu. Takéto rozhodnutia sa nedajú predvídať len z minulého vývoja, 

10 Ak napríklad budú jeho očakávania konjunktúrneho charakteru, potom bude predpokladať rast alebo 
nemennosť dopytu a opustí možnosť poklesu dopytu z nášho príkladu. 
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zo skúsenosti. Pôsobí tu inšpirácia, ktorá pracuje v mysli jednotlivca, a tak vytvára nové 

predstavy, ktoré sú vynálezom mysle a ktoré nie sú odvoditeľné z minulosti. Práve 

rozhodovanie spojené s plynutím času prináša základné problémy času a tými sú zmena 

a neistota. Keďže rozhodnutia prinášajú novosť, potom nie je možné dokonale 

predpovedať aké konanie bude náš jednotlivec aplikovať v ďalšom okamihu. 

„Rozhodnutia takého druhu ako tu predpokladáme sú svojou základnou podstatou 

nepredvídateľné." (Shackle, 1961) 

Neistota a predikcie 

Neistotu v procese rozhodovania nebudeme chápať z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa 

ako neschopnosť predvídať ako sa náš jednotlivec rozhodne. Budeme ju chápať 

z pohľadu tohto jednotlivca, u ktorého nie je nič istejšie ako to, že pozná svoje 

rozhodnutie. Je to práve on, ktorý si toto rozhodnutie formuje, a preto je toto rozhodnutie 

pre neho isté. Neistotu, ktorá zasahuje do rozhodovania nášho jednotlivca, prináša okolie 

a plynutie času. Napriek tomu, že sa všetci jednotlivci rozhodujú na základe rovnakého 

princípu, avšak keďže každé rozhodnutie prináša novosť a zmenu, náš jednotlivec 

nemôže dokonale poznať ako sa budú rozhodovať jednotlivci, ktorý sa nachádzajú 

v okolí relevantnom pre jeho rozhodnutie. Formovanie jeho predstáv o budúcich 

výsledkoch preto naráža na veľkú prekážku. Ako je možné, že je náš jednotlivec schopný 

vytvoriť si predstavy budúcich výsledkov, ktoré sú dostatočne presné na to, aby jeho 

činnosť nevyšla na zmar? Táto otázka je veľmi zaujímavá a pre vysvetlenie nášho 

systému a konania jednotlivca zásadná. Pritom pri nej nesmieme zabúdať na neistotu, 

s ktorou sa náš jednotlivec stretáva. Na odpoveď na našu otázku budeme potrebovať 

nájsť princíp, kotvu rozhodovania jednotlivcov. Budeme potrebovať odhaliť tie sily, 

ktoré daný systém riadia, a teda riadia aj rozhodovanie jednotlivcov. Ako sme si už 

povedali náš jednotlivec, a teda každý jednotlivec, koná účelovo. Pri svojom konaní sa 

snaží dosiahnuť väčšie uspokojenie, ako by bolo to, ktoré by nastalo bez konania. 

Účelom konania je využitím stanovených prostriedkov dosiahnuť určený cieľ. Pomaly sa 

nám začína odhaľovať ten princíp, na základe ktorého sa jednotlivci rozhodujú a konajú. 
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Na to, aby náš jednotlivec dosiahol účel svojho konania, potrebuje poznať sily, ktoré 

v danom systému pôsobia. V predošlom texte sme už spomínali, že jednotlivec má 

o fungovaní systému apriórne a okamihové predstavy. Práve apriórne predstavy sú tým, 

čo v jednotlivcovej mysli predstavuje základné sily pôsobiace v systéme. Sú to tie 

predstavy, ktoré náš jednotlivec intuitívne využíva pri formovaní svojho rozhodnutia, 

ktoré je základom pre jeho konanie. Na rozdiel od okamihových predstáv, ktoré sa snažia 

odhaliť špecifiká fungovania systému v danom okamihu, apriórne predstavy sú 

všeobecné, je to práve to jedno v mnohom. Môžeme teda povedať, že apriórne predstavy 

sú nadradené okamihovým. Bez apriórnych predstáv by konanie, ako sme si ho 

definovali, nemohlo nastať. To znamená, že odpoveďou na našu prvú otázku a kotvou 

rozhodovania pre každého jednotlivca sú apriórne predstavy. Sú nimi práve preto, lebo 

každý jednotlivec sa nimi intuitívne riadi pri svojom rozhodovaní, atak riadia a smerujú 

jeho konania. To umožňuje, že náš jednotlivec nebude tápať v tme, keď si bude musieť 

predstaviť budúci výsledok. Sú to ony, ktoré vymedzujú základné hranice, v ktorých sa 

nachádza každé rozhodnutie, a ktoré umožňuje, že jednotlivec je schopný predstaviť si 

budúce výsledky, ktoré budú tvoriť základnú množinu pre jeho rozhodnutie. Táto 

množina bude ďalej zmenšovaná na základe okamihových predstáv, čiže hypotéz 

o fungovaní daného javu a systému v danom okamihu. Práve tieto okamihové predstavy 

sa budú musieť vysporiadať s novosťou, ktorú rozhodnutia prinášajú. Sú to ony, ktoré 

budú mať za úlohu určiť presnejšie smer pohybu systému, to znamená odhadnúť, akým 

smerom môže inovácia z rozhodnutia pôsobiť. Práve okamihové predstavy sú tým čo 

určuje úspešnosť nášho jednotlivca. Týmto problémom sa budeme zaoberať v časti Trh, 

ale uveďme si niekoľko citátov. „Co rozlišuje objavovanie (týkajúce sa doposiaľ 

nepoznaných ziskových príležitostí) od úspešného hľadania (týkajúceho sa uvedenej 

tvorby informácií, o ktorých sa vedelo, že chýbajú) je, že prvé (na rozdiel od druhého) 

zahŕňa prekvapenie, ktoré sprevádza uvedomenie si toho, že sa prehliadlo niečo, čo bolo 

v podstate ľahko k dispozícii." (Kirzner, 1997) Ono prekvapenie môže nastať práve 

z odhalenia novosti z rozhodnutia iných, ktorú sme doposiaľ nepoznali. Významnejšou 

pasážou pre našu prítomnú úvahu je táto: „Čo vysvetľuje systematickú tendenciu 

k sekvencii prospešných prekvapení, ktoré sú nutné k tvorbe equilibračného procesu, nie 

je žiadna nepravdepodobná séria slastných náhod, ale skôr prirodzená ostražitosť 
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(Kirzner 1973, pp. 3 5f, 65 f ) k možným príležitostiam (alebo nebezpečenstvu možnej 

pohromy), čo je vlastnosťou ľudí." (Kirzner, 1997) Ostražitosť nášho jednotlivca mu 

umožňuje spoznať špecifiká fungovania daného systému v danom momente a tým 

odhaliť možné príležitosti (či nebezpečenstvá), ktoré pôsobením síl v tomto systéme 

môžu pre neho nastať. Ostražitý jednotlivec si bude vytvárať také okamihové predstavy, 

ktoré budú postihovať najlepšiu tendenciu k novosti, ktorá vzniká rozhodovaním. 

Neistota, ktorá v systéme pôsobí, teda neznamená, že jednotlivci nedokážu odhadnúť, aký 

bude približne stav v budúcom okamihu a teda rozhodnúť sa konať na základe tohto 

odhadu. „Budúcnosť je pre nás všetkých nepoznateľná, i keď nie nepredstaviteľná." 

(Lachmann, 1976) To znamená, že náš jednotlivec síce nepozná presný stav systému 

v budúcom okamihu, ale môže si vytvárať predstavy o tomto stave. Tieto predstavy, ako 

sme už povedali, budú založené na apriórnych aokamihových predstavách. Apriórne 

predstavy budú vytvárať základnú (zbraň) voči neistote, budú ju hlavným spôsobom 

zmenšovať. Druhou zbraňou voči neistote budú okamihové predstavy, ktoré budú ďalej 

zmenšovať neistotu a vytvárať stále lepšie podmienky pre konanie. Týmto netvrdíme, že 

neistota bude úplne odstránená. Je ľahko predstaviteľné, a veľmi pravdepodobné, že náš 

jednotlivec vo svojich okamihových predstavách nezahrnie všetky pre neho relevantné 

zmeny vyplývajúce z inovatívnych rozhodnutí ostatných jednotlivcov. My tvrdíme, že 

náš jednotlivec bude schopný konať, to znamená vyvíjať činnosť do budúcnosti, a toto 

konanie bude položené na dostatočne silných základoch, aby nevyšlo na zmar. 

Očakávania 

Aby sme si hlbšie ozrejmili, akým spôsobom budú jednotlivci bojovať s neistotou, ktorá 

vyplýva z plynutia času, musíme si ešte zaviesť pojem očakávania. U rôznych autorov 

nachádzame rozdielne definície očakávaní. Uved'me si na úvod niekoľko príkladov 

týchto definícií. 

Prvým takýmto príkladom bude poňatie očakávaní Ludwigom Lachmannom. Tento svoje 

očakávania definuje ako „tie činy podnikateľskej mysle, ktoré vytvárajú jeho 'svet', 

rozpoznávajú 'situáciuv ktorej sa musí konať a logicky predchádzajú vytváraniu 
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plánov. " (Lachmann, 1978) „ Očakávania sú prevažne výsledky skúsenosti." (Lachmann, 

1943) ,,Odrážajú ekonomickú skúsenosť a sú ovplyvnené jej zmenami." (Lachmann, 

1978) Lachmannov prístup jc teda nášmu veľmi blízky. Tak ako my, berie do úvahy 

hlavne subjektívne predstavy jednotlivca, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou. Ako ďalej 

píše, sú to ..predbežné odhady, ktoré budú potvrdené v budúcnosti, nedokonalé vedomosti 

spôsobilé byť zdokonalené. " (Lachmann, 1978) Zdokonalené budú tieto vedomosti práve 

v okamihu nastatia situácie, pre ktorú boli vytvorené, to znamená až vtedy, keď daná 

situácia nastane. Lachmann mal vytvorenú koncepciu cenových pásiem - vnútorné 

pásmo, vonkajšie pásmo, ktoré sú jednotlivcom predpokladané. Cena môže taktiež 

padnúť mimo vonkajšieho pásma, čo však na základe jednotlivcových hypotéz bolo 

považované za nemožné a dochádza tak k prehodnoteniu hypotéz a plánov, ktoré boli 

vytvorené s ohľadom na staré hypotézy. 

Ako druhý príklad poňatia očakávaní si zoberme poňatie Johna R. Hicksa. Tento chápe 

očakávania ako „očakávania trhových podmienok." (Hicks, 1939) Ľudia majú podľa 

neho len zriedka vytvorené precízne očakávania. Väčšinou si vytvárajú určité pásma, 

v ktorých sa pravdepodobne budú pohybovať (napr. cenové pásmo). V tomto ohľade sa 

Hicks zhoduje s Lachmannom. Hicksovým prínosom bolo to, aby „očakávania tých čo 

vytvárajú plány boli upravené o riziko." (Hicks, 1939) Táto riziková prirážka však 

nemusí vysvetľovať len neistotu, ale môže predstavovať aj ochotu riskovať. Druhým 

Hicksovým prínosom bola jeho koncepcia elasticity očakávaní. Neelastické očakávania 

môžu tak spôsobovať rigiditu cien. 

Tretím príkladom bude Schumpeterovo poňatie očakávaní. Tento píše: „Keďprestaneme 

zaobchádzať s očakávaniami ako keby boli konečnými dátami, a budeme s nimi 

zaobchádzať podľa toho čím sú - premenné, ktoré máme za úlohu vysvetliť - správne ich 

spojiť s obchodnou situáciou, ktorá im umožnila vzniknúť, malo by sa nám podariť 

obmedziť očakávania na tie, ktoré v skutočnosti pozorujeme a nie len zoslabiť ich vplyv 

na ich správne pomery, ale taktiež pochopiť, ako ich smer udalostí formuje a v určitých 

prípadoch vyformuje takým spôsobom, aby pracovali smerom kequilibriu. " (Schumpeter, 

1989) Schumpeter sa udivuje nad tým, „prečo má byť obchodník prekvapený, ak sa jeho 

predvídanie nenaplní, keď neexistuje mnoho rutinných vecí, ktoré sa v skutočnosti 

zhodujú s očakávaniami." (Schumpeter, 1989) Jeho udivenie je tak vyvolané 
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nevhodnosťou očakávaní s ohľadom na fungovanie systému. Stanovuje si tak podmienku, 

„že všetky akcie a reakcie sú uskutočnené vo vnútri hraníc obvyklej praxi, ktorá sa 

vyvinula z dlhej skúsenosti a častého opakovania." (Schumpeter, 1989) K vysvetleniu 

očakávaní môžeme využiť aj jeho koncepciu horizontu, ktorý má každý človek. 

