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P ř e d m l u v a 

V roce 1991 jsem byl tehdejším nakladatelstvím Hori
zont požádán, abych napsal knížku. Zadavatel ode mne 
zřejmě očekával politický bestseller. Místo toho se dočkal 
v podstatě metodologické studie, která se týkala varovné 
prognostiky. Bylo to v době, kdy vládnoucí politici pro
hlašovali, že nemají rádi katastrofické scénáře, a snad 
i proto se varovná prognostika nemohla příliš uplatnit. 
Po osmi letech jsem dostal žádost, abych souhlasil s vy
dáním této knihy. Znovu jsem si ji proto přečetl, a roz
hodl jsem se na ní nic neměnit. Nikoli snad proto, že 
bych ji pokládal za dokonalou, ale naopak spíše proto, 
že se domnívám, že pro čtenáře může být zajímavé sle
dovat, do jaké míry v čase některé názory obstojí a jiné 
se prokáží býti omyly. 

Přál bych čtenářům, aby se řídili zásadou, kterou do 
moderní filozofie vnesl Karl Popper a která je založena 
na rozvinutí dřívějšího hesla de omnibus est dubitandum = 

o všem je třeba pochybovat. Protože jedině tehdy, ucho-
váme-li si toto skeptické myšlení, zůstane naše skepse 
pouze v teorii a praxe bude méně skeptická. 



Ú v o d e m 

U počátků dějin předvídání budoucnosti stojí dvě ženy. 

Představte si Pýthii, obstarožní dámu, jak nafetována 

kouřem z vonných bylin ztěžka usedá na svoji věšteckou 

trojnožku v Delfách a pronáší proroctví: překročíš-li ře

ku Halys, zničíš velkou říši. Vládce za předpověď dobře 

zaplatil a pln nadšení odchvátal začít válku proti souse

dovi. Tuto válku prohrál a tím skutečně zničil velkou ří

ši - svoji vlastní. Prognóza Pýthie se splnila, vlastně se ne

mohla nesplnit. Od té doby jsou ambivalentní, vágní, j en 

zdánlivě srozumitelné věštby spojovány s jejím jménem. 

Zaživa měla dobré obchody a i po smrti je chována 

v úctě. 

Druhou ženou je Kassandra, dcera trojského krále. 
Vidím před sebou štíhlou dívku s uhrančivýma očima, 
nadanou bohy věšteckým darem a současně odsouzenou 
k prokletí, spočívajícímu v tom, že jejím věštbám nikdo 
neuvěří. Kassandra marně varuje svého otce před vytaže
ním Odysseova koně do města, líčí Agamemnónovi, jak 
bude zabit Klytaimnéstrou, a nakonec předvídá i svou 
vlastní smrt. Byla to hra na hluchý klavír, kde sebekrás
nější melodie nemohly nalézt odezvu. Dnes o Kassandře 
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téměř nikdo neví, nanejvýš je spojována se zatrpkle pesi
mistickými úvahami typu katastrofických scénářů. 

Přečetl jsem si nedávno v bývalém deníku Socialistic
kého svazu mládeže, jak při parlamentní debatě o plně
ní rozpočtu vystupovaly některé „kassandry" s chmurný
mi předpověďmi našeho budoucího ekonomického vý
voje. A rozhodl jsem se, že napíšu knížku ke cti a chvále 
Kassandry. Přišel už čas sejmout prokletí kamenování 
a nevíry z varovných prognóz. Existuje-li posmrtný život, 
snad se ta dívka někde pousměje a její obézní konku-
rentka zatetelí vzteky. 

8 







V e l k á p r o g n o s t i c k á i l u z e 

Nikdy nevstupujeme na nepopsaný terén, nikdy pouze 
nepřidáváme další patra ke stavbě, kterou začali budovat 
naši předchůdci. Občas je třeba očistit dezinformační 
nános, odnaučovat se, než se začneme zase učit. I v ob
lasti prognostiky se vytvořila celé řada mýtů a iluzí, vy
plývajících spíše z toho, co by se od prognostiky chtělo, 
než z toho, co je reálně schopna nabídnout. Snad nej-
větší takovou iluzí je přesvědčení, že prognostika vypoví
dá o tom, co bude. Sestoupíme-li až ke kořenům, k za
mlčeným předpokladům takového usuzování, zjistíme, 
že v nich leží hluboká nevíra ve schopnost člověka či spo
lečnosti svoji budoucnost aktivně ovlivňovat. Reprodu
kuje se marxistická představa o železné zákonitosti dějin, 
iluze predestinované budoucnosti, kterou můžeme hůře 
či lépe popsat, nikoli však vytvořit. Nestálo by za to žít, 
kdyby tato představa byla pravdivá. Naštěstí není. 

Prognostika je ve skutečnosti disciplina, která se za
bývá spektrem možných budoucností, tedy nikoli toho, 
co nutně nastane, ale toho, co by mohlo nastat za urči
tých, jasně specifikovaných podmínek. Sama prognóza 
je implikací, výrokem typu „jestliže, ...potom", odpovída
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ním na otázky „co se stane, když". Kreslí před námi ma
pu možností, nikoli jedinou předurčenou cestu jinak ne
známou krajinou. Kam odbočíme z křižovatky, zakresle
né na mapě, je již projevem naší svobodné vůle. Pro
gnostik nás má pouze upozornit, zda zvolená cesta vede 
k rybníku, lesu, hradu, bažině či propasti. Nemusí ji ani 
hodnotit; vždyť mapy možných budoucností může pou
žívat i nadšený speleolog, pro něhož může být propast či 
jeskyně pochoutkou. 

Odbočujeme tak od starozákonního pojetí proroků, 
kteří s chmurnou tváří věštili nevyhnutelné; ostatně i oni 
nevylučovali změnu svých proroctví, najde-li se alespoň 
deset spravedlivých. Rozcházíme se s představami uto
pických vizionářů, jásajících nad tím, že konečně odha
lili tu jedině správnou, zářivou budoucnost, a jsou ochot
ni ji silou a mocí vnutit zbytku společnosti, až do těch 
polpotovských konců. A nevidíme ani výraznou souvis
lost s chladně pozitivistickým chápáním jednosměrné 
budoucnosti, zakleté v dnešním stavu jako socha v ka
meni; to snad může platit o předpovědi počasí, nikoli již 
o předpovědi společenského vývoje. Barevnost budou
cích možností, mnohost potenciálních, alternativních 
světů je prokletím i údělem skutečného prognostika. Po
hybuje se na terénu možného, nikoli skutečného, v ob
lasti příležitostí i rizik, ušlých zisků a hrozících ztrát. Za-
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žeňte proto každého, kdo by vám chtěl vykládat, že ví, ja
ká bude budoucnost. Ví pouze to, jakou si přeje bu
doucnost mít. Ale takový normativní přístup k prognó
zám by z naší mapy udělal jen informaci o místech, kde 
jsou lvi; prostředkem těchto nepoznaných a poznání za
kázaných míst by pak vedla cesta, narýsovaná s fantazií 
délesloužícího poddůstojníka, projekt jakéhosi spole
čenského perpetua mobile. Ani velcí myslitelé se nevy
hnuli pokušení takto zjednoznačnit budoucnost. Právě 
oni nám svými utopiemi odkázali onu velkou prognos
tickou iluzi. 

Kartářka ví zcela jednoznačně, že chudá služka, vklá
dající jí do dlaně minci, touží po bohatém ženichovi, 
který by ji vytrhl ze šedivé každodennosti. Proto karty 
předpovědí vousatého bohatého pána, který po překo
nání protivenství pojme služku za choť. Taková prognos
tická červená knihovna se může produkovat i na běží
cích pásech ideologických velkovýroben, ať již jde o vizi 
tisícileté říše či komunistické společnosti. Kolik nesmys
lů už bylo napsáno na toto téma, aniž by to naše rádoby 
futurology zbavilo pokušení odhalit tentokrát už zaruče
ně zázračný recept. 

Je zajímavé, že překonání iluze o poznatelné, nikoli 
však ovlivnitelné budoucnosti - budoucnosti, existující 
tak mimo nás a v konečných důsledcích proti nám jako 
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odcizená, chladná vize - probíhalo i v paralelním, spíše 
uměleckém než vědeckém proudu přemýšlení o mož
ném. Vědeckofantastická literatura se vyznačuje výraz
ným obratem od utopií k dystopiím, od příslibů k varo
váním, k tomu, co Kingsley Amis nazval novými mapami 
pekla. Tento obrat - rámovaný zhruba technicistním de
terminismem H. G. Wellse na jedné straně a antiutopie-
mi Aldouse Huxleyho či George Orwella na straně dru
hé - se s jistým zpožděním promítí i do prací marxis
mem deptaných autorů. Stačí si srovnat mladého a vy
zrálého Jefremova či Lema, abychom zjistili, že nadšené 
výkřiky o moudré budoucí společnosti (jejíž členové se 
podivují, proč ve dvacátém století nebylo každému jasné, 
že komunismus je zítřkem lidstva) jsou střídány sarkas
tickými projekcemi přítomné totality. Komunistická sci-fi 
posledního období tak byla vlastně svéráznou sociální 
kritikou, přenášející objekty svého působení do jiného 
času nebo na jinou planetu. 

Nebylo by však spravedlivé redukovat narůstající ak
cent varovnosti, spojený s pluralitou možných budouc
ností a s nesamozřejmostí jednosměrného pokroku, 
pouze na zažívanou totalitní zkušenost. I uváděný H. G. 
Wells končí svou životní cestu Rozumem v koncích, smut
nou antiutopií svého druhu, tak vzdálenou emotivně 
přesvědčivým dílům typu Lidé jako bozi. Jakási nostalgie 
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podzimu, možná i generačně podmíněná, vede mnoho 
velkých myslitelů o budoucnosti k hořce skeptickým zá
věrům. Kontinuum přechodů mezi analýzou příležitosti 
a odhadem rizika zůstává poněkud skryto, dominují oba 
jeho zjevné póly. Technologistní či scientistní optimum 
je střídáno sociálně kulturním pesimem. Mýtus věčného 
návratu či zániku Západu nás může za určitých okolnos
tí oslovovat stejně intenzivně, jako rozevření dveří do 
nejlepšího z možných světů. 

Není však příliš podstatné, je-li nám předestírán svět 
nejlepší nebo nejhorší, důležité je , vystupuje-li tento svět 
vůči nám jako osudová nevyhnutelnost, nebo jako ovlivni
telná možnost. Kyvadlo, kmitající od extrému leibnitzov-
ského optimismu k voltairovské pohrdavé skepsi, se pohy
buje v jiné dimenzi, než v jaké probíhá napětí mezi mož
ným a skutečným. Snad nejpřesněji náš problém vyjádřil 
Daniel Bell parafrází židovské anekdoty o rabínovi, který 
uměl předvídat budoucnost. K tomu rabínovi přišel chla
pec a nesl v zavřené dlani živého slavíka. Řekl: Říká se o to
bě, žes moudrý a umíš předvídat. Pověz mi tedy, je slavík 
v mé ruce živý nebo mrtvý? Sám sobě pak řekl: Poví-li ra
bín, že slavík žije, rychle dlaň stisknu a ptáka zabiju. Poví-
li, že je mrtvý, otevřu dlaň a nechám slavíka odletět. 

Humanisté by snad očekávali, že předvídavý rabín, si
mulující tyto chlapcovy reakce, akceptoval raději své se-
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bezesměšnění a prohlásil, že slavík je mrtvý. Rabín však 
překonal velkou prognostickou iluzi. Zadíval se na 
chlapce a tiše řekl: Záleží to na tobě. 

D e f i n i c e 

Navrhli jsme pojetí prognózy jako implikace, spojující 
předpoklady s jejich důsledky. Už toto pojetí nás vzdalu
je nejužívanějšímu, ale také nejvíce zavádějícímu krité
riu úspěšnosti prognózy, totiž jejímu splnění. Nesplní-li 
se na prognózujícím nezávislé předpoklady, nenastanou 
ani důsledky, aniž by proto byla prognóza špatná nebo 
neúspěšná. Místo na mapě nepřestává existovat jen pro
to, že jsme nenastoupili dráhu, vedoucí kjeho dosažení. 

Můžeme však zvolit ještě komplikovanější vyjádření. 
Zatím jsme vycházeli z pojetí otevřené smyčky, nezavádě
jící zpětnou vazbu mezi důsledky a předpoklady. Jinými 
slovy, očekáváme, že vyslovená prognóza není schopna 
modifikovat podmínky svého působení. Prognostik je 
však zúčastněným pozorovatelem svého druhu, aktivně 
zasahujícím svou činností do procesů, které předvídá. 
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Jestliže poměrně slabá interakce mezi pozorovatelem 
a objektem je i předmětem zájmu přírodních věd, o co 
silnější je ve vědách společenských? Přitom pozitivistický 
koncept těchto věd takovou interakci dostatečně neref
lektuje: vyslovíme-li však výrok o pozorovaném, pak se re
cepcí této informace samo pozorované proměňuje. O to 
více to platí o výrocích o pozorovaných možnostech 
vzhledem k tomu, že tyto možnosti citlivěji reagují na 
svou interpretaci, jsou méně a zprostředkovaněji ukotve
ny v přítomné a minulé skutečnosti. 

Je známo, že i sama analýza předvolebních průzku
mů veřejného mínění a extrapolační předpověď, vyplý
vající z této analýzy, mohou původní hodnoty značně po
sunout. Dovíte-li se například, že vaše oblíbená strana 
v průzkumech voličské popularity výrazně vede a jestliže 
v den voleb prší, dáte přednost teplému domovu, proto
že vaši kandidáti stejně vyhrají. Můžete se pak setkat s ne
příjemným překvapením, protože podobně jednalo 
mnoho stoupenců této strany a naopak stoupenci strany 
protivné, vybuzeni chmurným očekáváním, se dostavili 
v hojném počtu k volbám. 

Robert K. Merton na tomto základě rozlišil dva typy 
prognóz, které poněkud ironicky označuje jako proroc
tví: sebesplňující (self-fulfilling prophecy) a sebezničují
cí (self-defeating prophecy). Sebesplňující prognóza je 

17 



taková, jejíž vyslovení samo o sobě zaručuje, že se pro
gnóza splní tím, že posune výchozí předpoklady do po
lohy, při níž již musí nastat očekávané důsledky. Jestliže 
například diktátor prohlásí, že příští den dá popravit své 
politické protivníky, které drží ve vězení, vyslovil se-
besplňující prognózu, pokud ovšem nebude dříve po
praven sám. Často se s těmito prognózami setkáváme 
i při burzovních obchodech, kde předpověď vzestupu či 
poklesu akcií může být naplněna chováním dostatečně 
vlivných burzovních subjektů. 

V této knížce nás však bude zajímat opačný případ, 
sebezničující prognóza či proroctví. Upozorníte-li něko
ho, že přijde orkán a odnese mu střechu, a jestliže vám 
příjemce této prognosdcké informace dostatečně věří, 
začne střechu připevňovat tak, aby obstála. Tím prognó
za vyvolala novou aktivitu, v jejímž důsledku se nesplní, 
i když orkán přijde. Pokud se ovšem orkán nedostaví, bu
de na vás pohlíženo s podezřením a vaše důvěryhodnost 
klesne. 

Mějme tedy předpověď důsledků, které jsou pro pří
jemce této informace dostatečně hrozivé či varovné. 
Mějme více či méně jasně popsanou cestu, spojující tyto 
důsledky s jejich vstupními předpoklady (čím transpa
rentněji bude tato cesta popsána, tím větší šance, že vy
volá cílenou obrannou reakci proti nežádoucím důsled-
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kům). Sebezničující, varovná prognóza zapíná zpětnou 
vazbu, spojující důsledky s ovlivnitelnou částí předpokla
dů, a to zpravidla nikoli prostřednictvím prognostika sa
mého, ale prostřednictvím adresáta prognostické infor
mace. Zpětná vazba vede ke změně vektoru předpokla
dů (v naší ilustraci například předpokladu nedostatečně 
zajištěné střechy, zatímco orkán je předpoklad neovliv-
nitelný), tím ke změně důsledků. Prognóza se sama ruší, 
ničí. 

Dostáváme tak poněkud paradoxní etiku varovných 
prognóz: jsou vyslovovány proto, aby se nesplnily. Ne
můžeme samozřejmě vyloučit sadisty, libující si v popisu 
neodvratitelných budoucích hrůz. I tento popis však, ne
závisle na subjektivních úmyslech, může ukázat, že ony 
hrůzy jsou odvratitelné. Autoři varovných prognóz by te
dy neměli být příliš protivní a vykládat, co všechno lidem 
říkali, před čím je varovali, a jak došlo na jejich slova. 
Musí si uvědomit, že tím prokazují svoji neúspěšnost, ni
koli úspěšnost. Zastavili se na půli cesty, jejich varování 
bylo spíše pythické než kassandrovské, nebylo dostateč
ně provokující a mobilizující, aby vyvolalo obranné re
akce. 

Kassandřin komplex může být popsán jako bloková
ní zpětné vazby ať už na cestě varovné prognostické in
formace kjejímu příjemci, nebo na cestě od tohoto pří-
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jemce k ovlivnitelným předpokladům prognózy. Není 
nic horšího, než při vyslechnutí varování strnout jako 
králík před krajtou: ochromením aktivity by se i intenci-
onálně sebezničující proroctví mohlo stát sebesplňují-
cím. Neměli bychom vybavovat svá auta takovým výstraž
ným systémem, který by například drastickou signalizací 
překážky před vozem mohl vyvolat u řidiče infarkt. 

Zatím nám ovšem hrozí spíše opačný případ. Nedis
ponujeme systémy včasného varování, navykli jsme si na 
prognózy konejšivé a nadějeplné, varování pro nás může 
být čímsi jako informačním nádorem. I zhoubné bujení 
rizika je ovšem třeba zachycovat, popsat a podle mož
ností léčit, varovná prognostika má v tomto širokém 
smyslu také teratologický charakter. Máme-li zabránit to
mu, aby varování byla nekvalifikovaná, šarlatánská či při
nejmenším opožděná, musí se z varovné prognostiky stát 
seriózní předmět výzkumného zájmu. 
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S t r u k t u r a 

Z navržené definice vyplývá, že schéma, v němž se reali
zuje proces varovné prognózy, má tři prvky: 
- vstupní předpoklady prognózy; 
- očekávané důsledky (prognóza v užším smyslu); 
- adresáta prognózy. 

Tyto prvky jsou spojeny třemi základními vazbami, 
skládajícími smyčku: 

- odvození důsledků z předpokladů; 

- informování adresáta; 
- adresátova akce vůči ovlivnitelným předpokladům. 
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Ekmentary, dear Watson — pravil by Sherlock Holmes 
nad tímto naivním schémátkem. Jeho jedinou funkcí je 
ukázat, že svou pozornost nemůže soustřeďovat pouze 
na vlastní vyslovené prognózy, ale i na její komunikaci se 
širším společenským okolím. Prognostik, který do ne
známa vykřikne své varování a odejde do hospody na pi
vo, není dobrý prognostik. 

Celý proces předvídání se tak odehrává v několika 
vrstvách. Ta první, nejzjevnější, zasahuje vlastní prognos
tickou výpověď. Bude pršet, dovíte se, a ani se vám tře
bas nesdělí, zda se tak dotyčný domnívá proto, že večer 
byly červánky, že ho loupá v kříži, nebo že se v televizi dí
val na meteorologickou předpověď. Výrok s neuvedený
mi, zamlčenými vstupními předpoklady a způsobem od
vození by se vlastně ani neměl nazývat prognóza, má spí
še charakter nekontrolované věštby. 

Druhá, hlubší vrstva už zahrnuje více či méně trans
parentní souvislost mezi předpoklady a důsledky, pokud 
se to podaří, může oslňovat formalizovaným modelem, 
který vyjadřuje odvozovací pravidla. Jde o jisté dědictví 
přírodovědní predikce, na jehož základě se snažíme vy
počítat budoucí vývoj populace nebo předpovědět eko
nomický růst. 

Jestliže však ignorujeme směny populační či ekono
mické politiky, kolísající mezi pronatalitními a antinata-
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litními nebo expanzivními a restriktivními koncepty, stá
vají se u prognóz společenských systémů tato odvození 
iluzorní. Proto třetí, nejsložitější a nejhlubší vrstva bere 
v úvahu i komunikační kontext prognosdcké práce - to, 
jak na ni bude reagovat její adresát, i to, jak tento adre
sát změní svou původní politiku. 

Když Římský klub oslovil světové parlamenty svými si
mulacemi ekologických katastrof za předpokladu ne
změněné struktury ekonomického růstu, přijaly tyto par
lamenty četná opatření, směřující k nové ekologické 
i ekonomické polidce. I v důsledku toho se ve vyspělých 
zemích Meadowsovy Meze růstu nekonaly. Četl jsem ne
dávno ironické úšklebky nad tím, jak varovná ekologická 
prognóza Římského klubu selhala, a to právě proto, že 
k ní nedošlo. Domnívám se, že člověk, který tuto kritiku 
napsal, byl pitomec. Římský klub by selhal právě tehdy 
a jen tehdy, jestliže by ekologická katastrofa, naznačená 
j ím jako možnost, opravdu proběhla. Jeho varování, 
oslovující reprezentativní politické orgány, naštěstí za
brala a od počátku sedmdesátých let například ve Spoje
ných státech dochází k výraznému zvratu dosavadních 
trendů ve znečišťování životního prostředí. 

Na druhé straně nemůžeme od prognosdky ani od 
prognostiků spravedlivě žádat, aby předvídali prognózu 
prognózy, tedy společenskou odezvu na svou předpověď. 
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Šlo by o metaprognózu svého druhu, připomínající po
někud ruské matrjošky. Jesdiže například prognosdk va
ruje před ekonomickým kolapsem, způsobeným kon
krétní hospodářskou polidkou vlády, jestliže parlament 
toto varování akceptuje, odvolá vládu a nová vláda reali
zuje jinou hospodářskou politiku, nemusí samozřejmě 
k ekonomickému kolapsu dojít. To však vůbec nezname
ná, že kromě kolapsu má prognostik předvídat i reakce 
parlamentů či hospodářské politiky budoucích vlád. Má 
pouze udělat vše pro to, aby jeho varování bylo zdůvod
něné, přesvědčivé, a s tahem na branku dováděné až 
k uživatelům prognostických informací. Jinak by žádná 
prognóza nemohla být varovná a končila by oslavným 
chorálem na počest moudrých adresátů, schopných vyu
žít přínosu pohromy a reagovat včas. 

H o d n o c e n í 

Zmínili jsme se již o tom, že prognostik by neměl vnuco
vat své hodnoty - pokud jaké má - uživatelům mapy 
možných budoucností. Na druhé straně operujeme jako 
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se samozřejmým pojmem s varovností prognózy, která 
přitom jistá hodnotová kritéria předpokládá. Tato varov-
nost však není výsledkem hodnocení prognostika, ale 
hodnocením adresáta. Při pluralitě adresátů může sa
mozřejmě dojít k tomu, že jejich hodnocení budou dia
metrálně odlišná. 

Předvídáme-li budoucí vývoj společenského systému, 
těžko můžeme najít adresáta, který by zánik tohoto systé
mu, rozpad společnosti, považoval za pozitivní. Proto 
i ekonomický úpadek, technologické problémy, nedo
statečná vzdělanost či výrazné narušení životního pro
středí budou těmito adresáty vcelku shodně vnímány ja
ko nežádoucí. Při určitém vyostření této negativity, při 
zjišťování jakési dolní meze realizovatelného vývoje, spo
lečenského pesima, přestávají spory o to, co je a co není 
žádoucí. V kruté podobě rizika ztráty uchování samotné 
existence ustupují ostatní hodnotové okruhy do pozadí. 

Tato vzácná jednota je však okamžitě narušena na 
přístupových cestách k extrému pesima. Pro někoho je 
politický a ideologický systém totalitárního typu přitažli
vý a prognóza jeho zániku málem splývá s prognózou zá
niku reálné společnosti. Jiní naopak tento zánik považu
jí za nutnou podmínku uchování a rozvoje lidskosti. Po
dobně můžeme vnímat spory mezi zastánci konzumní 
orientace a orientace na maximalizaci volného času. 
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Rozpad, narušení či omezení dílčí struktury tak může 
být chápáno jako nezbytné pro celkovější vývoj. 