Horizontom Schumpeter rozumie „ponúkaný výber, v rámci ktorého sa obchodník 

pohybuje voľne a v rámci ktorého jeho rozhodnutie pre cestu konania môže byť vyjadrené 

výlučne v zmysle ziskovosti a predvídania." (Schumpeter, 1989) To znamená, že jeho 

obchodník sa dokáže rozhodovať v situácii, kde sa dáta neustále menia, ale sú mu známe, 

nie sú úplne nové (takouto zmenou známych dát je napr. pohyb cien). 

Posledným príkladom je poňatie Shackla. Tento definuje očakávania ako „predstavy 

obmedzené zhodnosťou stým, čo vyzerá akosi možné." (Shackle, 1961) Očakávania 

musia byť takisto „zlučiteľné s presvedčením a prirodzenosťou vecí. " (Shackle, 1990) Na 

základe jeho poňatia času tvrdí, že „ očakávania môžu byť niečím viac ako je zahrnuté 

v zhrnutí minulosti" (Shackle, 1961) V inom diele navrhuje postup formovania očakávaní 

následne. Jednotlivec bude uvažovať určité obdobie do minulosti a na základe toho 

sformuluje sériu situácií vrátane prítomnej. Potom bude porovnávať tieto situácie so 

'symbolickými situáciami', ktoré už mal vytvorené z minulých skúseností v predstavách. 

Tak získa množinu týchto symbolických situácií, z ktorej podmnožina bude tvoriť 

množinu jeho hypotéz o budúcej situácii. V rámci tejto poslednej množiny ešte môžu 

existovať ďalšie podmnožiny, napr. také kde potenciálne prekvapenie bude mať hodnotu 

nula." 

S pojmom potenciálne prekvapenie (potential surprise) sa otvára dôležitá otázka, ktorou 

sa vo svojom diele zaoberá aj Shackle.12 Je to otázka, akou formou rozdelenia môžu 

očakávania disponovať? Sem spadajú do úvahy dve základné formy rozdelenia a tými sú 

distribučné a nedistribučné (non-distributional). Distribučné rozdelenie je používané 

prevažne hlavným prúdom ekonómie. Je založené na pravdepodobnostnom rozdelení 

premennej neistoty. Takéto rozdelenie je založené na základnom predpoklade, že súčet 

11 Naša reprodukcia tohto postupu formovania očakávaní je zjednodušená, pretože postačuje nášmu účelu. 
Pre hlbšie oboznámenie viz. Shackle, The expectational dynamics of the individual, Economica, 1943 
12 V tejto časti budeme vychádzať hlavne z Shacklovej kritiky distribučného rozdelenia a jeho poňatia 
nedistribučného rozdelenia. 
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všetkých pravdepodobností každej možnosti daného javu dáva hodnotu jedna. 

Pravdepodobnosť nastatia danej možnosti je určená vzťahom podielu danej možnosti ku 

všetkým možnostiam, čiže frekvenciou výskytu. Z toho okamžite vyplýva, že 

pravdepodobnosť nastatia danej možnosti klesá s množstvom všetkých možných 

možností daného javu. „Ale keďže množina všetkých častí dáva subjektívne 'kompletnú', 

'určite správnu' odpoveď, logická konzistencia si vyžaduje aby súčet všetkých častí 

predstavoval jednotku [unity], a táto požiadavka sa uplatňuje či je tých častí málo alebo 

veľa a bez ohľadu na štatút, ktorý si želáme udeliť hociktorej z nich." (Shackle, 1961) 

Z týchto tvrdení pre nás vyplývajú dve základné dedukcie. Za prvé, nepoznáme presný 

počet všetkých možností, ktoré môžu pre náš jav nastať. Dôvodom pre toto tvrdenie je 

práve spôsob rozhodovania zameraný na formovanie predstáv a inovačnom prvku. To 

znamená, že v našich predstavách si môžeme prideliť k jednému javu dve určité 

predstavy o jeho presnom výsledku a jednu predstavu, ktorá bude tvrdiť, že môže nastať 

iný výsledok. Problém sa skrýva práve v tejto poslednej neurčitej predstave, ktorá môže 

obsahovať ľubovolný počet iných výsledkov, ktoré budú závisieť dajme tomu na 

inovačnom prvku. Potom takéto rozdelenie premennej neistoty bude pre nášho 

jednotlivca veľmi všeobecné a neposkytujúce veľkú istotu práve preto, že v prvom 

prípade bude uvažovať nastatie výsledku v pomere 1/3, no ak neurčitú predstavu 

reprezentuje 98 iných výsledkov, potom by váha nastatia jedného výsledku klesla na 

1/100, čo by jeho rozhodovanie významne ovplyvnilo. To znamená, „aby sa distribučná 

premenná neistoty mohla použiť, je potrebné, aby zoznam navrhovaných odpovedí bol 

podrobný [specific] a kompletný." (Shackle, 1961) No nemohla by byť našej neurčitej 

predstave, na základe pozorovaní, udelená jej vlastná hodnota pravdepodobnosti? Touto 

otázkou sa zaoberá naša druhá dedukcia. Tou je, že experimenty, ktoré sa aplikujú na 

skupinu ľudí, ktorí konajú a sú vystavený plynutiu času sú „samo ničiace"13. „Sú 

neodvratné, pretože žiaden experiment nemôže byť opakovaný, ktorý zo svojej podstaty 

nevyhnutne ničí preň základnú podmienku [...]" (Shackle, 1961) Takýto experiment by 

zanechal v ľudskej pamäti a skúsenosti svoju stopu, čo neodvratne spôsobuje, že daný 

experiment nemôže byť opakovateľný za rovnakých podmienok. Práve preto musíme 

opustiť distribučné rozdelenie a obrátiť sa smerom k nedistribučnému. Shackle využíva 

13 Shackle rozdeľuje experimenty na deliteľné a nedeliteľné, ktoré považuje za samo ničiace. 
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na tento účel potenciálne prekvapenie. „Na rozdiel od distribučného prípadu, jeho 

najvyššie hodnoty predstavujú 'určite nesprávne'. Avšak jeho naj nižšie hodnoty 

nepredstavujú 'určite správne', ale 'perfektne možné'. Čo bolo považované človekom ako 

'perfektne možné' je pre neho, keď to nastane, perfektne neprekvapivé. Udalosť, ktorú 

odmietol ako úplne nemožnú, mu spôsobí najväčšie prekvapenie, ktoré je schopný zažiť. " 

(Shackle, 1961) V predchádzajúcej citácii sme si uviedli základné tvrdenia 

o potenciálnom prekvapení. Nulové potenciálne prekvapenie teda znamená perfektnú 

možnosť a maximálne potenciálne prekvapenie znamená perfektnú nemožnosť. 

Dôležitým bodom je znovu si uvedomiť subjektívnosť daného hodnotenia. „Pre 

jednotlivca, vec je možná tak dlho, pokiaľ si nie je vedomý nesúladu medzi danou vecou 

a štruktúrou prírodného u ľudského sveta, a medzi danou vecou a existujúcou situáciou 

toho sveta so svojou nie neobmedzenou rýchlosťou zmeny. Ale neexistuje logické alebo 

formálne obmedzenie rozmanitosti vecí, ktoré všetky môžu simultánne vyzerať tak, že sú 

schopné uviesť sa do súladu s prirodzenosťou a situáciou sveta, dokonca aj keď tieto veci 

sú si vzájomne odporujúce a vzájomne vylučujúce: možnosť alebo potenciálne 

prekvapenie je nedistribučné." (Shakle, 1961)14 Perfektná možnosť nastatia daného 

výsledku, alebo inak povedané nulové potenciálne prekvapenie, je vymedzené 

jednotlivcovými predstavami o fungovaní systému, to znamená našimi apriórnymi 

a okamihovými predstavami. Potenciálne prekvapenie nám ale umožňuje prideliť 

perfektnú možnosť nastatia rozličným, dokonca vzájomne odporujúcim si predstavám. 

Práve táto jeho vlastnosť je pre nás veľmi významná, pretože sa najbližšie podobá 

spôsobu vytvárania predstáv a rozhodovania. Náš jednotlivec si nedokáže vytvoriť vo 

svojej mysli zložitú pravdepodobnostnú štruktúru výsledkov budúceho javu, t.j. prideliť 

každému výsledku odpovedajúcu pravdepodobnosť nastatia. Jeho myseľ sa skôr zaoberá 

tým, že niektoré výsledky môžu nastať, niektorými si je istý menej a iné podľa neho 

nemôžu nastať vôbec. Tieto jeho úvahy sú obmedzované predstavami o fungovaní 

daného systému a taktiež informáciami, ktoré má k dispozícii. 

14 Kritici Shacklovho nedistrihučného prístupu namietajú, že ide o púhe obrátenie subjektívnej 
pravdepodobnosti. 
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Očakávania a rozhodovanie 

Existencia predstavy, ktorá zahŕňa budúce výsledky nieje postačujúca pre rozhodovanie. 

Dôležitú rolu tu hrajú očakávania, ktoré budú o daných výsledkoch vypovedať. Predstava 

o budúcich výsledkoch je tvorená na základe jednotlivcovho chápania o fungovaní 

systému, v našom prípade na apriórnych a okamihových predstavách. Takýmto spôsobom 

si jednotlivec vytvorí množinu súperiacich výsledkov. Táto množina je však bez 

akéhokoľvek hodnotenia bezvýznamná. Ak však využijeme poznatky o našom 

jednotlivcovi a jeho konaní a uvalíme na túto množinu očakávania, potom sa stáva jeho 

rozhodovanie plnohodnotným. Môžeme teda povedať, že očakávania sú akousi 

vlastnosťou predstáv. Keďže apriórne predstavy sú všeobecné a nesúvisia so 

skúsenosťou, nemôžeme k nim priradiť vlastnosť očakávaní, pretože tieto predstavy 

predstavujú všadeprítomné sily. Na rozdiel od apriórnych predstáv, okamihovým 

predstavám môžeme a dokonca musíme prideliť vlastnosť očakávaní, aby mali pre 

rozhodovanie význam. Okamihové predstavy sú tými, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou 

a sú to práve ony, ktoré predstavujú základ pre budúce špecifické výsledky (napr. aká 

bude cena tovaru X v budúcom okamihu t) tým, že vytvárajú hypotézy o fungovaní 

systému.1 ' To znamená, že aj očakávania budú okamihové, budú tvorené v danom 

okamihu a v súlade s daným okamihom. Pre vyjadrenie očakávaní použijeme Shacklovu 

metódu potenciálneho prekvapenia. Budú vyjadrené veľkosťou prekvapenia ak sa 

v budúcom okamihu naplní daný výsledok z jednotlivcovej predstavy. Toto prekvapenie 

je však hodnotené v súčasnosti, v danom okamihu, a nie až po skutočnom poznaní 

výsledku konania. Nebudeme však využívať číselné vyjadrenia prekvapenia, ale len 

ordinálne zoradenie prekvapenia. Na rozdiel od Hicksa k očakávaniam nebudeme 

priraďovať rizikovú prirážku, pretože táto je priradená vo fáze hodnotenia budúcich 

výsledkov jednotlivcom, hoci je sčasti ovplyvnená očakávaniami. Využijeme však jeho 

a Lachmannovo poňatie očakávaní v určitých pásmach, na ktoré budeme aplikovať 

potenciálne prekvapenie. Uveďme si príklad s využitím cenového pásma. Povedzme, že 

cena v okamihu to je jednotlivcovi známa a je rovná po. On si bude v danom okamihu 

15 Vyššie sme si už ukázali, že apriórne predstavy majú vplyv na okamihové, a teda nepriamo aj na 
výsledky. 
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vytvárať svoju predstavu o cene v nasledujúcom okamihu t). Pri tejto predstave si vytvorí 

prvé pásmo budúcich cien, ktoré sa mu javí ako najviac možné. V tomto pásme bude jeho 

potenciálne prekvapenie najnižšie. Druhé pásmo, ktoré je rozdelené na dve častí oddelené 

prvým pásmom, zahŕňa tie predstavované budúce ceny, ktoré sa mierne vychyľujú od 

jeho základnej okamihovej predstavy o fungovaní systému, a preto tu bude potenciálne 

prekvapenie vyššie Nakoniec máme tretie pásmo, ktoré v tomto prípade ohraničuje naše 

dve predošlé pásma. Posun ceny v budúcom okamihu do tohto pásma náš jednotlivec 

úplne vylučuje a preto je v tomto pásme potenciálne prekvapenie maximálne. Ukážme si 

to na obrázku: 

Obrázok č. 1: 

tretie pásmo trclie pásmo 

dnihc pásmo druhé pásmo 
prvé pásmo 

Po - cena v okamihu to, 

jednotlivé šípky ohraničujú pásma predstavovaných budúcich cien v okamihu t, 

Náš príklad je v porovnaní s rozhodovaním jednotlivca jednoduchý, pretože berieme do 

úvahy len zmeny jednej ceny. Tento príklad však postačuje na vysvetlenie očakávaní. 

Očakávaniami v našom poňatí budeme chápať zoradenie budúcich výsledkov 

z jednotlivcovej predstavy podľa stupňa potenciálneho prekvapenia. Na základe čoho 

však k takémuto zoradeniu dochádza? Dochádza k nemu na základe rovnakého princípu 

akým je táto predstava o rozličných cenách (výsledkoch) vytvorená. Je vytvorená na 

základe okamihovej predstavy, ktorá popisuje špecifické vzťahy v danom systéme 

v danom okamihu a vytvára hypotézy o fungovaní tohto systému. Na základe týchto 

hypotéz sú určené jednotlivé ceny (výsledky). Zoradenie jednotlivých cien podľa 

potenciálneho prekvapenia sa rovnako riadi týmito hypotézami. Práve ony určujú akú 

možnosť nastatia daného výsledku náš jednotlivec bude očakávať, atak priradia 
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jednotlivé výsledky do našich troch pásiem. Očakávania sú teda tou filtráciou, ktorá našu 

množinu výsledkov ďalej spracováva a pripravuje ku konečnému rozhodnutiu. 

Vysvetlime si to postupne. Z okamihových predstáv o fungovaní daného systému v daný 

okamih, ktoré sú nášmu jednotlivcovi známe, si odvodil množinu cien. Táto množina 

bude zahŕňať prvé dve pásma z nášho príkladu. Ďalším krokom je fonnulovanie 

očakávaní pre túto množinu. Pri ich formulovaní bude znovu vychádzať z okamihových 

predstáv, čiže z hypotéz vytvorených jednotlivcom o fungovaní systému. Takto danú 

množinu rozdelí na dve pásma a pridá pásmo tretie, ktorého výsledky považuje za 

nemožné. Rozdelením tvorby predstavy na dve časti, a to tvorba výsledkov a zoradenie 

výsledkov, sme sa snažili o zachytenie podstaty očakávaní, ktoré sú v našom poňatí 

chápané ako proces zoradenia možnosti nastatia, a nie formulovanie možných výsledkov 

a zároveň zoradenie. Rozdelenie na pásma nám umožňuje prehľadnejšie zoradenie 

výsledkov a pomáha nám pri vysvetlení úpravy očakávaní v čase. Pásma sú takisto ako 

očakávania tvorené pre daný okamih a preto neexistuje pevné rozdelenie veľkosti 

a polohy týchto pásiem. V čase sa môžu ľubovoľne pohybovať a rozširovať, či 

zmenšovať. Nechceme však navodiť dojem, že ide o chaotický systém. Znovu musíme 

zopakovať, že v jednotlivcovej mysli existujú predstavy o fungovaní systému. Tieto 

predstavy, ktoré sú zložené z apriórnych a okamihových, nie sú ľubovoľne premenlivé. Je 

to práve preto, že na získanie týchto poznatkov je nutné brať do úvahy širšie časové 

obdobie, napriek tomu že sú do významnej miery vytvárané pre daný okamih. 

Samozrejme, že v danom systéme existujú určité sily, ktoré sú trvalé, a preto už 

jednotlivcove apriórne predstavy, nezávislé na skúsenosti, prinášajú prvok stálosti. Preto 

aj rozdelenie výsledkov do pásiem bude v určitej miere obsahovať tento prvok stálosti 

rozdelenia. Výnimkou v tomto prípade môže byť príchod významnej inovácie alebo 

nesprávna formulácia očakávaní, ktorá spôsobí, že skutočné výsledky sa budú nachádzať 

v treťom pásme, alebo dlhodobo v druhom pásme. Prípad inovácie však môžeme zahrnúť 

do nesprávnej formulácie, pretože v obidvoch prípadoch sú jednotlivcove predikcie 

nesprávne a jeho hypotézy, to znamená okamihové predstavy, musia byť prepracované. 

Podrobnejšie sa touto témou budeme zaoberať v časti o trhu, pretože k stálosti či zmene 

jednotlivých pásiem vo veľkej miere prispieva celkový trhový mechanizmus. Ešte si však 

poznamenajme, že v prípade ak jednotlivec bude inováciu alebo zmenu predvídať, to 
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znamená, že následným spôsobom posunie svoje pásma, jeho úspeeh bude závisieť na 

správnom odhadnutí danej inovácie. Zaujímavou otázkou však bude, akým spôsobom sa 

zachová pri formovaní svojich hypotéz a teda určovaní pásiem v nastávajúcom okamihu. 

Naskytujú sa tri základné možnosti. Za prvé, nedôjde k zmene hypotéz a náš jednotlivec 

bude presvedčený o príchode inovácie. Za druhé, k zmene hypotéz dojde avšak len 

mierne, pretože príchod inovácie stále predpovedá, no z predchádzajúcej skúsenosti sa 

približuje bližšie k svojim pôvodným hypotézam. Za tretie, dôjde k spätnému posunu na 

pôvodné hypotézy a tak na pôvodné pásma v domnienke, že príchod inovácie predvídal 

nesprávne. Výsledky všetkých možností znovu závisia na trhu. 

Ďalšou otázkou, s ktorou sú očakávania spojené, je otázka aké dlhé minulé obdobie berie 

náš jednotlivec do úvahy pri formovaní očakávaní, a na aké dlhé obdobie svoje 

očakávania formuje? Prvú otázku môžeme preformulovať na otázku, aké dlhé minulé 

obdobie berie náš jednotlivec do úvahy pri formovaní okamihových predstáv, pretože sú 

to práve ony, v ktorých sa hypotézy o fungovaní systému vytvárajú. Už sme si uviedli, že 

okamihové predstavy sú tvorené v danom okamihu a so zreteľom na daný okamih. 

Uviedli sme si taktiež, že sú v neustálom procese zmeny. Táto zmena prichádza 

kumulatívnym a špirálovitým posunom jednotlivcových vedomostí o fungovaní systému. 

S plynutím času musí jednotlivec vytvárať vždy nové a nové okamihové predstavy. Pri 

novom vytváraní však nadobudol skúsenosti z predošlých okamihových predstáv a z 

výsledku ich aplikácie. To znamená, že náš jednotlivec sa týmto spôsobom učí, na 

základe pokusov a omylov aplikáciou svojich okamihových predstáv. Znamená to ale, že 

pri formulovaní novej okamihovej predstavy berie do úvahy všetky predošlé alebo len tú 

bezprostredne predošlú? Ak by bral len bezprostredne predošlú, znamenalo by to pri jej 

zrútení úplnú stratu predošlých skúseností a začiatok od nuly? Začnime tvrdením, že náš 

jednotlivec si vytvára svoju okamihovú predstavu pre bezprostredne nasledujúci okamih. 

To znamená, že neexistuje žiaden iný vplyv na vysvetlenie nesprávnosti, iba zlá 

formulácia hypotéz v tejto predstave. Ďalej si rozdelíme výsledky na dva prípady. 

V prvom prípade bol skutočný výsledok predvídaný (o tom, či si ho náš jednotlivec 

vybral nebudeme teraz robiť žiadne výroky). V druhom prípade skutočný výsledok nebol 

predvídaný. Zaoberajme sa najprv druhým prípadom. Dôvodom prečo skutočný výsledok 
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nebol predvídaný je, že jednotlivcove hypotézy v prvom okamihu (o druhom okamihu) sa 

vylučovali so stavom veci, ktorý reálne nastal v druhom okamihu. To znamená, že reálny 

stav v druhom okamihu bol extrémnym prípadom, alebo smer formovania doterajších 

hypotéz už viac nie je platný. Extrémny prípad je takým prípadom, ktorý je na základe 

doterajších hypotéz vysvetliteľný, ale nebol doteraz objavený. Na rozdiel od tohto 

prípadu, prípad, kde došlo k zmene smeru formovania hypotéz, už nieje vysvetliteľný na 

základe pôvodných hypotéz, a tak nemohol byť ani vopred predvídaný. Obidva prípady 

ale môžeme zahrnúť do štruktúry potenciálneho prekvapenia ako výsledok inej možnosti. 

V prvom prípade tak dochádza k rozšíreniu aplikácie hypotéz, čiže k zaradeniu nového 

extrémneho prípadu do skupiny predvídaných výsledkov. Jeho objavenie však bude mať 

vplyv pri formovaní ďalších okamihových predstáv v tom zmysle, že jednotlivec bude 

hlbšie skúmať možnosť nastatia podobných extrémnych prípadov.16 V druhom prípade 

dôjde k preformulovaniu hypotéz. Toto preformulovanie bude silnejšieho charakteru ako 

v prvom prípade atak nastáva čas pre odpoveď na našu otázku, týkajúcu sa zrútenia 

okamihovej predstavy. Shackle tvrdí, že v takom prípade, kde jednotlivcove očakávania 

prestanú fungovať, tento si pre ďalšie bezprostredné okamihy vytvorí určité provizórne 

očakávania, pretože pôvodné očakávania strácajú kredibilitu. Tieto budú mať v jeho 

poňatí rozšírené množstvo výsledkov, ktoré budú spadať pod hranicu maximálneho 

potenciálneho prekvapenia (budú považované za viac možné), hoci pred vznikom 

neočakávanej udalosti by im udelil vyšší stupeň potenciálneho prekvapenia. Provizórne 

očakávania bude jednotlivec aplikovať do doby pokiaľ preskúma príčiny tejto udalosti 

a nevytvorí si nové hypotézy. To však neimplikuje úplné vyradenie pôvodných hypotéz. 

Ak si zoberieme naše poňatie potenciálneho prekvapenia, aplikácia provizórnych 

očakávaní na pôvodné hypotézy spôsobí preskupenie zoradenia jednotlivých výsledkov, 

pričom dôjde k posunu smerom k vyššej možnosti nastatia a tým pádom aj k väčšiemu 

množstvu indiferentných výsledkov pri nižšom potenciálnom prekvapení.17 Provizórne 

očakávania nám zodpovedajú prvú časť našej otázky. Ich aplikáciou môže náš jednotlivec 

v období medzi rušením pôvodných a formovaním nových okamihových predstáv 

(hypotéz) stále využívať pôvodné hypotézy, len so zmenenou štruktúrou očakávaní. Na 

16 Dôležité š i j e uvedomiť a zdôrazniť extréninosť tohto výsledku. 
Príčinou zvýšenia množstva indiferentných výsledkov vychádza napríklad z faktu, že po strate kredibility 

pôvodných očakávaní vzrastie množstvo perfektne možných výsledkov. 
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druhú časť odpovede využijeme tvrdenie, že posúdiť správnosť okamihových predstáv, 

a teda hypotéz o fungovaní systému, môže náš jednotlivec až v momente, kedy pozná 

výsledný stav, v našom prípade v druhom okamihu. Na základe tejto novej vedomosti 

a v súlade s jeho skúsenosťou preformuluje svoje hypotézy takým spôsobom, aby 

zohľadnili túto vedomosť. To znamená, že pôvodné hypotézy preformuluje a upraví 

takým spôsobom, aby zohľadnili práve vzniknutý stav. To však neznamená, že od 

okamihu preformulovania pôvodných hypotéz na nové, budú tieto dokonalým popisom 

systému. Takýmto sa nemôžu stať z dôvodu, že v každom novom okamihu prichádza 

nový stav a teda aj nová vedomosť o špecifických silách, ktoré tento stav spôsobili. Náš 

jednotlivec upravuje svoje hypotézy len s ohľadom na novú vedomosť a nie s ohľadom 

na budúcu, nepoznanú vedomosť.IS To nás vedie k záveru, že pri preformulovaní bude 

vychádzať z pôvodnej okamihovej predstavy, ktorú bude následným spôsobom 

upravovať. Odpoveďou na našu otázku o zrútení pôvodnej hypotézy teda je, že náš 

jednotlivec aj napriek objaveniu chybného formulovania pôvodných hypotéz, tieto najprv 

využije v medziobdobí, no s uvalením provizórnych očakávaní, a následne z nich bude 

vychádzať pri formulovaní nových hypotéz. Metóda potenciálneho prekvapenia vôbec 

nevylučuje nastatie neočakávanej možnosti, zahrňuje ju len do iného možného výsledku. 