Existují minimálně dvě řešení tohoto problému. Prv
ní spočívá v tom, že ponecháme na příjemcích prognos
tické informace, aby sami rozhodli, zda ta či ona pro
gnóza vyhovuje jejich hodnotovým systémům, zdaje tedy 
varovná, neutrální nebo naopak dokonce žádoucí. Dru
hé řešení by mohlo spočívat v důsledném rozvíjení sítě 
důsledků od důsledků relativně bezprostředních k dů
sledkům vícenásobně zprostředkovaným. Neumíme-li 
při prvních vrstvách těchto důsledků ještě rozhodnout, 
jak je budeme hodnotit, je naděje, že simulování vzdále
nějších rezonancí na impuls určité politiky či j iného 
ovlivnitelného předpokladu vyhraněněji ukáže tyto 
odezvy a učiní tak naše hodnocení jednoznačnějším 
a snadnějším. 

Ríkáte-li kuřákovi, že krátkodobou odpovědí na za
pálení cigarety je požitek a dlouhodobou rakovina plic, 
rozvíjíte ve zkratce tyto odezvy, diferencujete mezi krát
kodobou a dlouhodobou odpovědí komplexního systé
mu, jehož vývoj je simulován. Už Jay W. Forrester v Prin

cipech systémů dokumentoval, jak výrazně se liší dlouho
dobá odpověď od krátkodobé. Margaret Thatcherová 
pak promítla tento teoretický závěr do svého hesla: mu
sí být hůř, aby bylo lip. Rozdíl je způsoben i tím, že zvo-
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lená politika je z hlediska svých bezprostředních důsled
ků zpravidla intuitivně odhadnutelná, není-li její navr
hovatel naprostý idiot nebo zaslepený fanatik. Lze tedy 
předpokládat, že krátkodobé důsledky pozitivní skuteč
ně budou. Velká úloha prognostiky však spočívá v tom, 
zjistit, jaká je dlouhodobá rezonance. 

Různé větve aplikované kybernetiky usilovaly o opti
malizaci složitých systémů a tedy i o nalezení optimální 
trajektorie jejich vývoje. Nebudeme teď hodnotit úspěš
nost či neúspěšnost těchto pokusů, jejich realističnost 
a podmíněnost. Ve skrytu pozornosti však zůstával opač
ný pól - pesimální trajektorie. Věnovali jsme se doktoru 
Jekyllovi a přehlédli jsme pana Hydea. Za klíčový úkol va
rovné prognostiky lze považovat identifikaci pesimální 
trajektorie jako hranice prostoru možností, po jejímž 
překročení tento prostor zaniká tím, že se rozpadá sám 
objekt našeho zkoumání. Nezajímáme se tedy ani tak 
o ráj, jako o peklo, reorientujeme tradiční úsilí o opti
malizaci na pesimalizační sondy ve víře, že jsou užiteč
nější. Může existovat mnoho různých představ ráje a vy-
hraněnost jejich hodnocení se stírá. Lze však pochybovat 

0 tom, existuje-li symetrická pluralita pekel. Jsou ovšem 
1 zdánlivé ráje, které se mění v pekla: Campanellův Slu

neční stát byl jistě projektován s nejlepšími úmysly, když 
však o staletí později došlo k jeho polpotovské realizaci, 
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vznikl spíše stát tmy. Vynechání podstatných vazeb a prv
ků v jakémkoli společenském projektu - nejčastěji pak 
zpětných, kontrolních vazeb - vede k tomu, že tento pro
jekt po prvních několika letech své realizace začne de
generovat, utopická komuna se mění v nezastíranou to
talitní diktaturu. 

Mohou existovat i zdánlivá pekla, která mají naději 
přeměnit se v ráje? Křesťanství nám nabízí pojem očistce 
jako místa, kterým musíme projít. Skutečná pekla však 
jsou ireverzibilní, vstup do nich je totožný se vstupem do 
černé díry, která vše pohltí, aniž by cokoli vydala. Není 
náhodou, jak často se v moderní prognosdce vyskytuje 
pojem "bod nenávratu,, (point of no retům), kterým se 
ještě budeme v dalším textu podrobněji zabývat: překro-
číme-li tento bod, stávají se všechny klíčové procesy ne
vratné, následuje pád do propasti, na jejíchž stěnách ne
máme kde se zachytit. O důvod víc, abychom tyto body 
a pesimální trajektorii, z nichž je složena, identifikovali 
dříve, než se k nim přiblížíme. 

Lze říci, že existuje jistá symetrie příležitostí a rizik. 
Prostor možností, obalující ono aktuální, se rozevírá obě
ma směry. Ve staré Číně na makrospolečenské úrovni 
možné tak důkladně splývalo se skutečným, že prognos
tická profese neměla smysl. Bertrand de Jouvenel v Umě

ní předvídat upozorňuje, že staročínský prognostik by mo-
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hl předvídat j en to, že ekonomická úroveň, způsob živo
ta, počet obyvatel ani technická výkonnost se v zásadě ne
změní. Ultrastabilní společnost, v níž šest dynasúí přešlo 
jako racků smích, si libovalo v konzervatismu do té míry, 
že za svůj ideál vyhlašovala situaci, kdy nikdo nezatouží 
navštívit sousední vesnici, třebaže kouř z jejích komínuje 
vidět na obzoru. Neměnnost byla základní a téměř jedi
nou hodnotou, pokrok byl nesamozřejmý a protismyslný. 
Za této situace by prognostik říkal jenom to, co věděli 
všichni. Měl by pravdu, ale byl by totálně neužitečný. 

Užitečnost prognostiků v tomto smyslu narůstá s je
jich překvapivostí, je-li to ovšem překvapivost zdůvodně
ná. Zhojňování počtu příležitostí, z nichž mnohé nelze 
odvodit prostými extrapolacemi dosavadních trendů, 
umožňuje nacházet neočekávané a inspirující. Je snad 
lidsky pochopitelné, dáváme-li přednost atraktivitě této 
inspirace, tedy tomu, odhalit žádoucí z budoucích mož
ností. Symetrie však znamená, že se zhojňuje i počet ri
zik, že se tato rizika úměrně příležitostem prohlubují, 
ale na rozdíl od nich - a často i v souvislosti s nimi - se 
stávají stále nebezpečnější. Jednoho krásného dne se 
pak může vynořit riziko, dosahující svými okraji již pesi
mální hranice. 

Světoví futurologové se ostatně domnívají, že přinej
menším jedno z takových rizik již odhalili v podobě třetí 
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světové války. Přemýšlení o nemyslitelném Hermana Kahna 
se však stalo spíše předmětem zájmu vojenské prognosti
ky a neupoutalo bohužel širší pozornost. Uvážíme-li 
však, jak jen dvacáté století, do něhož lidstvo vstupovalo 
s vizí jednosměrného, technickoekonomického pokro
ku, přineslo dvě nejstrašlivější války, genocidy, hlubokou 
hospodářskou krizi a Hirošimu, zdá se nám ona symetrie 
příležitostí a rizik plasticky potvrzovat. Někde v dnešních 
procesech už může vyrůstat černý stín Armageddonu, va
rovné budoucnosti takových rozměrů, že po vstoupení 
do ní se z ní j iž nebudeme moci vymanit. O důvod víc, 
abychom ji prozkoumali. 

P e s i m a l i z a c e 

Varovná prognostika má především profylaktickou funk
ci, její produkty jsou formulovány proto, aby se nesplni
ly, varovné prognózy nemají pouze snížit neurčitost roz
hodování poskytnutím dalších informací, ale především 
přispět ke změně původních rozhodnutí, pokud dlou
hodobé simulace prokáží jejich katastrofální důsledky. 
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To činí z varovné prognostiky i psychologicky nepříjem
nou záležitost. Jestliže vedení podniku nebo vedení spo
lečnosti nabídnete alternativy, předpokládající zvýšení 
konkurenceschopnosti, produktivity práce a zisků, bu
dete přijati s otevřenou náručí. Nikdo ani nebude příliš 
zkoumat, do jaké míry jsou tyto alternativy reálné. Po
kud však odhalíte v množině již přijatých nebo projekto
vaných rozhodnutí některá, která by vedla k nežádoucím 
koncům, budete - ostatně právem - považováni za ruši
tele obecného míru, za kritiky rozhodovatelů, rýpaly 
a štváče. Vaše temné řeči o latentních možnostech vývo
j e , utajených pod povrchem zdánlivě pozitivních proce
sů, budete muset krok po kroku prokázat. A ani tehdy, 
když se vám to podaří, nestoupnete v oblibě. 

Snad proto se varovnou prognostikou mohou zabý
vat především lidé zvláštního ražení - ti, kteří nejsou pří
liš citliví na obecné uznání a vnímají je jako nahodilou 
shodu s přízní veřejnosti, ti, komu dokonce činí jisté po
těšení hladit proti srsti. Nemají-li však končit stejně jako 
starozákonní, také často varovní prorokové na mučid-
lech, měli by se opírat o propracovanější teorii a meto
dologii, nikoli pouze o svá intuitivní tušení. Obecným 
rámcem takové podkladové teorie může být právě zmí
něná představa pesimalizace, tedy vyhledávání komple
xů rizik a cest k nim vedoucích, ležících na hranicích 
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možného a hrozících svou obtížnou vratností nebo do
konce ireverzibilitou. 

Varování před komunismem bylo o to důležitější, že 
ponoření se do komunismu znamenalo osudnou nut
nost setrvat v něm po desítky let. Tato možnost přitom 
ještě byla - byť obtížně - vratná. Co však s takovými mož
nostmi, které vratné nejsou? Může jimi být globální eko
logický kolaps, příroda, odmítající další soužití s člově
kem. Není náhodou, že poslední zpráva Římského klu
bu První globální revoluce považuje zajedno z nejvážněj-
ších nebezpečí zdánlivě nenápadný skleníkový efekt. 
Může to však být i přenesení mezinárodních konfliktů 
z osy Východ - Západ na osu Sever - Jih, tedy do podo
by konfliktu mezi vyspělými a zaostalými zeměmi. Husaj
nův pokus získat vodíkovou pumu byl téměř úspěšný; ne
ní vyloučeno, že některému z budoucích desítek diktá
torů v zaostalých zemích se to podaří. 

Postulujeme-li existenci globálního, celoplanetární
ho pesima jako vývojové možnosti, zbavující smyslu další 
pokračování lidské společnosti a přitom vytvořené aktivi
tou této společnosti, zabýváme se varovnou prognózou 
na nejobecnější rozlišovací úrovni. Pokud by zánik lid
stva hrozil například srážkou naší planety s kometou, 
a pokud by soudobé technické prostředky znemožňova
ly tuto srážku odvrátit, snad lze rezignovaně pokročit ra-
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meny a užívat zbývajících dnů. Jestliže však produkce fre
onů, spalování fosilních paliv nebo kácení amazonských 
pralesů má skutečně prokazatelný efekt řetězové reakce, 
vrcholící zmíněným ekologickým kolapsem, je to výzva 
ke změnám politik či strategií. 

Pod touto rozlišovací úrovní mohou existovat pesi
ma, týkající se jednotlivých společností nebo jejich částí. 
Zničení velkoměsta jako akt vydírání dnes už není ná
mětem pouze pro science fiction a vede k úvahám jak 
o nových formách boje proti mezinárodnímu terorismu, 
tak o nové, účinnější podobě světových nebo kontine
ntálních organizací. Zánik podniku jeho bankrotem je 
pak pesimem lokálním, vyvolaným nechtěně sebevražed
nou politikou podnikového vedení, a může být dokonce 
chápáno jako optimální jeho konkurenty. Jako prognos
tici jsme však vždy zasazeni v určitém kontextu, a byli-li 
jsme najati podnikem, abychom prozkoumali jeho vývo
jové možnosti, musíme k těmto možnostem přistupovat 
se stejnou vážností, jako k celoplanetární katastrofě. Kro
mě toho můžeme předpokládat, že aparát varovné pro
gnostiky bude invariantní vůči prognózovaným objek
tům, že alespoň jeho základní rysy lze aplikovat na růz
ných rozlišovacích úrovních. 

V pesimalizaci lze spatřovat jeden z těchto rysů. Mů
že být pojímána jako souvislá řada experimentů, jejichž 
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cílem je simulace podmínek geneze pesimální trajekto
rie, odhalení těch latentních vývojových možností, které 
nejenže jsou nežádoucí, ale které provokují řetězovou 
reakci, vrcholící rozkladem a zánikem systému. Počátky 
pesimální trajektorie mohou být nezřetelné, několik 
hrudek sněhu, o nichž ještě netušíme, že vyvolají lavinu, 
drobné zakolísání vozu na silnici, které však může přejít 
do smrtonosného smyku. I Černobyl však vznikl zřetěze
ním zdánlivých náhod a dílčích chyb. Čím včasněji do
kážeme pesimální trajektorii identifikovat jako onu skry
tou možnost a dráhy k ní vedoucí, tím vyšší je šance na 
účinnou prevenci. 

Je samozřejmé, že pesimalizační experimenty nemů
žeme provádět s reálným objektem. Případ auta, které 
necháme rozbíjet o stěnu, abychom zjistili jeho defor
mační zóny, je spíše ojedinělý. Kromě toho vynětí objek
tu z jeho přirozeného kontextu, nutné k těmto reálným 
experimentům, může často výsledky pokusů výrazně 
zkreslit. Už proto předpokládáme, že budeme nejčastěji 
pracovat s myšlenkovými modely simulačního typu, zpra
vidla realizovanými na počítači. Konstrukce těchto mo
delů však patrně bude muset respektovat některá pravi
dla, odlišná od pravidel hledání optimálních struktur. 

Posttotalitní společnosti jsou společnostmi, jež prošly 
blízkým okolím pesimální trajektorie a dokázaly se z to-
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hoto okolí vymanit. Snad právě proto jsou naplněny eu
forií a přesvědčením, že pesimum je jednorozměrné, že 
se dá redukovat na jedinou vývojovou formu. Komunis
mus však není jediná forma totality, totalita není jediná 
forma extrémního sociálního rizika. Slepice, která unik
la z drápů jestřába, by se nejdřív měla porozhlédnout, 
zda náhodou kolem neběží liška, a teprve potom radost
ně zakdákat. Montaigne v jednom ze svých esejů upo
zornil na to, že po zlu nemusí nutně přijít dobro, může 
přijít prostě j iné zlo. Toto zlo může být dáno i kontextem 
výchozí situace: podáte-li okamžitě bývalému vězni kon
centračního tábora výživnou stravu, může zahynout. 
A i když česká pohádka preferuje sůl před zlatem, ve sta
ré Cíně popravovali i tím, že dali sníst odsouzenci čtvrt 
kila soli. Není terapie, která by při určité intenzitě a v ur
čitém kontextu nebyla toxická. A není jedu, který by při 
určitém homeopatickém rozředění a vhodné výchozí si
tuaci nemohl být lékem. 

Pesimalizace tak nemůže být vnímána mimo čas 
a prostor, je vždy vztažena ke konkrétnímu společenské
mu systému, nacházejícímu se na křižovatce dějin. Je to 
něco podobného, jako startovací okno pro kosmickou 
raketu: i ta může efektivně vzletět ke hvězdám jen v ur
čitém, poměrně úzkém intervalu. Toto okno se našimi 
rozhodnutími otevírá jen občas, jinak se bijeme o stěnu 
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a veškerá naše aktivita je jen plýtváním prostředky. O to 
důležitější je vědět, kdy jsme na křižovatku dorazili, aja-
ká je varieta cest, které se na nám na ní nabízejí. Často 
právě pesimální cesta vypadá nejlákavější, má zpočátku 
charakter pohodlné asfaltky, nekladoucí nároky na ori
entaci ani na výkonnost. Asfaltka se však postupně mění 
v hrbolatou a ztrácejí se trasu, ústící v bažinách, a je po
zdě si vyčítat, že jsme na křižovatce našich rozhodování 
přehlédli nenápadnou a nepohodlnou stezku, mířící str
mě kamsi do lesa. 

Pokušení optimalizace je vlastně pokušením vyhnout 
se trpělivému prozkoumávání všech možností. Jsme-li si 
jisd, že právě námi zvolená cestaje ta nejlepší, proč se za
bývat těmi ostatními? S pohrdáním je vykážeme na sme
tiště dějin a oddáme se teorii o jediné přípustné alterna
tivě. Totalitní paradigma uvnitř nás pak pouze přetře ji
nou barvou, přechod mezi rudou a hnědou ostatně ne
ní příliš násilný. Koperníkovský obrat od optimalizace 
k pesimalizacije vjistém směru analogický s Popperovou 
reformulací verifikační otázky na otázku falzifikační: na
ším úkolem není odhalit pravdu, ale zamítnout neprav
du. Šedivé a nudné ráje jsou nahrazeny živými a šťavna
tými pekly. 
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F u n k c e v a r o v á n í 

Naznačujete zdvořile, že dosavadní úprava potratů má 
své drobné nedostatky, doporučujete, aby byla rozšířena 
sexuální výchova a zdokonaleny antikoncepční prostřed
ky. Druhou možností je drsně předvést užaslému publi
ku film o tom, jak se zárodek v matčině těle brání chi
rurgickému nástroji, nebo alespoň sadou barevných fo
tografií dokumentovat fetus cucající si palec krátce před 
tím, než mu kyreta roztrhá údy. 

Perdidistis utilitatem calamitatis, ztrátu užitku pohromy 
tedy znali už staří Římané, schopnost učit se z vlastních ka
tastrof je primární podmínkou přežití, schopnost učit se 
z katastrof simulovaných podmínkou inteligence. Má-li 
každá generace své neopakovatelné dějiny včetně radika-
lisdcké revoluční stupidity, střídané cynickou nízkostí dez
iluze, může se stát, že některá z těchto generací bude po
slední. Vyostření katastrofy, její dovedení ad absurdum, 
pohybování se na hranicích možného, je současně zprů
hledněním pesimalizačního procesu. Zlo zůstává zlem i ve 
své nerozeznatelností, je však vnímatelné jako zlo teprve 
tehdy, dosáhlo-li zjevné intenzity. Nepomohou nám příliš 
varování, jejichž sofistikovanost dokáže dešifrovat jen gé-
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nius. Potřebujeme spíše modely, jejichž neúprosný chod 
po několika taktech prokáže varovnost i středně intelige
ntnímu plantážníkovi, a jejichž simulovanou cestu do pe
kel pochopí po několika desítkách těchto taktů i idiot. Na
ším metodologickým, ale i komunikačním problémem 
tak je umělá, laboratorní intenzifikace zla. 

Proč je komunikace zla tak obtížná, proč vzniká rizi
ko kassandrovského blokování zpětné vazby? Máme dvě 
možná vysvědení: stupidita adresáta a stupidita komuni
kujícího prognosdka. První vysvětlení je alespoň pro 
prognosdky pohodlné, druhé může být pro jejich obor 
užitečnější. Snažme se tedy přemýšlet o tom, zda naše 
schopnost komunikovat nebyla vyvolána nedostatky naší 
vlastní metodologie i obecnějšího teoretického paradig
matu. Může to být záliba ve formalizovaných, neprů
hledných modelech, které se nesnažíme zpřístupnit na
šemu potencionálnímu zákazníkovi. Daleko větším ne
bezpečím je však pojímání zla či rizika jako predestino-
vaného, tedy osudově předurčeného a v tomto smyslu 
nevyhnutelného. Prognostik pak vystupuje jako věštec, 
sdělující zjevení, seslané Bohem. Potopa, která přichází, 
je však zmírnitelná postavením archy, a v některých pří
padech je i odvratitelná. Stále se nám vrací zmíněný 
omyl velké prognostické iluze. Jsme vnímáni jako poslo
vé špatných zpráv, kterým je třeba stínat hlavy. Měli by-
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chom se však stávat systémy včasného varování, červený
mi světly, rozsvěcujícími se na kontrolních panelech 
a nutícími řidiče, aby změnil své chování. 

Adresát, zaskočený sadomasochisticky popsanou ka
tastrofou, začíná moderního věštce nenávidět, není-li 
mu současně řečeno, zda a jakým způsobem se lze ka
tastrofě vyhnout. Prognóza, neobsahující tento pozitivní 
prodprojekt, není komplexní, není dotažena do konce. 
Neukazuje na mapě alternativní cesty, nenabízí možnos
ti reálně existujících křižovatek. Komunikačním problé
mem je tak nejen oslovitelnost adresáta, nejen větší pře
svědčivost prognostické výpovědi. Základní otázkou ko
munikace mezi adresátem a prognostikem je umění na
bídnout únik i ze zdánlivě slepé uličky. 

Můžeme namítnout, že jsou adresáti, jejichž intelek
tuální úroveň nebo morální hodnoty znemožňují tako
vou komunikaci. Nabízená terapie může j í t proti jejich 
zájmům a převyšovat jejich schopnosti. Do této skupiny 
patří i vůdci totalitních režimů a jejich byrokratičtí po-
mahači, neboť jedinou dlouhodobě úspěšnou terapií to
talitního režimu je jeho demokratizace a tedy odstraně
ní výkonem nepodložených výsad. V takovém případě se 
prognostické výpovědi obracejí spíše k veřejnosti než 
k politikům, snaží se přispět k zesílení daku této veřej
nosti na změnu struktury politické moci. 
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V demokratických, pluralitních systémech s rozrůz
něností názorů na žádoucí strategie je však základním ad
resátem varovné prognózy vykonavatel aktuální či poten
cionální moci, sedící ve vládních či opozičních lavicích. 
Inteligentní vláda, nezahleděná sama do sebe, přitom 
zpravidla ví, že největším nebezpečím pro její politikuje 
nekorigovanost této politiky, a najímá si ďáblovy advoká
ty, aby odhalovali její slabá místa. Inteligentní opozice na
opak neplýtvá většinou své aktivity na kritiku vládních 
kroků, ale současně formuluje svoji představu terapie: vo
lební vítězství nelze založit jen na dokazování, že někdo 
druhý je hlupák či zločinec, musíte především sami do
kázat, že vy jimi nejste. A nelze-li to vzhledem k vaší pozi
ci prozatím dokázat reálně, usilujeme o to alespoň ve sfé
ře možného formou přesvědčivých korigujících projektů, 
hledáním východisek z omylů vašich soupeřů. 

Lze shrnout, že funkcí varování je sdělení o podmí
něnosti možné katastrofy, o závislostijejího vzniku na ad
resátově aktivitě - nejčastěji na pokračování aktivity do
savadní - a o únikových možnostech, katastrofu odvra
cejících nebo alespoň zmírňujících. Základem těchto 
úniků je nový typ adresátovy aktivity, nová politika, stra
tegie či program. V některých případech může j í t o po
měrně drobné korekce intenzity některých zásahů, v pří
padech jiných je nutná až změna priorit a tedy zvrat v pů-
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vodním hodnotovém systému. Není však větší hodnoty 
než vlastní přežití a pružnost politických adresátů, zasa
zených v demokratickém prostředí, může být téměř bez
břehá. Varování tak musí být vždy spojeno s nadějí. 

H o r i z o n t y 

Předvídat můžeme buď událost, nebo proces. Událost je 
jednorázová a nápadná, proces víceméně spojitý a ze
jména ve svých počátečních fázích neukazující nutně 
k události, ve kterou nakonec vyústí. Právě pro důsled
nou dokumentaci příčin možných událostí, a také pro 
hledání cest, jak tyto příčiny ovlivnit a změnit, se zdá být 
účelné dát přednost procesu před událostí. 

Tím se však dostáváme k otázce délky tohoto proce
su a tedy i k problému horizontu prognózy. Čím dlou
hodobější prognózu vyslovujeme, tím je neurčitější. Do 
struktury původně působících faktorů mohou interve
novat faktory nové, emergentní, vynořivší se bez mož
nosti jejich předchozí predikability. Takovými faktory 
jsou například některé základní vědecké objevy. Na dru-
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hé straně teprve rozvinutý, plně rezonující proces může 
ozřejmit rizika nastupující katastrofy, třebaže zpočátku 
probíhá formami, nevyvolávajícími znepokojení. Čím 
krátkodobější je varovná prognóza, tím je obvykle fata-
lističtější, tím méně prostoru zbývá pro podniknutí od-
vracejího zásahu. I když různé objekty mají různý rytmus 
plynutí času a výbuch sopky není srovnatelný s ekono
mickou krizí, vyvolanou neadekvátní hospodářskou poli
tikou, musíme podzemní dunění postihovat co nejdříve, 
i když je v této fázi obvykle nejslabší. 