Touto odpoveďou sme v podstatnej miere zodpovedali aj našu druhú otázku o závislosti 

na minulých okamihových predstavách. Keďže sme si ukázali, že pri vyvrátení 

jednotlivcových hypotéz prostredníctvom skúsenosti, tento vždy využíva svoje predošlé 

okamihové predstavy ako základ na formulovanie nových hypotéz, ktoré budú popisovať 

skutočnosť s ohľadom na nové získané vedomosti. Ale „plynutie času neprinesie „lepšie 

informácie" v žiadnom úplnom či permanentnom zmysle." (Shackle, 1972) Ukázali sme 

si, že pri preformulovaní chybných hypotéz náš jednotlivec využíva bezprostredne 

predchádzajúce okamihové predstavy. Rovnako bude teda postupovať aj v prípade, ak 

výsledok v druhom okamihu je súčasťou predstavovaných výsledkov v prvom okamihu. 

V tomto prípade sa okamihová predstava z prvého okamihu nebude meniť a zostane 

kredibilná. Ak sa náš jednotlivec rozhodol vydať na cestu konania, ktorá priniesla taký 

výsledok, pri ktorom nastáva zhoda medzi predstavovaným výsledkom v prvom okamihu 

l!t Tu si musíme znovu uvedomiť rozdiel medzi okamihovými predstavami (hypotézami) a predstavou 
obsahujúcou konkurujúce si výsledky, ktorá bude zohľadňovať budúcnosť a bude v sebe obsahovať prvok 
inovácie, či inšpirácie. 
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a skutočným výsledkom v druhom okamihu, alebo ak sa skutočný výsledok síce 

nezhodoval s jednotlivcovým rozhodnutím o výbere výsledku, ale skutočný výsledok sa 

nachádzal v štruktúre očakávaní na pozícii s vysokou možnosťou nastatia a indiferentne 

so zvoleným výsledkom, potom sa nebude meniť ani štruktúra očakávaní.1'' V prípade, že 

skutočný výsledok síce bol predstavovaný, no v štruktúre očakávaní mu bolo pridelené 

miesto s nízkou možnosťou nastatia a tak s vyšším potenciálnym prekvapením, dochádza 

k úprave jednotlivcových hypotéz, ktoré spôsobili jeho nízku možnosť nastatia. Takáto 

úprava však nebude takého výrazného charakteru ako u nepredvídaných výsledkov, no 

bude mať definitívny vplyv na určité spresnenie hypotéz. Tak ako v prípade 

s nepredvídanými výsledkami, znovu môžeme vidieť odvodzovanie nových výsledkov 

a nových okamihových predstáv z bezprostredne predchádzajúcej okamihovej predstavy. 

To znamená, že sme našli odpoveď na otázku rozsahu minulého obdobia, ktoré náš 

jednotlivec bude brať do úvahy pri formovaní nových okamihových predstáv a nových 

výsledkov. V našom prípade je odpovedbu, že náš jednotlivec bude brať do úvahy len 

bezprostredne predchádzajúcu okamihovú predstavu. Musíme však zdôrazniť, že táto nie 

je formulovaná pre každý okamih zo statusu quo, čo nám potvrdila aj možnosť pádu 

predchádzajúcej okamihovej predstavy. Každá okamihová predstava je výsledkom 

kumulatívneho zhromažďovania nových vedomostí v priebehu plynutia času. Každá 

predchádzajúca okamihová predstava bola revidovaná s ohľadom na skutočný výsledok, 

ktorý nastal. Táto úprava bude mať charakter preskupenia predstáv o silách a vzťahoch, 

ktoré pôsobia v danom systéme v danom okamihu. Keďže okamihová predstava je 

závislá na skúsenosti a ňou taktiež ovplyvňovaná, bude sa stále kumulatívne meniť 

a predstavy z okamihov pred bezprostredne predchádzajúcim okamihom, budú touto 

kumuláciou určitým spôsobom obsiahnuté, alebo budú mať aspoň vplyv na súčasnú 

okamihovú predstavu. To znamená, že akonáhle si náš jednotlivec na základe minulých 

skúseností a stavov systému vytvoril hypotézy o jeho fungovaní, potom mu k vytvoreniu 

nasledujúcej okamihovej predstavy postačuje práve a len bezprostredná okamihová 

''' Rozhodnutie závisí na filtrácii výsledkov, ktorá prebieha v niekoľkých častiach, ku ktorým patria aj 
očakávania a budúce predstavované hodnoty jednotlivých výsledkov. 
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predstava, ktorá v sebe zahrňuje všetky zmeny okamihových predstáv doposiaľ." Proces 

kumulatívnej zmeny okamihových predstáv môžeme prirovnať k procesu učenia sa 

vzhľadom na súčasnú situáciu. Učením sa jednotlivec získava nové vedomosti, reviduje 

a zamieta niektoré staré vedomosti a v každom danom okamihu môžeme stav jeho učenia 

vyjadriť ako kumuláciu nových, revidovaných a zamietnutých vedomostí. Toto učenie je 

v našom prípade zamerané na súčasnú situáciu, ktorá však môže zostať aj nemenná so 

zreteľom na prínos nových vedomostí. To znamená, že náš jednotlivec nemusí reagovať 

na každú zmenu úpravou okamihových predstáv. Dôležitým bodom je, že nedokážeme 

dokonale predpovedať akým smerom sa bude učenie vyvíjať do budúcnosti, pretože je 

ovplyvnené skúsenosťou a interpretáciou skúsenosti, ktorá pôsobí inovačné, a tak budú 

naše predpovede nedokonalé. 

Zhrnutie ^ 

V závere prvej časti si zhrňme, čo všetko nám plynutie času prináša. Prvým 

a najdôležitejším dôsledkom plynutia času je neustála zmena a s ňou spojená neistota. 

Neistotu však dokáže náš jednotlivec zmenšiť do takého stupňa, ktorý mu umožňuje 

efektívne fungovanie v systéme. Kotvy, o ktoré sa opiera pri zmenšovaní neistoty sú 

apriórne a okamihové predstavy, pričom apriórne sú okamihovým nadradené a nie sú 

ovplyvňované skúsenosťou. Na základe spojenia týchto predstáv si náš jednotlivec 

vytvorí predstavy o budúcom výsledku, ktoré budú v súlade s jeho predstavou 

o fungovaní systému. Tieto predstavy o výsledku, ktoré sú v danom okamihu stále 

umiestnené len v mysli jednotlivca, budú prechádzať niekoľkými fázami filtrácie. Pri 

prvej fáze odstráni tie výsledky, ktoré nie sú v súlade s apriórnymi a okamihovými 

predstavami a do množiny výsledkov sa dostali len náhodne. V druhej fáze uvalí na túto 

množinu očakávania, čo spôsobí ich zoradenie na základe možnosti nastatia, čiže veľkosti 

potenciálneho prekvapenia. Ďalej pôvodnú množinu bude hodnotiť na základe predstavy 

o budúcej hodnote jednotlivých výsledkov a znovu dôjde k zoradeniu. Táto predstava 
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20 Nepotrebujeme poznať všetky ceny tovaru X do minulosti, stačí ak budeme poznať bezprostredne 
predošlú, aby sme mohli na základe našej okamihovej predstavy o fungovaní systému vytvoriť množinu 
predstavovanýcli budúcich cien. 
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bude založená na budúcom pociťovanom úžitku z jednotlivých výsledkov, no znovu toto 

zoradenie bude okamihovým. Konečné rozhodnutie, ktoré z týchto filtrácii vyplynie, 

bude zahŕňať práve ten výsledok a tú cestu konania, ktorým náš jednotlivec pridelil 

najlepšiu kombináciu budúcej hodnoty a očakávania nastatia. Až v tomto momente, 

v momente rozhodnutia, tento výsledok a cesta konania opúšťa výhradne svet predstáv 

a stáva sa súčasťou sveta ľudského konania, kde sa pripája k rozhodnutiam ostatných 

jednotlivcov. Takéto rozhodnutie bude v každom prípade racionálne, ak niečo také ako ^ a " 1 

racionálnosť existuje. Racionálnym bude z dôvodu, že konanie jednotlivca má vždy svoj 
- — hj QI 

účel, že tento účel bude sledovaný aj pri formovaní tohto rozhodnutia ajednotlivé y 

predstavy o budúcich výsledkoch sú formované na základe rozumovej úvahy, ktorá 

vychádza z apriórnych a okamihových predstáv. Bude racionálnym, pretože v danom 

okamihu nemôže nastať situácia, v ktorej by jednotlivec zoradil výsledky iným spôsobom 

vo viacerých prípadoch. Zoradenie výsledkov bude y d a no m j 3 k a m i h u pevné, pretože 

bude vychádzať z pevných apriórnych a okamihových predstáv a pevného subjektívneho 

hodnotenia budúcej hodnoty. Špeciálny prípad, v ktorom sa nášmu jednotlivcovi zdá 

znalosť situácie nedostatočná však znovu spadá len pod našu všeobecnú analýzu 

a jednotlivcove rozhodnutie bude tvorené rovnakým spôsobom no s rozličnou štruktúrou 

očakávaní a budúcich hodnôt. V takomto prípade, ak mu to okolnosti dovoľujú, môže náš 

jednotlivec využiť taktiku vyčkávania a spoliehať sa na získanie dokonalejšej znalosti 

situácie v nasledujúcich okamihoch. Rozličné taktiky sa znovu nevylučujú s našim 

všeobecným prípadom. Poďme však už využiť naše poznatky o plynutí času a formovaní 

rozhodnutia na vysvetlenie formovania a funkcie plánov. 
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II. Plán 

v 
Co je plán 

Jednotlivcove rozhodovanie a konanie je samo o sebe príliš čiastkové, aby sme v ňom 

v každom prípade odhalili účel tohto konania. Každému konaniu udáva smer a aj účel 

v poslednej rade plán. Plán je tiež tým, čo je ovplyvnené a taktiež ovplyvňuje rozhodnutie 

jednotlivca. Každý plán obsahuje popis, akým spôsobom sa dostane jednotlivec zo stavu 

A do stavu B. Pri tomto popise jednotlivec vychádza z počiatočného stavu a určuje si 

cieľ, do ktorého sa využitím zvolených prostriedkov chce dostať. Plán teda pozostáva 

z dvoch základných prvkov a tými sú prostriedky a ciele. Vytýčenie konečného cieľa 

a teda účelu konania je základom plánu. Jednotlivec následne rozhoduje akými 

prostriedkami sa bude snažiť daný cieľ dosiahnuť. Plán môže zahŕňať jak jednotlivé 

konanie, tak aj reťaz konaní, ktoré si jednotlivec naplánoval k splneniu svojho cieľa. 

Shackle vidí plán takto: „[...], ten kto stanovuje rozhodnutia by si musel stanoviť 

alternatívy konania pre dátumy za bezprostrednou budúcnosťou, túto alebo inú 

alternatívu prijať v prípade tejto alebo inej reakcie celkového ľudského a prírodného 

prostredia na jeho vlastné činy. Taký plán, kde neskoršie prijatie tejto alebo inej 

alternatívy si, v určitých okolnostiach, nevyžiada nové rozhodnutie, ale len rozpoznanie, 

že ako sa veci ukázali, pôvodné rozhodnutie implikovalo alternatívu A skôr než B, voláme 

plán konania [action-schemej." (Shackle, 1961) Shackle tu odhaľuje základné rysy 

plánu. Plán je tvorený na určité budúce časové obdobie. Toto časové obdobie môže byť 

buď presne vymedzené, alebo otvorené, pri ktorom sa sleduje len dosiahnutie cieľa a nie 

pevné obdobie, do ktorého má byť dosiahnutý. Ďalej plán obsahuje rozličné alternatívy 

konania. Nutnosť zahrnutia niekoľkých alternatív konania je spôsobená neistotou, ktorá 

vyplýva z plynutia času. Práve ich zahrnutie odstraňuje potrebu rozhodovania pre každé 
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konanie za zmenených podmienok systému. Pokiaľ je pian formulovaný správne 

a dokáže zohľadniť a predvídať zmeny v systéme, a určiť si správne alternatívy, 

jednotlivec bude oslobodený od neustáleho rozhodovania. Práve táto snaha 

o zefektívnenie rozhodovania, t.j. tvorba komplexného plánu, ktorý v sebe obsahuje 

alternatívne cesty konania v závislosti na stave systému, je príčinou tvorby plánu. 