Jak se ještě pokusíme ukázat, je proces nebo spíše síť 
vzájemně souvisejících procesů, neovlivňovaný aktivními 
změnami politiky a ponechaný tím sám sobě, poměrně 
málo citlivý na změny ve vnějším okolí, neboť tyto změ
ny musí být u společenských systémů nejprve reflektová
ny právě onou politikou a tedy i adresáty naší varovné 
prognózy. To znamená, že rakovina se bude rozvíjet 
a metastázovat poměrně nezávisle na tom, nachází-li se 
pacient v Alpách nebo na Mostecku. Problémy se kumu
lují uvnitř organismu, prostředí je spíše spouštěčem než 
trvale působící hybnou silou. Proto také terapie musí být 
primárně vztahována k tomuto organismu a teprve se
kundárně kjeho okolí. 

Nacházíme se dnes v poměrně divokých oscilacích 
od státního dirigismu k volné hře tržních sil, aniž by-
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chom si uvědomovali, že skutečným problémem je vyvá
ženost obojího, nikoli zánikjednoho z pólů. Řidič, který 
se dříve nesmyslně pokoušel pohybovat písty ve válcích 
svého motoru, dnes odmítá pohybovat volantem. Je-li 
však jakýkoli proces ponechán pouze své autoregulaci, 
zbavíme-li se tedy vlivu aktivních, korigujících zásahů, 
pak libovolný průběh po kratší nebo delší době podleh
ne entropické tendenci, stane se degenerovaným a vyús
tí do svého vlastního zániku. Jesdiže tedy uměle, simu
lačně konzervujeme naši původní polidku a zkoumáme 
její dlouhodobé dopady na jí ovlivňované společenské 
procesy, potom - i kdyby to původně byla politika sebe
lepší - můžeme vnímat narůstání patologických odezev, 
posléze chaos a zánik objektu. To, co platí o našem indi
viduálním životě, platí do značné míry o životě celé spo
lečností. S tím rozdílem, že katastrofa individuální smrti 
je prozatím neodvratná, všechny naše alternativy jsou 
z tohoto hlediska ekvifinální a jediná diference mezi ni
mi spočívá v tom, že k smrti se ubíráme příjemnější ne
bo méně příjemnou, delší nebo kratší cestou. Společen
ská smrt naproti tomu nastává v dějinných kataklyzma-
tech, která můžeme obejít, jestliže dostatečně dlouho 
předem tušíme jejich potenciální existenci. 

Situace je ještě komplikována tím, že složité spole
čenské systémyjsou vybaveny soustavou sebezáchovných 
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mechanismů, že v nich působí setrvačnost a tradice. I se-
beodpudivější polidka tak naráží na byť dočasnou bari
éru adaptace, i sebenesmyslnější příkaz, vycházející 
z mocenského centra, může být cestou dolů natolik zeš-
vej kován, že se na úrovni své realizace stane téměř ro
zumnou instrukcí. Kromě toho nerespektování inerce 
a časových zpoždění vede k revolučnímu očekávání 
rychlejších posunů, než jaké ve skutečnosti nastávají. 
Sám jsem se této chyby dopustil v odhadu přesunu vo
ličské přízně mezi komunisty a sociálními demokraty 
v československých volbách roku 1990. Dlouhodobější 
než několikaměsíční horizont je tedy nutným zarámo
váním úvah o možných budoucnostech těch systémů, 
které mají ve svých vzorcích chování pevně zakódova
nou svou dějinnou minulost. 

Vyostření varovnosti, projití procesu, který ji vyvolá
vá, různými peripetiemi včetně fází, kdy se zdá, že cesta 
není falešná - toto vše vyžaduje dlouhodobý záběr. Si
mulace může realizovat tuto dlouhodobost ve zrychle
ném čase, počítačový model může napodobit vývojovou 
variantu, jež by v realitě probíhala desítky let, během ně
kolika minut. To však nic nemění na tom, že horizont 
velké většiny varovných společenských prognóz bude 
osudově dlouhodobý. Už proto, že varovná prognóza má 
smysl právě svou nesamozřejmostí, tím, že je vyslovována 
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o jevu, který může být v přítomnosti vnímám jako pozi
tivní nebo alespoň ambivalentní. 

Vědomí časové vzdáleností potenciálního kolapsu nás 
může ukolébávat k nečinnosti. Zajisté nás nevzruší hypo
téza tepelné smrtí vesmíru, zvláště, kdyžjí při našich dneš
ních technických silách nedokážeme čelit a má k ní dojít 
za miliardy let. Už více by nás však měla zajímat hypotéza 
ekologické smrtí naší planety, vedoucí k zániku biosféry 
nebo alespoň antroposféry. Trasa, mířící k této možné bu
doucností, obsahuje řadu odboček, které však řidnou 
úměrně tomu, jak se ke katastrofě blížíme; v okamžiku, 
kdy bychom si riziko plně uvědomili vjeho rozvinuté re
álné podobě, bychom mohli zjistit, že z magistrály už nee
xistuje žádný sjezd, a že se osudově pohybujeme samospá
dem. A totéž platí i o mimoekologických varováních. Pre
vence byla vždy tou nejlacinější investicí, o to účinější, čím 
více jsme byli od rozvinutého rizika vzdáleni. 
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K o n t e x t 

V předchozí čásd jsme nepojímali varovnou prognosdku 
jako specifický obor, ale spíše jako specifickou funkci to
hoto oboru. Tato funkce je především funkcí komuni
kační: má vyvolat kontakt s adresátem prognózy a do
sáhnout sebezrušení katastrofického varování dm, že 
tento adresát podnikne akci z repertoáru záchran, jež 
mu často sama varovná prognóza nabídne. 

Aby bylo možné takovou funkci plnit, musíme nejpr
ve vymezit předpoklady, které jsou často společné s před
poklady, na jejichž základě vyslovujeme i prognózy žá
doucích budoucností. Měli bychom se tedy zamyslet nad 
kontextem varovné prognostiky a vyhnout se pokušení 
objevů Amerik. 

Společenskost prognosdky znamená, že zkoumáme 
systémy, které jsou společenskou akdvitou ovlivnitelné. 
Pluralita možných budoucností je v rozhodující míře dá
na právě tím, jakou konkrétní přítomnou politiku či stra
tegii volíme. Neznamená to samozřejmě, že vývojové pro
cesy jsou poslušnou reakcí na rozhodnutí polidckých vůd
ců. Vedle těchto rozhodnutí působí i vývoj neovlivnitelné-
ho okolí a především sama pravidla či zákonitosti chování 
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vyvíjejícího se systému, jeho kód. Kdybychom však ve 
struktuře vstupních předpokladů neuvažovali s polidckou 
podmíněností, ztradli bychom jakýkoli důvod k profylak-
dckému chápání našich varovných výpovědí. 

Utopické vize - mezi něž lze samozřejmě řadit i vizi 
komunistickou - jakoby vykastrovaly živé polidky a omy
ly zatížené strategie ze spektra vstupních předpokladů. 
Jejich normativní pohled interpretoval minulost nikoli 
jako možnou vývojovou formu, ale pouze jako období 
nedokonalého poznání, po němž se skokem přenášíme 
k zářným zítřkům. Je zajímavé, že po tomto skoku už ob
vykle žádný další vývoj nepokračuje - jen prohlubování 
existujícího. V tomto smyslu není nic konzervativnějšího 
než utopie. 

Futurologické výpovědi mají daleko spíše explorativ-
ní než normadvní podobu, jsou průzkumem možného, 
případná doporučení žádoucnosti jsou aposteriorní, ni
koli apriorní, jsou tedy výsledkem, nikoli předpokladem 
prognostické práce. V předchozí části jsme se ostatně 
snažili zdůraznit, že i tato doporučení by měla být orien
tována spíše jako varování, tedy v inverzní formě dopo
ručení o ne-žádoucím, protože tato forma je průkazněj
ší a méně subjektívistická. 

Nevíme-li předem, jaký bude výsledek naší prognos
tické práce - zda testované rozhodnutí se ukáže dlouho-
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době jako úspěšné či neúspěšné - musíme pracovat tak, 
aby použitý aparát a teoretická východiska nedeformova
ly prognózu směrem k předurčenému závěru, případně, 
aby alternadvní závěr vylučovaly. Vyřadíme-li tedy z naše
ho zobrazovacího záběru procesy a mechanismy, gene
rující zvraty dosavadních hladkých trendů, a nahradíme-
li je vulgárními extrapolacemi a vírou s v setrvačnost, 
pak se nám varovná prognóza podaří pouze tehdy, bude-
li prodloužením již existujících negadvních trendů. A to 
by mohlo být velice málo, nehledě na to, že trend by
chom mohli zaměnit s krátkodobou oscilací. Skutečně 
cenné prognostické varování má charakter učiněného 
objevu, je „serendipity", máme-li věřit zkazce o stejno
jmenném indickém princi, který na svých cestách nalé
zal netušené věci. 

Důležité však je , abychom živou političnost prognózy 
transformovali do jejího pojetí jako výpovědi, ověřující 
konkrétní - uskutečněnou nebo zamýšlenou - politic
kou aktivitu, tedy právě jako testování nesamozřejmých 
důsledků rozhodnutí. Sebejistě se tvářících pseudopro-
gnóz, předkládajících nám k věření obrazy neživého, 
apolitického světa budoucnosti, jsme již zažili více než 
dost. 

Zdá se tedy, že společné předpoklady, o něž se opí
ráme na cestě k vyslovení jakékoli prognózy, jsou: 

51 



- hypotéza předmětu prognózy jako určitého pole odez

vy; 
- předpoklady o vývoji neovlivnitelného vnějšího prostře

dí; 
- scénář či repertoár ovlivnitelných řídících zásahů. 

P o l e o d e z v y 

Bylo by krásné vnímat náš předmět jako kulečníkovou 
kouli, do které šťouchneme tágem a ona se poslušně ku
tálí vytčeným směrem. Jednak se nám ani to často nepo
vede, především to však není pravda. Náš předmětje da
leko spíše ježkem na Alenčině kriketovém hřišti, složitou 
strukturou, žijícím svým vlastním životem, často k zou
falství těch, kdo by ji chtěli ovlivňovat. Je šedou skříňkou 
tušených, měkkých, hypotetických zákonitostí, je neurči
tě a vrstevnatě reagujícím organismem, který se někdy 
dokáže rozeznít v důsledku zdánlivě nepatrného impul
su a jindy mlčet i vůči velmi razantním tlakům. Její po
hyb probíhá klikatými cestami, nepoznatelnými při line-
arizujících simplifikacích a představách jednosměrných 
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a prostých kauzalit. Je to málo zmapovaný terén, který se 
nám proměňuje a vyznačuje málo očekávanými reakce
mi. Je to oblast, mnohdy postižitelná spíše uměleckými 
než stroze vědeckými přístupy - prostě, je to téma, které 
stojí za to zkoumat. 

Jedním z konceptů, který se zdá projasňovat možnou 
strukturu tohoto pole odezvy, je koncept tzv. druhé ky
bernetiky, formulované Magorohem Maruyamou a for-
malizované například Forresterovou systémovou dyna
mikou. Je to koncept, chápající tuto strukturu jako síť 
zpětněvazebních smyček, mezi nimiž nikoli početně, ale 
významově dominují smyčky s pozitivní (zesilovací) zpět
nou vazbou. Pokusme se proto tento koncept stručně 
popsat a uvažovat o jeho možném využití. 

Aby takový popis nebyl šedivý a nudný, zvolme si pro 
jeho ilustrování nějaký atraktivní předmět, například 
hospodu. Hospoda je systém, který má mimo jiné dva 
prvky: hosty a obsluhující personál. Jedním z faktorů, 
který přitahuje hosty, je rychlost obsluhy. Čím rychlejší 
obsluha, tím více hostů. Sama rychlost obsluhy je však 
spolupodmíněna počtem hostů: čím více hostů, tím zaji-
nak stejných okolností pomalejší obsluha. Oba prvky 
jsou tak propojeny ve smyčce s negativní zpětnou vaz
bou, která pracuje v režimu „čím více, tím méně", resp. 
„čím méně, tím více". Sám příliv hostů může zpomalit 
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rychlost obsluhy a tím působit proti sobě. Jestliže však 
počet hostů začne díky pomalé obsluze klesat, rychlost 
obsluhy se může zvýšit a tím se tento pokles zabrzdí. Lze 
tedy říci, že negativní, tíumivá zpětná vazba systém stabi
lizuje, udržuje jej v rovnováze. 

Uvedená smyčka ovšem není jediná, do hospody ne
chodíme jen proto, abychom byli rychle obslouženi. Dů
ležitým faktorem je například i kvalitajídla. Čím vyšší bu
de tato kvalita, tím vyšší spropitné budeme za jinak stej
ných okolností ochotni dát. Čím vyšší spropitné dostane 
obsluhující personál ke své hubené mzdě, tím více se 
v podmínkách tržní ekonomiky bude snažit, resp. tím 
bude kvalitnější (případně na místo méně kvalitních na
stoupí kvalitnější, přilákaní vidinou vyšších reálných vý
dělků). Čím vyšší bude kvalita personálu včetně kucha
řů, tím vyšší bude i kvalitajídla. A smyčka, která tento
krát prošla větším počtem prvků, se opět uzavírá. 

Zde již však jde o smyčku s pozidvní (zesilovací) zpět
nou vazbou, pracující v režimu „čím více, tím více", resp. 
„čím méně, tím méně". Kdyby tato smyčka fungovala 
v našem restauračním systému bez interakce se smyčka
mi ostatními, vedlo by to buď k zániku hospody nebo na
opak k jejímu neohraničenému bobtnání. V prvním pří
padě čím nižší by byla kvalitajídla, tím nižší spropitné by 
se dávalo, v důsledku toho by byl personál stále mizer-
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nější, a nakonec by hospodu nenavštěvoval jediný host. 
Ve druhém případě čím vyšší by byla kvalitajídla, tím vyš
ší by bylo spropitné, z kuchařů i číšníků by se stali milio
náři, to by do hospody přivábilo špičky kulinářského 
umění a kvalita jídla by dále rostla nade všechny před
stavitelné meze. 

Je ovšem zřejmé, že žádná smyčka není izolovaná. 
I v našem zjednodušeném případě by růst počtu hostů 
vedl ke zpomalení obsluhy, druhý z faktorů, který se ved
le kvality jídla podílí na spokojenosd hosta, by tak mohl 
zbrzdit případný explozivní nárůst. V realitě společen
ských systémů je ovšem počet vyvažujících se smyček 
podstatně vyšší. Kybernetika technických systémů (tzv. 
první kybernetika) se přednostně zabývala homeostatic-
kými systémy, v nichž tlumivé zpětné vazby výrazně pře
važovaly. Tím bylo možné řešit otázky stability a rovnová
hy, daleko méně však problémy pře kmitu do j iného re
žimu, růstu, strukturálních změn a ovšem i degenerace. 

Přitom je důležité si povšimnout, že tentýž mecha
nismus v závislosti na charakteru počátečního impulsu 
může vést jak k rozkvětu, tak k úpadku. To potvrzuje náš 
předchozí závěr, že příležitosti a rizika jsou symetrické, 
že varovná prognostika nemá zapotřebí akcentovat spe
cifické mechanismy generování katastrof, jako spíše vší
mat si podmínek, za nichž může ke katastrofám dojít. 
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Právě procesy degenerace, které mohou být jak povlov
né, tak značně výbušné, budou patrně centrálním před
mětem jejího zájmu. 

Nahlížíme-li na komplexní společenské systémy tě
mito očima, přestanou nás přednostně zajímat jejich 
prvky a jednoduché relace mezi nimi. Soustředíme se 
spíše na uzavřené smyčky, v nichž probíhají, zesilují se 
nebo tlumí počáteční impulsy. Tyto smyčky budou zá
kladním stavebním kamenem našich dalších úvah, ne
boť ony vytvářejí skutečnou odezvu. A nebudeme postu
povat jako jeden frekventant kybernetického školení, 
který dojatě děkoval svému lektorovi za objasnění pod
staty zpětných vazeb a slíbil mu, že po návratu na své pra
coviště okamžitě vymýtí všechny negativní vazby. 

P r o s t ř e d í 

Jeden z našich ekonomů zkonstruoval model, jehož vy-

svědovanou proměnnou byl objem národního důchodu. 

Aby si zjednodušil situaci, předpokládal, že může zane

dbat takové faktory růstu národního důchodu, jakými 
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jsou disponibilní pracovní síly s určitou kvalifikací nebo 
fondová vybavenost. Jedinou vysvětlující proměnnou tak 
zůstal objem dovážené ropy. Tehdy hrozila ropná krize, 
takže tato drasdcká redukce snad měla jisté oprávnění. 
Konečně autor zavedl předpoklad, že mezi národním 
důchodem a objemem dovozu ropy existuje lineární zá
vislost, což mu umožnilo učinit model matematicky ne
náročným. 

Dovoz ropy byl považován za exogenní proměnnou, 
tedy proměnnou, jejíž hodnoty jsou do modelu vkládá
ny, dosazovány zvenčí. Jinými slovy, očekávaný budoucí 
dovoz ropy není předmětem, ale vstupním předpokla
dem modelové prognózy. Byl zaveden předpoklad, že 
objem dovozu každý rok vzroste o dvě procenta. Model 
pak vypočed, že i národní důchod každoročně poroste 
o dvě procenta. Autora to tak vzrušilo, že na toto téma 
uspořádal seminář, kde zaujatě mluvil o „magické dvoj
ce" jako výstupním produktu svého robustního modelu. 

Na tomto příkladě by bylo možné ilustrovat celou řa
du triviálních prognostických chyb, k nimž se ještě po
zději dostaneme - neúměrnou redukci počtu faktorů, li-
nearizaci zkoumaných vztahů, spornou exogenizaci ně
kterých proměnných. V našem případě by však bylo dob
ré soustředit se na chybu jedinou, která spočívá v přece
nění vlivu vnějšího prostředí. 
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Jak známo, na ropný šok reagovaly různé ekonomiky 
různě. Některé díky svým adaptačním schopnostem do
kázaly zavést energeticky úsporné technologie, zvýšit 
produktivitu práce, aplikovat aktivní polidku. Lze říci, že 
tak na naftové krizi dokonce dlouhodobě vydělaly, pro
tože je vybičovala k vyššímu výkonu. Jiné země naopak 
opravdu plošně rozložily dopad naftové krize do výraz
ného zpomalení temp ekonomického růstu (direkdvně 
řízené ekonomiky), případně se neúměrně zadlužily 
(některé tržní ekonomiky). Československo bylo podle 
tehdejších průzkumů mezi státy s nejnižší adaptabilitou. 
Přikazující řízení bez zpětné vazby kontroly moci vede 
k nízké adaptabilitě vždy; ani tržní autoregulace však ne
ní dostačující pro vyrovnání nárazu, není-li doprovázena 
inteligentní, inovační politikou. 

Z hlediska varovné prognostiky tak nemůžeme ani 
nejvýraznější externí šoky považovat za nutně katastro
fické. Jakkoli cynicky to zní, právě země nejvýrazněji za
sažené válkou (Německo, Japonsko) dosáhly poté rychlé 
hospodářské obnovy, kterou lze zčásti přičíst i vytvořené
mu tlaku na nutnost modernizace a výstavbu nových ka
pacit. Zastaralé složky produkčního systému, jejichž od
umírání by v normálních podmínkách trvalo dlouhou 
dobu, tak byly odstraněny jednorázovým šokem. Nao
pak, země stejně nebo více zasažené (Sovětský svaz) 
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ozdravující účinky šoku nepocídly vzhledem ke své vnitř
ní struktuře. Je to právě tato struktura, uspořádání pole 
odezvy, která rozhodujícím způsobem determinuje způ
sob reakce na vnější podnět. 

Z toho vyplývá, že by bylo krátkým spojením uvažovat 
přímou závislost mezi změnami vnějšího prostředí dané
ho společenského systému a změnami tohoto systému sa
motného. Zprostředkujícím článkem, který přenáší vněj
ší změny do vnitřních a ovlivňuje jejich charakter, je de-
cize, rozhodovací prvek společenského systému. Podle 
toho, jakou politiku společenské decize zvolí, může být 
i příznivý vnější impuls znehodnocen a varovný naopak 
využit. 

V normálních, zdravých, nepatologických systémech 
je decize zpravidla ztotožnitelná se širokou strukturou 
politické moci. V systémech patologických, jimiž se va
rovná prognostika zabývá včetně cest, vedoucích k jejich 
vzniku, je naopak nutné decizi pojímat podstatně siřeji. 
Strnulost, konzervativnost politické moci je tak výrazná, 
že bez aktivní účasti protestující veřejnosti by nebylo 
možné jakéhokoli pozitivního podnětu. Jakešovo vedení 
bylo intaktní vůči gorbačovskému tání, stejně jako Cast-
ro nezmění svou politiku, ale bude svržen. 

To samozřejmě neznamená, že bychom neměli vněj
ší impulsy a jejich prognózy studovat. Při našem předpo-
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kládaném vstupu do Evropských společenství je pro nás 
dokonce životně důležité vědět, jaké jsou jejich integrač
ní záměry, co plánují v oblasti vědeckotechnického roz
voje, ekonomické, sociální nebo ekologické politiky. Bez 
znalosti těchto prognóz, zpracovaných jinými v širokém 
spektru variant, bychom riskovali, že nevstoupíme do 
Evropy, která bude, ale Evropy, která j e , nebo dokonce 
do Evropy, která kdysi byla. Naše stíhací křivka tak nebu
de vztažena k budoucnosti, k onomu stavu, do kterého 
se pravděpodobně Evropa promění během patnácti let, 
v nichž se do ní budeme zvolna včleňovat. 

Vnější prognózyjsou však námi nejen nezpracované, 
vypovídají i o tom, co prakticky nemůžeme ovlivnit. Jaký 
bude vývoj světového obchodu, závisí jen minimálně na 
československé aktivitě a bez újmy na kráse můžeme ten
to vliv zanedbat. Můžeme je proto sice hodnotit z hle
diska jejich žádoucnosti či přijatelnosti pro nás, ale mu
síme je realisticky brát na vědomí. Pokud některé z nich 
pro nás budou nepříznivé, můžeme s tím nesouhlasit, 
můžeme proti tomu protestovat, ale to je - j a k říká Jára 
da Cimrman - asi tak všechno, co se s tím dá dělat. 

Jinými slovy, prakticky neexistuje dostatečně inten
zivní a zaznamenáníhodná zpětná vazba, proměňující 
tvar prognóz vnějšího prostředí v důsledku naší vnitřní, 
systémové aktivity. Exogenní impuls zakládá otevřenou 
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smyčku, procházející systémem a vyúsťující v jeho výstu
pech, ale tato smyčka se již ke svým vstupům nevrací. Po
le odezvy, složené z uzavřených smyček a prvků, jimiž ty
to smyčky procházejí, je tak ohraničeno vůči svému pro
středí. V uzavřené smyčce se nemůže žádná exogenní 
proměnná vyskytovat, smyčka byjí byla okamžitě přeťata, 
impuls, který v ní koluje, by nemohl procházet svým re
produkčním cyklem. Právě proto prognózy, které s tako
vou oblibou exogenizují, tedy zvnějšňují jevy, nemohou 
zobrazit realistickou, větvící se, skutečně komplexní 
odezvu. 