Plán bude taktiež okamihový, a tak tvorený v danom okamihu a s ohľadom na daný 

okamih. Na rozdiel od rozhodovania v danom okamihu, ktoré je zamerané na konkrétny 

subjekt rozhodovania, plán môžeme charakterizovať ako postupnosť akýchsi 

kvázi rozhodnutí. Nie sú to plnohodnotné rozhodnutia, pretože boli vytvorené vopred, 

v okamihu tvorby plánu a ide vlastne len o aplikáciu vopred rozhodnutého konania 

v závislosti na alternatíve, ktorá nastala a bola zahrnutá v pláne.21 Ďalším rozdielom 

medzi plánom a rozhodnutím je dĺžka časového obdobia, na ktoré sú oba tvorené. Zatiaľ 

čo rozhodnutie je tvorené na bezprostredné okamihy, plány zvyčajne zahŕňajú dlhšie 

obdobie. Preto nastáva taktiež revízia a obmena plánu, zatiaľ čo u rozhodovania 

dochádza namiesto revízie k tvorbe nového rozhodnutia. Ako sme si už povedali, 

základom plánu je rozhodnutie o konaní, ktoré vychádza z apriórnych a okamihových 

predstáv jednotlivca. Preto aj samotný plán vychádza z týchto predstáv jednotlivca 

o fungovaní systému. Aplikáciou plánu budeme teda nazývať súhrn takých konaní 

jednotlivca, ktoré sú vzájomne konzistentné, to znamená, že vychádzajú z rovnakých 

predstáv o fungovaní systému a to apriórnych a okamihových predstáv. Apriórne 

predstavy však nie sú závislé na skúsenosti a preto budú plány závislé hlavne na 

okamihových predstavách. Na podporu našich tvrdení si môžeme uviesť citát F.A. 

Hayeka, ktorý síce objasňuje iný problém, ale jadro citátu podporuje naše tvrdenie: 

„Konania osoby sú v equilibriu, pokiaľ ich môžeme chápať ako časť jedného plánu" 

(Hayek, 1936) Tento citát dokazuje, že ak sú konania jednotlivca nekonzistentné, a tak 

protichodné, nemôžu byť zahrnuté pod jedným plánom. Dôležitým hľadiskom je 

rozlišovať tri základné fázy plánu. Týmito fázami sú tvorba plánu, jeho realizácia (a 

možné úspešné ukončenie) a nakoniec je to nahradenie pôvodného plánu novým plánom. 

21 Na plán sa tak môžeme pozerať ako na komplexné rozhodnutie, ktoré v sebe obsahuje viacero alternatív 
ciest konania. Avšak rozlíšenie plánu a rozhodnutia je nevyhnutné. 
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Tvorba plánu 

Ako sme si už povedali, plán vychádza z apriórnych a hlavne z okamihových predstáv 

jednotlivca. Preto tvorba plánu bude veľmi podobná tvorbe jednotlivých rozhodnutí, 

keďže oba sú okamihovými produktmi. Na rozdiel od rozhodnutia, cieľ plánu môže byť 

podmienený vykonaním množstva nadväzujúcich konaní. Ak chce náš jednotlivec takýto 

cieľ dosiahnuť vo svete, v ktorom plynie čas a existuje neistota, musí si stanoviť rozličné 

alternatívy výsledku jednotlivých konaní a z ohľadom na dané alternatívy formulovať 

ďalšie kroky svojho plánu. V prípade, ak by si takéto alternatívy nestanovil, jeho plán by 

bol položený na slabých základoch a nespĺňal by základnú funkciu plánu, ktorou je 

odstránenie potreby neustáleho rozhodovania. Popíšme si teraz trochu bližšie akým 

spôsobom dochádza k tvorbe plánu. Základným východiskom, z ktorého budeme 

vychádzať je, že plán je tvorený v danom okamihu. To značí, že jednotlivé kroky plánu 

budú formulované z ohľadom na dané okamihové predstavy o fungovaní systému. Prvým 

krokom tvorby plánu je stanovenie si cieľa. Tento cieľ však bude taktiež obmedzený 

jednotlivcovými predstavami o fungovaní systému, ku ktorým patrí taktiež ohodnotenie 

svojich schopností a vedomostí atď. Stanovenie cieľa potom bude udávať účel konania 

jednotlivca, čo sme si určili ako jednu z podmienok pre jeho charakteristiku. Ako sme si 

už uviedli, cieľ plánuje stanovený na niekoľko okamihov dopredu, to znamená na dlhšie 

časové obdobie a plán bude v našom ponímaní zahrňovať viac ako jedno konanie 

jednotlivca. Práve pre prítomnosť viacerých konaní a ich vzájomnú nadväznosť 

jednotlivec zahŕňa do plánu viacero alternatív možného budúceho stavu a tak aj viacero 

alternatív konania medzi jednotlivými krokmi. Tu nastáva ďalší krok tvorby plánu a tým 

je aplikácia rozhodovacieho mechanizmu ako sme si ho popísali vyššie. Jednotlivec si 

teda bude vyberať z rozličných predstavovaných budúcich výsledkov pre každý krok 

plánu a pomocou filtrácie si vyberie ten výsledok, ktorý bude pre neho najlepší 

(najočakávanejší s najvyššou budúcou hodnotou). Pri tvorbe plánu si však bude vyberať 

viacero alternatív budúcich možných stavov systému a to na základe rovnakého postupu, 
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avšak bude si vyberať druhý, tretí atd\ najlepší výsledok.22 Množstvo alternatív bude 

závisieť na Štruktúre očakávaní pre jednotlivé kroky plánu. Zahrnutie alternatív okrem 

odstránenia potreby neustáleho rozhodovania taktiež znižuje neistotu pre nášho 

jednotlivca tým, že bude vopred pripravený na niekoľko možných budúcich stavov 

systému. Rozhodnutím o voľbe jednotlivých alternatív konania a prostriedkov, ktorými 

bude toto konanie podporované tak, aby sa dosiahol stanovený cieľ, jednotlivcova tvorba 

plánu končí. Tvorba plánu teda závisí na okamihových predstavách jednotlivca 

o fungovaní systému, na základe ktorých sa rozhoduje pri výbere jednotlivých alternatív 

konania. Ukážme si ešte približnú grafickú podobu formovania plánu: 

Obrázok č. 2: 

Jednotlivé body tohto obrázku znázorňujú predstavované budúce stavy (alternatívy) a spojnice 

medzi bodmi znázorňujú zvolené konanie, ktoré k danému stavu bude v predstavách viesť. 

Realizácia plánu - revízia a zmena 

Okamihovosť predstáv bude hrať významnú úlohu pri realizácii a možnej revízii Či 

zmene plánu. Ako sme si už povedali, okamihové predstavy sú ovplyvnené skúsenosťou 

a tak môže dochádzať k ich zmene následkom príchodu nových vedomostí či skúseností. 

Preto sa v priebehu realizácie plánu môže stať, že sa jednotlivcove prítomné okamihové 

predstavy nebudú zhodovať s plánovaným postupom a dôjde k revízii či zmene plánu. 

V optimálnom prípade bude realizácia plánu prebiehať takým spôsobom, ako sme si 

uviedli v citáte od Shackla. Náš jednotlivec bude postupovať po jednotlivých krokoch 

" Prvý, druhý atď. najlepší výsledok bude najlepší s ohľadom na očakávanie nastatia a budúcu hodnotu. 

východzí 
stav 

|1. krok | 2. krok n-tý krok 
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a z výslednej reálnej situácie si bude vyberať z plánu tie alternatívy konania, ktoré mu 

vopred predpisuje zvolený plán. Takýto výber alternatív budeme nazývať 

kvázirozhodovanie ako sme si už vyššie uviedli. Dôležité si je uvedomiť, že vo fáze 

realizácie plánu jednotlivec vníma skutočné a nie predstavované stavy ako tomu bolo vo 

fáze tvorby plánu. Skutočné stavy bude následne porovnávať s plánovanými a podľa toho 

vyberať jednotlivé alternatívy konania v každom kroku. Avšak keďže skutočný svet je 

svetom, kde plynie čas, existuje neistota a pôsobí množstvo nezávislých subjektov na 

trhu, takáto hladká realizácia plánu počas celej doby jeho trvania je dosť zriedkavá 

a závisí hlavne od dĺžky časového obdobia a komplexnosti plánovaného cieľa. Preto 

musíme skúmať ako dochádza k revízii či zmene plánu. 

Revíziou plánu budeme rozumieť preformulovanie jednotlivých alternatív v pláne, 

spôsobené nezahrnutím skutočného stavu medzi vybrané alternatívy. K revízii tak 

nedochádza zmenou okamihových predstáv, ktoré sa stále zhodujú s pôvodnými, na 

základe ktorých bol plán vytvorený. Dochádza k nej z dôvodu zlej interpretácie týchto 

predstáv a východzieho stavu, ktorá nebola schopná odhaliť skutočný budúci vývoj 

systému v presnom smere. Príčiny tejto nesprávnej interpretácie mohli byť jak 

vnútorného tak vonkajšieho charakteru. Vnútorné príčiny tak mohli vzniknúť zlou 

štruktúrou očakávaní, keď skutočnému stavu bola pridelená nižšia možnosť nastátia, 

alebo zlým odhadom budúcej hodnoty daného stavu, alebo kombináciou týchto dvoch 

príčin. Vonkajšie príčiny zlyhania interpretácie môžu byť rôzne, medzi nimi napríklad 

sporadické výkyvy (ropné šoky) alebo jednorazové štátne zásahy, ktoré si jednotlivec 

nedokáže efektívne imputovať do svojich okamihových predstáv. 

Naproti tomu zmena plánu je zapríčinená zmenou okamihových predstáv, ktorá bola 

zapríčinená príchodom nových vedomostí o fungovaní systému. Takáto zmena 

okamihových predstáv bude mať významný vplyv na rozhodovací mechanizmus, pričom 

bude mať dopad jak na štruktúru očakávaní, tak na hodnotenie budúcej hodnoty. Preto 

môžeme predpokladať, že po zmene okamihových predstáv dôjde taktiež k zmene plánu 

a teda bude mať výraznejší dopad ako pri revízii za nezmenených okamihových predstáv. 
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U oboch ale dochádza k zmenám v pláne, a tak k novým rozhodnutiam o týchto zmenách 

Faktory, ktoré budú ovplyvňovať rozsah zmien sú doba výskytu (v ktorom kroku k nej 

došlo) a dopad zmeny. Doba výskytu zmeny bude ovplyvňovať hlavne zmenu plánu. Ak 

preto dôjde k zmene okamihových predstáv v niektorom z prvých krokov realizácie 

plánu, jednotlivec má silnú motiváciu o vytvorenie nového plánu, ktorý bude v plnej 

miere odrážať vplyv nových okamihových predstáv a tým dosiahnuť efektívnejším 

spôsobom pôvodný cieľ alebo dokonca formulovať nový cieľ. Podobne aj pri revízii 

pôvodného plánu v prvých krokoch jeho realizácie môže dôjsť k pridaniu novej množiny 

alternatív pre každý nasledujúci krok, ktoré taktiež povedú k dosiahnutiu stanoveného 

cieľa. V neskorších obdobiach realizácie plánu už táto motivácia k zmene alebo hlbšej 

revízii plánu klesá a jednotlivec sa snaží zapracovať zmenu či odchýlenie alternatív do 

pôvodného plánu takým spôsobom, aby bol pôvodný plán dokončený podľa pôvodných 

predstáv a mohol nové poznatky naplno využiť v nasledujúcom pláne.23 Dopad zmeny 

má znovu jednoduché dôsledky. Ak je tento dopad malý a ovplyvňuje plán len slabo 

a v niekoľko málo krokoch, potom aj dopad zmeny na plán je malý a dôjde k úprave 

a pridaní len niekoľko málo alternatív pre bezprostredne nasledujúce kroky. Ak je dopad 

zmeny veľký, jednotlivec bude prehodnocovať celý plán a jeho možné nahradenie iným 

plánom, ktorý bude tieto zmeny zohľadňovať lepšie, a to nielen zmenou alternatív, ale aj 

možnou zmenou cieľa. 