Přijímáme-li názor, že zprostředkovatelem příjmu 
vnějších signálů společenským systémem je vždyjeho ak
tivní, decizní, chceme-li politický prvek, pak je to právě 
decizní kritérium, které nám snadněji a pragmatičtěji 
umožňuje vymezit hranice prognózovaného systému. Ať 
jsou tyto hranice jakkoli neostré, nezmýlíme se příliš, 
řekneme-li, že splývají s kompetenčním polem dané de
cize. Neznamená to přitom, že by decizní centrum mělo 
všechny prvky uvnitř systému ovládat bezprostředně; ne
kontrolujeme přímo tep svého srdce nebo rytmus dý
chání. Neumětelství společenských decizí spočívalo čas
to právě v tom, že se snažily nařizovat vše, aby nakonec, 
v okamžiku svého pádu, zjistily, že právě proto již nemo
hou nařizovat nic. Analogie Occamovy břitvy, rozumné 
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redukce decizí přímo ovladatelných entit, je znakem in
teligentního společenského řízení, kombinujícího vědo
mé zásahy s autoregulací. Vytváření podmínek daňové, 
úvěrové a dalších politik může rozehrát reakce podniko
vé sféry daleko intenzivněji, než subjektivisdcké a arbit-
rární pokusy přidělovat těmto podnikům zdroje a od
čerpávat jejich zisky. 

Mýtus, že se nacházíme v neodvradtelném vleku vý
voje vnějšího prostředí, je j en promítnutím občanské ne-
statečnosti do futurologických postojů. Čtyři asijští tygři 
příliš nepřemýšleli o osudové zaostalosd jihovýchodní 
Asie. Variantní představy o možných budoucnostech 
okolního světa musíme znát proto, abychom na ně byli 
připraveni, nikoli proto, abychom jim podléhali. 

Ř í d í c í z á s a h y 

Z formálního hlediska modelu jsou charakteristiky vněj
šího prostředí i řídících zásahů shodně exogenní, pro
tože je do prognosdckého modelu vnášíme zvenčí. Z věc
ného hlediska však mezi nimi existuje podstatný rozdíl: 
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řídící zásah není neovlivnitelným předpokladem, ale vý
razem naší svobodné vůle, kterou můžeme kdykoli změ
nit. Právě proto nemůžeme mít v modelu rovnice, které 
by obsahovaly determinační vzorec, vysvětlující zvolenou 
strategii. Jistě taková determinace existuje, probíhá však 
mimo model a mimo vlastní prognostickou aktivitu. Ji
nak by všechny naše prognózy byly prognózami předur
čené budoucností - polidk by měl předepsáno, jak se má 
na základě známých impulsů chovat. Půvab politiky však 
spočívá právě v tom, že tato rigidní předepsanost neexi
stuje. 

Co jiného je varovná prognostika, než výkřik zoufal
ství nad neúspěšným politikem? Co jiného je neúspěšný 
politik, než ten, jehož přítomné činy byly vyvráceny je
jich dlouhodobými komplexními důsledky? Považujete-
li naopak za úspěšného politika toho, kdo získal moc, 
pak jste v zajetí prezendsmu: užíváte dne, který má dost 
na svém trápení a nemyslíte na zítřek. Mnoho komunis
tických politiků získalo moc. Žádný z nich nebyl úspěšný. 
Z hlediska, které je pro futurologii jediné rozhodující. 
Masaryk mu říkal sub specie aeternitatis — z hlediska věč
nosti. 

Ona dlouhodobá, vzdálená rezonance, která roze-
znívá dějiny dávno poté, co původce zastihla smrt, je je
diným povolaným soudcem politických činů. Strůjci prv-
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ní světové války by se podivili, že ještě počátkem osmde
sátých let našeho století proběhne poslední věkovou sku
pinou hluboký vryp, reprodukující pokles natality v le
tech 1914-1918. Děti, které se tehdy nenarodily, protože 
muži odešli do boje a úzkost snižovala sklon k rozšiřová
ní rodin, jsou starci, kteří nezemřeli o sedmdesát let po
zději. 

Pole odezvy tak umocňuje nebo tlumí pouze to, co 
do něho bylo kdysi vloženo sebevzdálenějším decizním 
impulsem, přetváří tento impuls do nečekaných podob, 
vznikajících zřetězením jeho důsledků, není pouze změ
nou jeho původní intenzity. Negadvní zpětná vazba vede 
k vyhasínajícím vlnám na hladině. Rozsáhlé investice, vy
dávané jejich apologety na spouštěče řetězových reakcí, 
se skutečně mohou ukázat jako pouhé plácnutí do vody, 
plýtvavá ekonomika j e n vyhodila další miliardy zbytečně 
oknem. Zahnívající jezera ze betonovými monstry se stá
vají spíše památníkem ekologické zkázy než momenty 
budovatelského úsilí. Každý politický čin, který jinak než 
takto tristně neoslovil dějiny budoucího, je neúspěšný už 
svou hluchostí, slepou uličkou, do které byl zaveden. 

Proces, zesilující decizní impuls, však může vést i ke 
křeči, k narůstajícím oscilacím, k výbuchu. Je j en úzký 
průliv mezi neúspěchem z nereagování a neúspěchem 
z bouřlivé, explozivní a nekontrolovatelné reakce. J e j í m 
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organická transformace existujícího společenského 
systému, jeho přechod k vyšší výkonnosti, odolnosti, kul-
tivovanosti. Takovou transformací jsme prošli v době prv
ní republiky. Takovou transformací máme šanci projít 
dnes. Idiotský radikalismus jakobínství však rozhoupává 
loď. Kyvadlo může překmitnout od Brežněva k Pinoche-
tovi - ostatně, v jednom z textů, publikovaných v Lido
vých novinách, nám už byla doporučována „osvícená trž
ní diktatura chilského typu". Východiskem takového di
vokého kmitání je překročení bodu nenávratu, dosažení 
kritické amplitudy oscilací. Náhle zjišťujeme, že jsme se 
ocitli tam, odkud jsme se chtěli dostat. Organická trans
formace se nekonala. 

Nejstrašnější na politické odpovědnosti je to, že šiji 
politici zpravidla neuvědomují. S lehkostí dítěte, otevíra
jícího krabičku zápalek či trhajícího nožičky mouchám, 
přistupují k varhanám společenského systému a buší do 
nich kladivem v naději, že vyloudí Bachovu fugu. Výsled
ná kakofonie je experimentem na lidech. Simulujeme 
proto vzdálené důsledky rozhodnutí ještě ve fázi, kdyjsou 
tato rozhodnutí pouhým projektem a kdy se dosud nere
alizují v praxi. Jakmile todž rozhodnutí vstoupí v život, je 
nesmírně těžké ho odvolat - už proto, že je takové odvo
lání často spojeno s ješitností či prestiží mocensky dosud 
působících autorů původního rozhodnutí. 
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Říká se, že dějiny neznají slovo kdyby. Přesto je zají
mavým simulačním experimentem napodobení situací, 
které by nastaly, kdyby v minulosti byla přijata j iná klíčo
vá rozhodnutí. Má to i tu výhodu, že původní aktéři již 
zpravidla nejsou mezi námi ajejich mocenské ambice te
dy nehrají podstatnou roli. Tato množina možných mi
nulostí může být stejně inspirativní, jako množina mož
ných budoucností. Jediným rozdílem je to, že zkoumání 
možných minulostí zůstává byť užitečným cvičením, ne
ovlivňujícím náš přítomný život, zatímco vlastní futuro-
logie nám nabízí i jiný úhel pohledu na přítomnost, jed
nání s vědomím dlouhodobé odezvy. 

Až dosud jsme používali pojem rozhodnutí či řídící
ho zásahu jako pojem intuitivně srozumitelný. Při bližší 
specifikaci se zpravidla ukáže, že tento pojem má několik 
hierarchických vrstev. Každé rozhodnutí je totiž včlenitel-
né do obecnějšího politického kontextu. Jesdiže se na
příklad rozhodujeme o výši sazby daně ze mzdy, činíme 
tak v rámci určité sociální filosofie. Je-li touto filosofií 
egalitářství, usilujeme o to, aby sazba daně byla co nejví
ce progesivní. Můžeme se pak dostat k situaci, kdy na prv
ní pohled nebude rozdíl mezi Jakešovým Českosloven
skem a Švédskem: v obou případech budou z těchto zemí 
prchat tenisté či filmoví režiséři. Dlouhodobá odezva pro
gresivní daně ze mzdy či příjmu tak může ukazovat de-

66 



motivační účinky včetně emigrace těch nejschopnějších, 
kteří si budou hledat působiště s daňově příznivějšími 
podmínkami. Opačný extrém daňového i sociálního li
beralismu by naopak mohl vést k nedostatečným rozpo
čtovým příjmům a tedy k potížím ve financování veřejné
ho sektoru včetně zdravotnictví a školství. Pole odezvy je 
v obou případech citlivé na krajní řešení, třebaže je bez
pochyby strukturováno složitěji, než jsme se snažili ukázat 
na našem zjednodušujícím příkladu s hostincem. 

Vzájemná souvislost jednotlivých řídících zásahů ve
de k nutnosti zavedení střechového pojmu scénáře jako 
kombinace dílčích rozhodnutí, vytvářejících více či mé
ně konzistní celek. Často je ovšem tato konzistence j e n 
zdánlivá a v praxi jsou přijímána rozhodnutí, která se 
srážejí čelem, účinky jednoho - pokud existují - popíra
jí účinky druhého. Jestliže například údajně pronatalitní 
politika minulého režimu na jedné straně zvyšovala spo
lečenskou podporu rodinám s dětmi, na druhé straně 
zdražovala dětské ošacení, lze předpokládat, že se tyto 
zásahy spíše rušily než posilovaly. Katastrofickými scéná
ři, tedy scénáři s negativní odezvou, se často stávají právě 
tyto soubory rozhodnutí, jejichžjednotlivé složky nejsou 
sladěné. 

Další otázkou je , zda určitý řídící zásah je jednorázo
vý, nebo zdaje uplatňován po určitou dobu, případně, 
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má-li toto uplatňování určitý trend. Takové uspořádání 
řídících zásahů v čase můžeme označitjako strategie. Da
ňové úlevy například mohou být jednorázové nebo sys
tematické, určitá opatření mohou být vyhlašována jako 
přechodná a dočasná nebo naopak zamýšlena jako trva
lá. Využití ekonomických nástrojů pro odložení spotřeby 
a zvýšení sklonu k investicím a úsporám může vyžadovat 
poměrně dlouhé přechodné období, během něhož se 
i adaptují některé vzorce ekonomického chování smě
rem k Weberově protestantské etice. Na druhé straně 
strategie musí obsáhnout i vhodnost ukončení takového 
období, má-li být efektivní. 

Výběr z nabízejícího se repertoáru řídících zásahů 
tak znamená jejich uspořádání v prostoru i čase, vytvo
ření scénářů a strategií, jejichž sjednocením teprve vzni
ká skutečná politika společenského systému, ať už jde 
o politiku města, podniku nebo celého státu. Tato poli
tika je pak zadáním pro prognostické experimenty včet
ně experimentů simulačních. Výsledky těchto experi
mentů neznáme samozřejmě předem, jinak bychom je 
nemuseli podnikat. Snad už minul čas, kdy vědci byli vy
zýváni k vysvětlování a obhajobě politických rozhodnutí, 
a priori pokládaných za moudrá, aniž by měli možnost 
kritiky, případně prohlášení těchto rozhodnutí naopak 
za dementní. Prognostika je povoláním, za něž se nebe-
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rou rizikové příplatky, právě proto, že její skutečná čin
nost zakládá a obnovuje permanentní konflikt s politic
kou mocí včetně moci demokratické, neboť i demokra
tický politický systém může plodit chybná rozhodnutí. 
Tato trvalá konfliktní profese je neobejitelná vyloučením 
politiky, svobodné vůle, jistých stupňů volnosti z pro
gnostického uvažování, i když by to život prognostika 
bezpochyby učinilo pohodlnějším. Současně by jej to 
však deprofesionalizovalo a zaměnilo jeho prognózy uto
piemi. 