Môžeme vidieť, že zmeny v systéme, ktoré neboli predvídané, dokážu ovplyvniť 

a zmeniť štruktúru očakávaní. Tá je zapríčinená buď vonkajším faktorom nezhody medzi 

plánovanými alternatívami a skutočným stavom, alebo príchodom nových vedomostí 

o fungovaní systému a tak zmenou okamihových predstáv, ktorá bude mať následný 

dopad na štruktúru očakávaní. Keďže očakávania, to znamená zoradenie výsledkov podľa 

možnosti nastátia vyjadrenej potenciálnym prekvapením, sa môžu meniť nezávisle na 

zmene okamihových predstáv, musíme zahrnúť aj túto možnosť medzi príčiny zmeny 

plánu. Zmena plánu a faktory, ktoré na ňu budú vplývať však budú rovnaké ako sme si 

popísali vyššie pri predchádzajúcich príčinách. Revízie a zmeny plánov sú tak 

-1 Príkladom dokončenia plánu inôže byť získanie novej technológie výroby až keď už došlo k investíciám 
do pôvodnej technológie a začiatku výroby. V takom prípade bude plán dokončený a nová technológia sa 
využije až v nasledujúcom pláne, (dôležitú rolu tu bude taktiež hrať dopad novej technológie) 
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v konečnom rade zapríčinené zmenami v štruktúre (usporiadaní) očakávaní. T u j e dobré 

si pripomenúť, že medzičasový výber medzi jednotlivými alternatívami konania, ktorý sa 

uskutočňuje v okamihu tvorby očakávaní, je výber medzi predstavami jednotlivca, ktoré 

vychádzajú zdaných okamihových predstáv. Naproti tomu výber alternatív konania 

v procese realizácie plánu, či už boli v pláne zahrnuté alebo nie, sa uskutočňuje v novom 

okamihu, v ktorom mohlo dôjsť k zmene pôvodných okamihových predstáv, či štruktúry 

očakávaní. Táto zmena mohla byť vyvolaná, ako sme si už povedali, zlyhaním plánu 

(nezahrnutím skutočnej alternatívy) alebo mohla prísť ešte pred zlyhaním plánu 

(získaním vedomostí v procese učenia sa zo systému). V prvom prípade by sme mohli 

jemne pozmeniť vyššie uvedený Shacklov citát, že rozpoznanie ako sa veci ukázali, 

pôvodné rozhodnutie implikovalo alternatívu A, avšak skutočný stav v systéme by sme 

mohli označiť ako alternatívu B, ktorá do plánu nebola zahrnutá. To znamená, že 

pôvodné rozhodnutie sa ukázalo ako neprimerané, a preto sa náš jednotlivec musí 

rozhodovať znova. 

Obrázok č. 3: 

Malý dopad: Čierne body a spojnice znázorňujú plánované stavy a konanie. Červený bod 

znázorňuje skutočný stav spôsobený plánovaným konaním, a červená spojnica znázorňuje 

zmenu konania v pláne, ktorá je zameraná na pokračovanie pôvodného plánu v ďalších krokoch. 

Na obrázku č. 3 sa v tomto prípade nachádza náš jednotlivec v červenom bode, ktorý do 

plánu nebol zahrnutý (plánované konanie reprezentované čiernou spojnicou dalo 

v skutočnosti iný výstup ako plánovaný), a preto sa bude snažiť upraviť novým 

rozhodnutím svoje nasledujúce konanie (červená spojnica medzi červeným a čiernym 

bodom) takým spôsobom, aby sa dostal do nasledujúceho bodu, ktorý bol už v pláne 

zahrnutý (ak dopad na očakávania a okamihové predstavy bol malý), alebo vytvoriť novú 

alternatívu bodov a konaní (ak bol dopad veľký a pôvodný plán sa už nedá dodržať). 
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V druhom prípade, to znamená v prípade, ak jednotlivec získa nové poznatky ešte pred 

zlyhaním plánu sa v závislosti na dopade zmeny bude snažiť o prispôsobenie svojho 

konania, takým spôsobom aby dosiahol plánovaný stav a mohol v ďalších krokoch 

pokračovať v pôvodnom pláne (malý dopad), alebo znovu vytvoriť novú alternatívu 

bodov a konaní, či dokonca nový plán (veľký dopad). 

Obrázok č. 4: 

Malý dopad: Čierne body a spojnice znázorňujú plánované stavy a konanie. Červená spojnica 

znázorňuje zmenu konania v pláne, ktorá je zameraná na pokračovanie pôvodného plánu 

v ďalších krokoch. 

Na obrázku č. 4 sa náš jednotlivec bude nachádzať na červenej spojnici, ktorá mu 

umožňuje na základe nového rozhodnutia viesť také konanie, ktoré umožní dodržanie 

pôvodného plánu v ďalších krokoch. Uveďme si ešte dve situácie, ktoré nám bližšie 

ozrejmia náš zámer. Príklad z obrázku č. 3 znázorňuje zle investovaný kapitál (červený 

bod), ktorý nášmu jednotlivcovi neposkytuje také výnosy, ktoré si naplánoval. Možnou 

príčinou takto zle investovaného kapitálu (malinvested capital) je zlá interpretácia rastu 

ceny vyrábaného produktu, pričom náš jednotlivec nezobral do úvahy efekt na rast 

nákladov na vstupy spôsobený vyšším dopytom po vstupoch vyplývajúcim z rastu výroby 

daného tovaru. Preto pod domnienkou vyšších ziskov investoval do nového kapitálu, 

pričom stále kalkuloval s nemennou cenou vstupov. S rastom ceny vstupov však jeho 

investícia prestáva byť výnosná a náš jednotlivec musí revidovať svoj plán na základe 

tejto chybnej investície. Táto revízia ho privedie k novému rozhodnutiu o novom konaní 

(červená spojnica). Tento príklad nám názorne ukazuje ako môže nepredvídame danej 

alternatívy viesť k zmene očakávaní a aj následného konania. Ako Lachman píše: „Pri 

úprave našich očakávaní sa neučíme len z vedomostí o minulých chybách (našich a iných 

ľudí), ale taktiež z fyzického náprotivku, zle investovaného kapitálu." (Lachman, 1978) 
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To znamená, že úprava jednotlivcových očakávaní bude vynútená taktiež potrebou 

odstrániť následky vzniknuté zlým plánom. Druhá situácia, ktorá je znázorňovaná 

obrázkom č. 4, bude identická s predchádzajúcou len stým rozdielom, že náš jednotlivec 

získa nové vedomosti, ktoré mu umožnia predvídať rast ceny vstupov vyvolaný zvýšenou 

výrobu daného výrobku. V tomto prípade už k zlej investícii kapitálu nedôjde, pretože 

náš jednotlivec upraví svoje konanie takým spôsobom, že efektívne využije dočasnú 

ziskovú maržu (napr. prenájmom dodatočného kapitálu na obdobie, v ktorom 

predpokladá existenciu tejto marže). Nové vedomosti a nové okamihové predstavy ho tak 

budú viesť k novým očakávaniam budúceho výnosu z kapitálu. Tieto dve situácie nám 

ukázali, že určité odchýlky či zmeny v plánoch nemusia mať veľký dopad na pôvodný 

plán, pričom môže dôjsť len k čiastkovým úpravám. Pre nášho jednotlivca bude 

výhodnejšie, ak odhalí chybu v pláne ešte pred jeho zlyhaním, a tak zabráni vzniku 

'fyzického náprotivku' nových vedomostí o systéme. 

Stabilitu plánu 

Dôležitou vlastnosťou plánu je jeho stabilita, ktorá bude taktiež dôležitá v poslednej časti 

tejto práce. Stabilitou plánu budeme hlavne chápať dosiahnutie konečného cieľu, na ktorý 

bol plán vytvorený. Práve dosiahnutie konečného cieľu plánu bude v poslednej časti tejto 

práce prinášať väčšiu stabilitu do celého systému, atak zmenšovať neistotu konania 

jednotlivcov v tomto komplexnom systéme. To, čo odlišuje plán od rozhodnutia, a taktiež 

ho robí viac stabilnejším ako jednotlivé rozhodnutia, je zahrnutie niekoľkých alternatív 

konania a možných výsledkov tohto konania. Zahrnutím alternatív náš jednotlivec 

znižuje možnosť nastátia skutočnej situácie, ktorá by nesúhlasila s plánovaným stavom. 

Mohla by sa však naskytnúť otázka, prečo potom jednotlivec nezahrnie všetky výsledky 

svojich predstáv ako alternatívy, a tak skoro dokonale odstráni neistotu a stabilizuje svoj 

plán? Dôvodom pre takéto jednotlivcove konanie je fakt, že vykonanie takého plánu je 

nemožné, alebo aspoň neziskové z jeho hľadiska. Ak by mal brať do úvahy všetky, často 

protichodné predstavy, musel by vyvíjať takú činnosť, ktorá by mu umožnila prejsť 

z jedného konania na druhé bez akýchkoľvek problémov. Takáto činnosť už samotným 
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zahrnutím protichodných predstáv by bola prinajmenšom vysoko nákladná a konečné 

dosiahnutie cieľu by bolo vysoko neefektívne. Ako sme si uviedli, náš jednotlivec koná 

účelovo, pričom sa snaží toto konanie smerovať takým smerom, ktorý mu umožní 

zlepšenie stavu oproti predchádzajúcemu (prinesie mu úžitok). Zahrnutím všetkých 

predstáv by však túto podmienku jednotlivcovho konania nesplňovalo, pretože by mu 

prinášalo zhoršenie jeho stavu. Zahrnutie alternatív, hoci len menšieho počtu, bude 

zvyšovať stabilitu plánu, pretože tieto alternatívy budú mať najlepšie postavenie 

v rozhodovacej štruktúre v danom okamihu (najvyššie očakávanie a budúcu hodnotu). 

Preto môžeme tvrdiť, že zahrnutie alternatív poskytuje väčšiu možnosť dosiahnutia cieľa, 

a teda aj vyššiu stabilitu plánu. Čo sa však stane so stabilitou plánu, ak dôjde k revízii, či 

zmene plánu? Ako sme si už vyššie ukázali, následky týchto dvoch spôsobov zmeny 

plánu, ktoré sa často doplňujú, môžu byť mierne alebo aj väčšieho rozsahu, pričom tento 

rozsah bude závisieť na uvedených dvoch faktoroch rozsahu zmien plánu (dopad a doba 

výskytu). Vo väčšine prípadov úprav pôvodného plánu však tieto úpravy budú menšieho 

charakteru, alebo aspoň dosiahnutie pôvodného cieľu bude aj vo viac zmenenom pláne 

zachované. Preto plány aj pri určitých zmenách budú stále vykazovať dostatočnú úroveň 

stability. Podporou tohto tvrdenia je aj fakt, že jednotlivcove rozhodovanie je 

podmienené apriórnymi predstavami, ktoré majú vplyv aj na okamihové predstavy, 

pričom ony apriórne nie sú ovplyvňované skúsenosťou, a preto sú stabilné. 

Zahrnutie plánu do našej práce malo význam z hľadiska prezentácie dynamiky celého 

systému, v ktorom dochádza k nesprávnemu predvídaniu budúceho vývoja atak 

k nesprávnej štruktúre výsledkov rozhodovania a tvorbe nesprávnych očakávaní. To si 

bude vyžadovať úpravy pôvodného plánu, či tvorbu nového plánu, a tak potrebu ďalšieho 

plnohodnotného rozhodovania. Preto je celý systém v neustálom pohybe a zmena je 

nepretržitá. Úlohou plánu je zachovávať v systéme, ktorý sa tak neustále mení, stabilitu. 

Stabilita systému je tak zabezpečená snahou jednotlivcov dosiahnuť svoj cieľ, ktorý si 

v pláne vytýčili aj napriek možným potrebám úp " i. Účelovosť konania sa tak 

Zhrnutie 

* K- A-lJPT r 
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premieta do plánu a jeho cieľu, a vnáša tak do celého systému rád. Plán je tak tým čo 

riadi konanie, ktoré jeho aplikáciou nevyžaduje neustále rozhodovanie, ale len 

uplatňovanie vopred rozhodnutých alternatív, tzv. kvázirozhodovanie. Výsledkom je, že 

plán prenáša dôležité informácie, ktoré potom môžu jednotlivci využiť pri tvorbe svojich 

očakávaní a tak produkovať kvalitnejšie rozhodnutia. 
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III. Trh 

Trh ako proces šírenia vedomostí 

V poslednej časti tejto práce sa budeme snažiť o spojenie predchádzajúcich poznatkov a 

ich uvedenie do dynamického systému, v ktorom plynutie času je nevyhnutným 

predpokladom. Čiastočne sa odkloníme od abstraktného systému, ktorý tu budeme 

popisovať ako vzájomné pôsobenie množstva jednotlivcov na trhu. Základom takéhoto 

vzájomného pôsobenia je získavanie a šírenie vedomostí, ktoré následne ovplyvňujú 

okamihové predstavy a očakávania všetkých jednotlivcov. Pôsobením spontánneho rádu 

na trhu potom dochádza k stavu, kde účelné konanie jednotlivcov nevychádza nazmar 

a prináša im zvýšené uspokojenie a umožňuje zmysluplnú kooperáciu. Dochádza 

k vzájomnému pôsobeniu plánov jednotlivcov a s ním spojená potreba získavať nové 

vedomosti, ktoré potvrdia alebo vyvrátia nutnosť zmeny, či revízie plánov. Uvedomením 

si, že fungovanie systému, a tak jednotlivé sily, ktoré vo vnútri systému pôsobia, sú len 

prejavom konania jednotlivcov a nie niečím abstraktným, čo existuje nezávisle na konaní 

jednotlivcov, nám umožní rozpoznať, že šírenie vedomostí a úspešnosť očakávaní závisí 

na tom, aké predstavy prevládajú u jednotlivcov v danom okamihu. Ako Lachmann píše: 

„ Trh v pravom ekonomickom význame, znamená proces výmeny a alokácie odrážajúci 

prenos vedomostí." (Lachmann, 1978) To znamená, že prenos vedomostí medzi 

jednotlivcami a následné ovplyvnenie ich okamihových predstáv rozhoduje o tom, čo sa 

bude vymieňať a kde sa budú umiestňovať vzácne zdroje. 

Ako sme si už v prvej časti tejto práce ukázali, náš jednotlivec sa rozhoduje na základe 

svojich apriórnych a okamihových predstáv, ktoré vlastne reprezentujú jeho predstavy 

o fungovaní systému. Avšak daný systém pozostáva z množstva jednotlivcov, ktorí viac 
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menej simultánne tvoria svoje rozhodnutia a taktiež si vytvárajú okamihové predstavy na 

základe skúsenosti, ktorá im prináša nové vedomosti upravujúce ich predstavy. To 

znamená, že predstavy nášho jednotlivca vlastne reprezentujú konanie ostatných 

jednotlivcov, ktoré je zase výsledkom okamihových predstáv daných jednotlivcov. Preto 

okamihové predstavy nášho jednotlivca závisia do značnej mieri na okamihových 

predstavách ostatných jednotlivcov. Ako sme si ďalej povedali v prvej časti, každé 

rozhodnutie jednotlivca má inovačný charakter, to znamená, že prináša niečo nové, čo nie 

je možné odvodiť z jeho minulého konania. Preto aj vplyv konania ostatných 

jednotlivcov na konanie nášho jednotlivca bude podmienený tým, akým spôsobom 

interpretuje konanie ostatných jednotlivcov, ktoré prináša zo sebou novosť. Z toho 

vyplýva, že nielen prenos vedomostí, ale aj ich interpretácia jednotlivcom vytvárajú 

základ trhového mechanizmu. Pôsobením množstva jednotlivcov na trhu sa tak 

dostávame k rozšíreniu intertemporálneho problému rozhodovania a plánovania o jeho 

interpersonálny problém, ktorý bol v predchádzajúcich častiach braný ako inherentne 

obsiahnutý v skúmanom systéme. V prvom prípade ide o medzičasový problém zmeny 

okamihových predstáv, očakávaní a taktiež plánov. V druhom prípade ide o problém 

prenosu vedomostí medzi jednotlivcami tak, aby mohli zmysluplne a účelovo jednať. Pri 

pôsobení na trhu však tieto dva problémy nieje možné od seba oddeliť a je nutné skúmať 

ich súčasne ako jeden komplexný problém. Prenos a získavanie vedomostí v čase tak 

bude ovplyvňovať rozhodovanie jednotlivcov a ich ekonomickú úspešnosť. V tomto 

ohľade hrá významnú úlohu plán ako nástroj rozhodovania jednotlivcov. Je to práve 

konanie jednotlivcov na základe plánu, ktoré umožňuje prenos vedomostí medzi 

jednotlivcami, a to z dôvodu účelovosti plánu a zachovaniu stability plánu. Vzhľadom 

k tomu, že plán pozostáva z viacerých krokov konania ktoré sú všetky zamerané na 

dosiahnutie konečného cieľa, ostatní jednotlivci môžu na trhu rozpoznať účel tohto plánu 

a získať tak nové vedomosti. Plán tak poskytuje dôležité vedomosti pre ostatných 

jednotlivcov na trhu a umožňuje tak jeho fungovanie24. Na rozdiel od plánu, jednotlivé 

rozhodovanie by takéto dôležité vedomosti nebolo schopné poskytnúť, pretože je 

orientované na bezprostredný subjekt rozhodovania a nasledujúce rozhodovania už 

nemusia byť zamerané na rovnaký cieľ. Plán tak získava svoj hlavný zmysel práve svojou 

Náš jednotlivec, ale nemusí poznať účel plánu každého jednotlivca na trhu. 
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implementáciou do trhu, kde poskytuje funkciu prenosu vedomostí medzi jednotlivcami. 

Tieto vedomosti budú mať aj svoj fyzický protipól reprezentovaný výstupom daného 

systému, t.j. vyrobenými výrobkami, poskytnutými službami alebo napríklad investíciami 

a taktiež ich cenami. Takto môže každý jednotlivec s čoraz väčšou istotou predvídať 

plány ostatných jednotlivcov a tieto nové vedomosti využiť pri tvorbe svojich 

okamihových predstáv a plánov. V rámci uskutočňovania plánov tak pôsobí 

mechanizmus prenosu vedomostí a tým je cenový mechanizmus. Jeho pôsobením je 

možný prenos vedomostí cez celý systém, ktoré tak ovplyvňujú rozhodovanie každého 

jednotlivca. Avšak cenový mechanizmus nie je schopný prenášať dokonalé vedomosti 

z dôvodu, že na trhu môžu existovať rigidity, či regulácia cien a rovnako tento prenos sa 

nemusí uskutočniť okamžite, a tak pohyby niektorých cien už môžu byť oneskorené 

a zastarané. Ako Lachmann tvrdí, ceny už nie sú bezpečným vodítkom konania, 

prenášajú neúplné informácie a nastáva potreba ich interpretácie, aby sme z nich vytvorili 

úplnejšie vedomosti. Interpretácia jak cenových zmien, tak plánov a cieľov ostatných 

jednotlivcov je interpretáciou každého jednotlivca zvlášť, a preto je subjektívna. Tak sa 

dostávame k ďalšiemu problému a to problému spojenému s tvorbou očakávaní a ich 

prenosom medzi jednotlivcami. 

Prenos očakávaní 

V prvej časti tejto práce sme si ukázali, že náš jednotlivec tvorí svoje rozhodnutia tak, že 

na základe apriórnych a okamihových predstáv si vytvorí možné výsledky systému, na 

ktoré potom uvalí očakávania a zoradí ich na základe predstavovanej budúcej hodnoty. 

Okamihové predstavy tak budú tvorené na základe inteipretácie plánov a cieľov 

ostatných jednotlivcov, a tak aj na základe interpretácie pohybov cien, ktoré predstavujú 

výsledky uskutočňovania týchto plánov. To znamená, že predstavované výsledky 

a očakávania budú taktiež tvorené na základe tejto interpretácie. Jednotlivci na trhu tak 

nemajú k dispozícii očakávania25 ostatných jednotlivcov o budúcom vývoji systému v 

: s Očakávaniami v pokračovaní tejto pasáže budeme rozumieť jak možné výsledky, tak aj očakávania ako 
sme si ich definovali v prvej časti, a to ako zoradenie možnosti výsledku. 
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ucelenom stave. Očakávania sa teda neprenášajú priamo, ako vedomosti, ale ich prenos je 

nepriamy, a to prostredníctvom interpretácie. Každý jednotlivec tak získava svoje 

subjektívne vedomosti o očakávaniach ostatných jednotlivcov na základe interpretácie 

ich konania, pohybu cien, a tým pádom v poslednom rade ich plánov a cieľov. ,, Trh 

samozrejme nedokáže rozširovať "dokonalejšie [superior] očakávania" vtákom zmysle 

ako rozširuje dokonalejšie vedomosti, pretože ex ante nemôže existovať žiadne kritérium 

ich úspechu." (Lachmann, 1976) Ak si však uvedomíme kauzálnu postupnosť 

jednotlivých javov od tvorby očakávaní, cez rozhodnutie, tvorbu plánu, jeho realizáciu -

konanie, až po zmeny cien, dospejeme k záveru, že očakávania každého jednotlivca sú 

reprezentované jeho konaním a zmenami cien. Keďže však náš jednotlivec nemôže 

poznať a ani interpretovať plány všetkých ostatných jednotlivcov, ako hlavný zdroj 

prenosu očakávaní má k dispozícii cenový pohyb. Prenos očakávaní trhom sa tak 

uskutočňuje na základe interpretácie cenových pohybov, a tak vlastne na tvorbe 

okamihových predstáv. Ak zoberieme do úvahy predošlý citát od Lachmanna 

a uvedomíme si, že v rámci rozhodovania jednotlivca zvíťazí práve jeden predstavovaný 

výsledok s najvyššou možnosťou nastátia, a že Štruktúra očakávaní existuje len v mysli 

jednotlivca, nemôže existovať žiaden mechanizmus, ktorý by bol schopný poskytovať 

celú štruktúru rozhodovaní od každého jednotlivca na trhu. Preto jediný spôsob, ako 

môžu jednotlivci vypozorovať očakávania ostatných (avšak nie celú štruktúru), j e 

sledovaním ich konania, ktoré sa premieta do cenových zmien. Tu znovu prichádzajú do 

úvahy pásma očakávaní, ktoré sme prebrali od Lachmanna a definovali sme si ich v prvej 

časti práce.26 Aby sme si mohli jednoduchšie ozrejmiť princíp fungovania pásiem, 

predstavme si pre tento účel, že existuje jedna štruktúra pásiem pre celý trh (berme celý 

trh ako jedného jednotlivca).27 Prvé pásmo je pásmo, kde je potenciálne prekvapenie 

najnižšie. Lachmann označuje toto pásmo ako pásmo normálnej ceny, pretože na trhu 

existuje určitá predstava normálnosti ceny. Ak je táto predstava pevne zavedená, bude pre 

ceny ťažké vyjsť z tohto pásma, pretože ak sa priblížia k jeho okraju, jednotlivci si budú 

myslieť, že sa už nemôže ďalej posúvať a preto budú konať primeraným spôsobom 

11 Analýza pásiem očakávaní bude interpretáciou Lachmannovho prístupu. 
"7 V skutočnosti má však každý jednotlivec svoju vlastnú štruktúru pásiem. Toto jedno abstraktné pásmo 
mohlo vzniknúť na základe spojenia týchto pásiem a prevládajúcej štruktúry, ktorá sa však bude vyvíjať 
v čase na základe zmeny očakávaní jednotlivcov. 
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(kupovať alebo predávať). Zmeny cien v tomto pásme sú podľa Laehmanna spôsobené 

náhodnými príčinami, pričom dochádza k stabilizácii cien v tomto pásme. Ak by sme 

mali toto pásmo popísať pomocou nášho aparátu, išlo by o pásmo, v ktorom okamihové 

predstavy trhu vytvorili takú štruktúru očakávaní, kde jednej skupine cien bude udelené 

najnižšie potenciálne prekvapenie, a preto budú považované za perfektne možné a budú 

považované za normálne. Podľa Laehmanna tu môžu pôsobiť aj špekulatívne sily ak sa 

ceny priblížia k okraju tohto pásma. Vtedy tieto sily budú pôsobiť ako protiváha silám 

zabezpečujúcim normálnosť, a budú sa snažiť o dosiahnutie špekulatívneho zisku. 

Druhé pásmo je charakterizované vyšším potenciálnym prekvapením a teda nižšou 

predstavovanou možnosťou nastatia. Lachmann toto pásmo nazýva pásmo možnej 

(possible) ceny. Posun cien do tohto pásma je podľa Laehmanna spôsobený silnými 

silami, ktoré dokážu prekonať prekážku predstavy normálnosti ceny. Tieto sily sú podľa 

neho dvojakého charakteru, a to sily krátkodobé, ktoré sa môžu rýchlo vyčerpať, a tak sa 

ceny dostanú znovu do prvého pásma. Druhou skupinou sú sily dlhodobé, ktoré udržia 

ceny v tomto pásme po dlhšiu dobu, a tak prispievajú k zmene chápania normálnosti ceny 

a následnému posunu pásiem. V našom poňatí sú to ceny, ktorým na základe 

okamihových predstáv bolo udelené vyššie potenciálne prekvapenie. Preto pri ich nastátí 

dochádza k čiastočnej revízii očakávaní, a ak ich výskyt je dlhodobého charakteru, 

k zníženiu potenciálneho prekvapenia na najnižšiu úroveň a k úpravám okamihových 

predstáv. 

Tretie pásmo je pásmo s maximálnym potenciálnym prekvapením, to znamená, že 

predstavované výsledky v tomto pásme sú vylučované z rozhodovania. Lachmann 

dospieva k záveru, že ak sa ceny prehupnú cez druhé pásmo, dochádza k situácii, ktorá 

bola na základe analýzy a hypotéz nemožná, a preto k nutnej úprave plánov. Táto úprava 

plánov bude prebiehať na základe interpretácie o fungovaní síl, ktorá nakoniec vytvorí 

nové hypotézy o ich fungovaní. Znovu v našom poňatí ide o ceny, ktorým bolo udelené 

maximálne potenciálne prekvapenie, alebo o ceny, ktoré neboli vôbec predstavované 

trhom. Ich výskyt má vplyv na úpravu okamihových predstáv a následne aj očakávaní. 

Výsledkom analýzy pásiem očakávaní je význam cenových zmien v jednotlivých 

pásmach. Ako Lachmann tvrdí, cenové zmeny v prvom pásme sú nefunkčné, to znamená. 

Podrobnejšie sme sa touto témou zaoberali v prvej časti tejto práce. 
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že neprinášajú žiadne nové vedomosti a ich zmena nemá vplyv na úpravu očakávaní ani 

okamihových predstáv. Zmeny v druhom pásme môžu byť významné, avšak ich význam 

závisí na trvácnosti týchto síl, pričom pri dlhodobejších silách dochádza k prenosu 

nových vedomostí a tak k ovplyvneniu očakávaní a možnému vplyvu na okamihové 

predstavy. Naproti tomu cenové zmeny v treťom pásme budú určite významné a budú 

prinášať nové vedomosti v každom prípade, a ich vplyvom bude dochádzať k úpravám 

okamihových predstáv a očakávaní. 

Práve výsledok Lachmannovej analýzy prináša do čiastočne statického poňatia pásiem 

väčšiu dynamiku. Prenos vedomostí tak naznačuje, že abstraktná trhová štruktúra pásiem 

očakávaní je tvorená súčinnosťou množstva štruktúr pásiem očakávaní jednotlivcov, 

ktoré však nie sú rovnaké, a preto môže dochádzať k posunom cien medzi jednotlivými 

pásmami a konaním jednotlivcov taktiež k prenosu vedomostí o novo utvárajúcej sa 

prevažujúcej štruktúre trhových pásiem. Preto je takýto systém vysoko dynamický, 

pričom nové vedomosti prenášané prostredníctvom cenových zmien predznamenávajú 

zmenu pásiem celého trhu. Tak sa dostávame k otázke o konzistentnosti celého trhu 

a konvergencii vedomostí a očakávaní na trhu. 

Konzistentnosť trhu 

Konzistentnosť na trhu znamená, že konanie jednotlivcov na základe vedomostí, ktoré má 

k dispozícii každý jednotlivec sa navzájom dopĺňa a vytvára tak jeden celok. Ako je však 

možné, že toto konanie bude naprieč celým trhom konzistentné, keďže v procese 

rozhodovania sú tieto vedomosti nutne interpretované a keďže každé rozhodnutie prináša 

nové vedomosti, a tak novosť? Ako môžu byť plány, ktoré sú základom pre konanie 

jednotlivcov konzistentné? „Najskôr, aby všetky tieto plány mohli byť vykonané, je 

nevyhnutné, aby boli založené na očakávaní rovnakej množiny externých udalostí, pretože 

ak by rozdielny ľudia zakladali svoje plány na konfliktných očakávaniach, žiadna 

množina externých udalostí by nemohla umožniť vykonanie všetkých tý'chto plánov. A za 

druhé, v spoločnosti založenej na výmene budú ich plány do značnej miery zabezpečovať 

konanie, ktoré si vyžaduje odpovedajúce konanie na strane ostatných jednotlivcov. " 
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(Hayek, 1936)24 To znamená, že ak budú očakávania jednotlivcov kompatibilné, čiže 

budú očakávať rovnaký stav budúcnosti, potom môžeme všetky plány agregovať 

a vytvoriť z nich jeden plán pre celý trh, ktorý je samozrejme konzistentný, pretože je 

založený na rovnakých očakávaniach a konanie všetkých jednotlivcov bude 

kompatibilné. „ Avšak stále zostáva druhá otázka, či individuálna množina subjektívnych 

dát korešponduje s objektívnymi dátami, a či. ako dôsledok. očaká\'ania na základe 

ktorých boli plány založené sú podporované faktami." (Hayek, 1936) Keďže konanie 

vytvára svoj fyzický protipól, každý jednotlivec môže na trhu pozorovať určité 

objektívne dáta. Avšak očakávania sú tvorené na základe okamihových predstáv, ktoré sú 

interpretáciou objektívnych dát, a tak sa stávajú subjektívnymi dátami. Preto pre konanie 

a budúci objektívny stav sú hlavné práve tieto subjektívne dáta. Hayek vo svojom citáte 

naráža hlavne na zhodu týchto dát v retrospektívnom ohľade, to znamená, či objektívne 

dáta, ktoré nastali konaním, sú v zhode so subjektívnymi predstavami jednotlivcov, a tak, 

či ich očakávania boli úspešné. „Neexistoval by, samozrejme, žiaden dôvod, prečo by sa 

subjektívne dáta rozdielnych ľudí mali niekedy zhodovať, pokiaľ by neboli tvorené na 

základe skíisenosti rovnakých objektívnych faktov." (Hayek, 1936) Otázkou vplyvu 

objektívnych dát sa zaoberal aj Shackle. Ten tvrdil, že keďže všetci jednotlivci žijú v tom 

istom svete, prežívajú rovnaké udalosti a pozorujú rovnaké fyzické protipóly týchto 

udalostí, existuje jednotiaci prvok pre očakávania. To znamená, že napriek tomu, že 

očakávania sú tvorené na základe subjektívnej interpretácie, samotný fakt, že všetci 

jednotlivci sú vystavení rovnakému systému prináša jednotiaci prvok medzi očakávania, 

a tak dostávame prvú podporu pre konvergenciu a konzistentnosť konania na trhu. 

„Avšak, ak rozdielne plány boli od začiatku nekompatibilné, je nevyhnutné, čokoľvek sa 

stane, že niekoho plány budú zmarené a musia byť zmenené a ako dôsledok, celý komplex 

konaní počas daného obdobia neukáže tie charakteristiky, ktoré sú splnené, ak všetky 

konania každého jednotlivca môžu byť chápané ako časť jedného individuálneho plánu, 

ktorý vytvoril na začiatku. " (Hayek, 1936) Takýto stav udalostí je najlepším popisom 

skutočného sveta, v ktorom dochádza aj k neuspokojeniu potrieb jednotlivcov a tak 

k zmareniu ich plánov. Keďže každé konanie reprezentované plánom, je konanie, pri 

Hayek sa v tomto diele zaoberá problémom equilibria, ktoré je možné dosiahnuť len za podmienky 
úplnej kompatibility plánov. My sa však zaoberáme podmienkou konzistentnosti, ktorá je nutná pre 
fungovanie trhu, a ktorá je slabšia ako podmienka equilibria (nevyžadujeme kompatibilitu všetkých plánov) 
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ktorom jednotlivec očakáva zvýšenie svojho uspokojenia, zmarenie plánu znamená 

chybné očakávania. Ďalšou podporou pre konzistentnosť konania na trhu je prenos 

vedomostí na základe cenového systému, pričom ekonomická zmena napomáha ku 

konvergencii očakávaní, keďže budú opierané o skutočné ceny na trhu. Súlad je tu 

dosiahnutý na základe fundamentálnej charakteristiky výmeny a tou je, že každý 

jednotlivec vymieňa len vtedy ak mu výmena prináša úžitok. 

Výsledkom našich úvah o prenose vedomostí a očakávaní, a o potrebe konzistentnosti 

medzi plánmi Či konaním všetkých jednotlivcov na trhu je náš záver, že konzistentnosť 

na trhu nemôže byť dosahovaná výlučne zo samostatného konania, alebo zo 

samostatných očakávaní. Naopak, konzistentnosť je vlastnosťou, ktorá spojuje tieto dve 

strany jednej mince, keďže konanie je výsledkom rozhodovacieho procesu, v ktorom 

hlavnú úlohu hrajú okamihové predstavy a očakávania. Očakávania však sami o sebe nie 

sú schopné zaistiť konzistentnosť na trhu. Vyplýva to z ich subjektívnosti, ktorá je 

spôsobená interpretáciou objektívnych faktov a plánov ostatných jednotlivcov. Z dôvodu 

existencie neistoty na trhu a inovačného charakteru rozhodnutí jednotlivca, nemôžu byť 

očakávania všetkých jednotlivcov na trhu kompatibilné. Ako sme si uviedli 

v Hayekovom citáte, keďže očakávania, a tak aj plány nie sú kompatibilné, je nutné, aby 

niektoré z nich boli zmarené a zmenené. A práve pri revízii a zmene plánov dochádza 

k spolupôsobeniu očakávaní a konania. Jednotlivci tu svojim konaním nedokázali naplniť 

svoj plán, a tak ani svoje očakávania a je potrebné, aby došlo k novému konaniu, ktoré 

bude výsledkom nového rozhodovania. Preto neustála potreba konania, a tak aj potreba 

rozhodovania spôsobuje, že očakávania a teda aj plány jednotlivcov sa budú k sebe 

približovať a budú v neustálom procese revízie a zmeny. Keďže všetky očakávania aj 

napriek tomu, že sú výsledkom toho istého objektívneho sveta a toho istého cenového 

mechanizmu, nemusia byť navzájom úplne kompatibilné, neustále konanie a proces 

revízie a zmeny plánov napomáha, aby sa trh dostával do stavu vnútornej konzistentnosti. 

Je to práve plynutie času a zmena, ktoré vyvažujú trh tak, aby v ňom mohlo dochádzať 

k zmysluplnému konaniu. 

54 



Zhrnutie 

V záverečnej časti o trhu sme sa snažili spojiť poznatky získané z predošlých častí, a tak 

popísať základné problémy fungovania trhu. Tými sú potreba prenosu vedomostí 

a taktiež aj subjektívnych očakávaní každého jednotlivca, za účelom možnosti 

spolupôsobenia množstva jednotlivcov, ktorých konanie sa navzájom dopĺňa a podporuje. 

Keďže však množstvo vedomostí na trhu je v každom okamihu presahujúce poznávacie 

schopnosti jednotlivca, fungujú tu rôzne mechanizmy ako je napr. cenový mechanizmus, 

ktoré prenášajú dôležité vedomosti cez celý systém. Avšak niektoré vedomosti a ani 

očakávania nebudú jednotlivci ochotní poskytovať ďalej a rozširovať ich. Dôvodom je 

práve motivácia získať úžitok a tak ziskovú príležitosť zo svojho vlastného úspešného 

predvídania budúcej situácia. Tieto pohnútky jednotlivcov však nezabraňujú tomu, aby na 

trhu došlo ku konzistentnosti celého systému, keďže tu pôsobia už spomenuté 

mechanizmy, ktoré pomocou plynutia času napomáhajú k prenosu relevantných 

vedomostí, a tak k fungovaniu celého systému. 
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Záver 

Cieľom tejto práce bol popis rozhodovacieho procesu jednotlivca nielen v rámci plynutia 

času, ale taktiež v rámci zapojenia tohto procesu do trhu. Pri rozhodovaní sa náš 

jednotlivec opiera o svoje apriórne a okamihové predstavy, ktoré formujú predstavované 

výsledky, ktoré následne prechádzajú filtráciou očakávaní a budúcej hodnoty. Takto si 

vytvorí štruktúru výsledkov, ktorá bude dôležitá pri zmene spôsobenej plynutím času, 

a tak pri úpravách štruktúry očakávaní či okamihových predstáv. Jednotlivci však 

neaplikujú rozhodovací proces neustále, ale snažia sa o jeho obmedzenie tvorbou plánov, 

v ktorých si stanovia alternatívy konania, a tak odstránia potrebu neustáleho 

rozhodovania. Keďže aj plány sú tvorené na základe okamihových predstáv, dochádza 

k ich revízii a zmene, ktorá môže byť rozdielneho rozsahu. Aj napriek týmto potrebám 

úprav plánov, sú dostatočne stabilné, aby na trhu poskytovali funkciu prenosu vedomostí. 

Proces prenosu vedomostí a očakávaní na trhu znovu ovplyvňuje okamihové predstavy 

jednotlivcov, a následne aj ich rozhodnutia. Napriek neustálej zmene a prenosu 

vedomostí medzi veľkým množstvom jednotlivcov na trhu pôsobia rozličné 

mechanizmy, ktoré zachovávajú konzistentnosť na trhu, a tak umožňujú jeho správne 

fungovanie. Celý trhový systém je tak založený na spolupôsobení množstva jednotlivcov 

a ich predstáv, ktorých konanie je príčinou tých síl, ktoré sa ekonomická teória snaží 

popísať. 
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