I n v a r i a n c e 

Úzká je cesta k životu a široká cesta ke smrti, i na ša
chovnici je daleko více potenciálních tahů, jimiž může
me prohrát, než je cest k výhře. Nikdo však dosud nena
psal šachovou učebnici o tom, jak zabránit prohře, tře
baže by taková učebnice byla daleko užitečnější, než jen 
zdánlivě identické úvahy o tom, jak dosáhnout výhry. 
Pásmo proher, rámujících potenciálně vítěznou strate
gii, existuje i ve vlastním prognostickém oboru. Až do-
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sud jsme se zabývali riziky, vyplývajícími z vyloučení poli
tických momentů ze spektra uvažování o podmíněné bu
doucnosti, neboť právě tyto momenty jsou nejdůležitější 
a jedině ovlivnitelnou podmíněností. Existují však 
i opačná rizika, spočívající ve voluntarismu prognózy, 
v představách o triumfu vůle, v jednostranně normativ
ním uvažování. Jádrem těchto představ je popírání nebo 
zlehčování zákonitostí, existujících uvnitř pole odezvy, 
zákonitostí, invariantních v čase i vůči decizi. 

Nelze samozřejmě zjednodušeně tvrdit, že na tentýž 
impuls zareaguje systém vždy stejně. Nikdy dvakrát ne
vstoupíme do téže řeky, oproti stavu, v němž se nacházel 
v okamžiku přijetí předchozího impulsu, se proměnily 
hodnoty vnitřních prvků, spolupůsobící faktory se dosta
ly do odlišných poloh, koneckonců i samo působení je
diného faktoru je obvykle vyjádřitelné nelineární nebo 
dokonce nemonotónní funkcí. Nemůžeme ani popírat, 
že podstatná část zákonitostí, determinujících pravidla 
chování společenských systémů, je naším poznáním ref
lektována v podobě neurčitých, měkkých, často i chyb
ných hypotéz. Předpokládáme však, že kdesi v hloubi 
systému se tají jistá pravidelnost, kód, který je byť obtíž
ně odhalitelný. Pokud tento kód prochází sekulárními 
proměnami, existují i metazákonitosti těchto proměn. 
Toje však již záležitostjiného rytmu času. Stojíme-li před 
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úkolem zmapovat krajinu, činíme tak s vírou, že krajina 
je zmapovatelná, že se zlomyslně neproměňuje v takové 
míře, aby v okamžiku dokončení mapy vzniklo z nám ne
známých důvodů z hory jezero. Předpokládáme s Ein
steinem, že náš Bůh poznání je sice rafinovaný, není však 
zlomyslný. 

Snažíme se tedy jakoukoli dynamiku vysvědit přede
vším změnami politik, případně jimi transformované 
změny vnějšího prostředí, nikoli změnou základních zá
konitostí, strukturujících pole odezvy. Jestliže je dělník 
líný, netvrdíme, že se změnily jeho motivační zákonitos
ti, ale konstatujeme, že je podle těchže zákonitostí de-
motivován například faktem mzdové nivelizace. Aniž by
chom, předpokládali, že dosáhneme vševysvědení, po
třebujeme učinit naše prognózy plauzibilní a tedy i ro
zumně nepřesné. Přes veškerou neostrost kontur musí
me umět říci, jak zareaguje společnost na nivelizační ne
bo denivelizační mzdovou politiku. A nejvíce nám v tom 
překáží ti, kdo svůj agnosticismus v oblasd postižitelnos-
ti pravidel lidského a tedy i společenského chování prak
ticky dovádějí do závěru snadné tvárlivosti člověka do 
různých šroubků předsedy Maa, ignorují systémový kód. 

Existuje školský příklad únavy myšlení, spočívající 
v teorii jediného faktoru. Tato násilná redukce, jíž byl 
formou ekonomistního determinismu poznamenán 
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i marximus, se snaží mnohost determinační struktury zú
žit do jediné dimenze. Reálná mnohost spolupůsobících 
faktorů, jejich křížící se vlivy a synergický efekt se náhle 
stávají čímsi pominutelným. Snad jde i o reakci na opač
ný extrém, kde barokní vyjmenovávání desítek činitelů, 
kteří by snad mohli spolupůsobit na ovlivňování jediné
ho procesu, často zakrývá neschopnost rozumné ab
strakce či věcnou neznalost. Jednofaktorové myšlení, 
onen úzký obzor fanatika, však přetváří vztahovou síť do 
řetězce, který se nakonec stává poutem úvahy, svazuje 
i myšlení politika, naivně se domnívajícího, že se mu ko
nečně podařilo najít slabý článek, do něhož stačí udeřit. 
Jednofaktorový může být ekolog i sociolog, nejčastěji se 
však s tímto antipluralitním přístupem setkáváme u eko
nomů, protože zde nepůsobí tak absurdně. 

Paradoxním důsledkem teorie jediného faktoru, po
stačujícího k vysvětlení složitě determinovaných procesů, 
je postulování falešné invariance. Zákonitost, která je vý
slednicí různých sil, je tak promítána pouze do relace 
dvou veličin, která se ovšem v tomto promítnutí mění 
v prostoru i v čase. Sledujeme-li například podmíněnost 
ekonomické úrovně rozsahem pracovní síly a odmítáme-
li uvažovat jako další faktor její kvalifikaci, je to, co nám 
zdánlivě připadá jako narušení zjištěné zákonitosti, vysvět
litelné tím, že se změnila průměrná kvalifikační úroveň 
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a tedy i její dílčí efekt. Proto tehdy, jestliže se nás zmocní 
pochybnosti o stabilitě příčinných vztahů, bychom sou
časně měli nechat vzniknout pochybnostem o tom, zda 
jsme postihli rozhodující spolupůsobící příčiny. 

Barevnost vícefaktorových závislostí, ono křížení se 
smyček v poli odezvy, nás přitom nezbavuje odpověd
nosti relativně izolovaného zkoumání každé dílčí relace, 
zjišťování zaměnitelnosti faktorů i jejich součinného pů
sobení; separovatelnost částí komplexu je prvním před
pokladem k postižení strukturovanosti tohoto komple
xu. Studujeme však fragmenty, které mají složit mozaiku, 
a bez vědomí této mozaiky a celistvého obrazu, který její 
pomocí chceme vytvořit, nám unikne sám smysl skladby. 

Význam přijetí postulátu invariance tak spočívá v jisté 
pokoře před čímsi stabilním mimo nás a nad námi, 
v uznání existence zákonitostí včetně zákonitostí vývojo
vých změn. Politika, kterou společenský systém ovlivňuje
me, není snahou zbortit vnitřní struktury tohoto systému, 
popřít j eho zákonitosti jako dočasné a tradiční, poručit 
větru a dešti. Je to daleko spíše vyhledávání neuralgic-
kých bodů, po jejichž zasažení se systém rozezní. Vklad 
těchto bodů může být energeticky minimální: citovaný 
Maruyama vnímá řetězovou reakci postupně se zesilující
ho účinku jako popření zásady, že k vyvolání masivních 
efektů je zapotřebí masivních investic. Na povrchu systé-
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mu, který komunikuje s lidskou a mýlící se politikou, je 
těchto neuralgických bodů minimum, stejně jako na ša
chovnici cest k výhře. Jsou zde naprod tomu zdánlivé 
a přitom snadno čitelné vstupy, svádějící k úvahám, že 
jsme konečně objevili zákonitost dějin, a že nastává věk 
rozumu. Zamaskovanost citlivých míst je i výzvou k nená-
padnosd polidky, k odporu vůči velkým gestům a kampa
ním. Tichá akce mnohdy uvolní lavinu tam, kde ostenta
tivní výkřiky nehnou ani vločkou. I rozsáhlá povstání 
mnohdy nemohou nahradit Gándhího kolovrátek. 

Je ostatně zajímavé, že většinu těchto pseudouče-
ných úvah bychom snadno mohli nahradit výběrem ze 
židovských anekdot. Když pan Roubíček panu Kohnovi 
předává stodolarový účet za opravu jeho auta, a pan 
Kohn se rozčiluje, že celá oprava spočívala j en v několi
kerém klepnutí kladívkem, pan Roubíček s milým úsmě
vem účet rozepisuje: pět dolarů za to klepnutí a devade
sát pět dolarů za to, že věděl, kam má klepnout. 
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P o t e n c i á l 

Extrapolace exponenciálně rostoucích křivek často ved
la k absurdním závěrům. Ve Velké Británii byly například 
zpracovány tři prognózy: rozsahu populace, počtu vě
deckých pracovníků a počtu zločinců. Prognózy byly 
zpracovány nezávisle na sobě, zato byly dlouhodobé. 
Protože britská populace roste velmi pomalu, zatímco 
v minulosti se počet vědců i zločinců výrazně zvyšoval, 
znamenalo domyšlení prognózy, že v dlouhodobém ho
rizontu by každý Brit včetně nemluvňat a starců byl sou
časně jak vědcem, tak zločincem. Jiná extrapolace vedla 
k překročení rychlosti světla dopravními prostředky, pří
padně k zápornému počtu zemědělského obyvatelstva. 

Každý proces, který ve vyvíjejícím se společenském 
systému sledujeme, má svou nepřekročitelnou horní 
i dolní mez, která je zpravidla značně vzdálená od jeho 
aktuálních hodnot. Právě díky této vzdálenosti si onu 
mez obvykle nemusíme příliš uvědomovat. I ona je však 
součástí kódu. Maximálně dosažitelná délka lidského ži
vota stejně jako zmíněná rychlost světla představují tako
vé meze růstu. V rámci dosavadních struktur a jejich do
savadního poznání jsou tyto meze hranicemi vývojového 
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prostoru. Jistě, je možné, aby například kyborgizací, spo
jením lidského a kybernetického organismu, se životnost 
vzniklého hybridu podstatně prodloužila. Pak už ovšem 
nepůjde o člověka, o dosavadní struktury. Chceme-li 
však postihnout zákonitosti přechodu k novým struktu
rám, musíme nejprve začít vývojovými zákonitostmi 
struktur dosavadních. 

Předpoklad neomezeného růstu vedl k hypotézám 
jednosměrného pokroku, neseného nejčastěji vědecko
technickými faktory. Série krizí dvacátého století, vrcho
lící prozatím krizí ekologickou, vyvolala citlivější vnímá
ní růstu, projevující se například v Meadowsově práci 
a obecněji ve zprávách Římského klubu. Stejně tak gi-
gantománie, přibližující nás dříve netušeným hranicím, 
vedla k odvetné reakci typu „malé je krásné". Ostatně 
i autor stejnojmenné knihy, E. F. Schumacher, v této sou
vislosti poznamenal, že každá aktivita, která si neuvědo
muje svá sebeomezení, je aktivitou ďábelskou. 

Označme soustavu mezí, rámujících vývojový prostor 
systému, za jeho potenciál. Pokusme se pak pochopit 
procesy, které se v systému odehrávají, jako aktualizaci 
tohoto potenciálu. Náš obraz se může podstatně promě
nit. Je například odlišné, jestliže budeme vnímat pouze 
vývoj výroby, nebo tento vývoj chápat jako využívání vý
robní kapacity. Může se stát, že to, co jsme zpočátku hod-
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notili pozitivně - růst objemu výroby - se v nové relaci 
stane přinejmenším podezřelým, bude-li trvale docházet 
k poklesu míry využívání kapacity, tedy k jisté formě plý
tvání. 

I hospoda z příkladu s pozitivními a negativními 
zpětnými vazbami má bezesporu svůj potenciál. Přitom 
to jsou právě pozitivní vazby, které - ať už v kladném ne
bo záporném směru - budou systém k jeho potenciálo
vým hranicím přibližovat. Degenerativní procesy jej bu
dou vtlačovat k nulové hranici zániku, procesy růstu na
opak k mezi, za níž v rámci dosavadní struktury není 
možný další rozvoj a zbývá jen všelijak přikrášlovaná rov
nováha, nazvatelná někdy i marasmem. Teorie nulového 
růstu jsou jedním z projevů pokusů vyrovnat se s tímto 
zdánlivě osudovým předurčením. 

Jestliže každá z podstatných charakteristik vyvíjející
ho se systému má svou vlastní mez, a jestliže se systém ke 
svým celkovým mezím přibližuje nerovnoměrně, může 
k nárazu na bariéru v některé oblasti dojít už tehdy, kdy 
ještě v oblastech jiných nejsou vývojové limity ani tušeny. 
V systému tak vznikne úzký profil, vynucující si byť do
časnou substituci jinými charakteristikami. Někdy to mů
že být obyčejná čistá voda, jindy neúnosná zátěž měst
ského života, která se již těsně přiblížila adaptačnímu šo
ku a tedy i adaptační bariéře. 
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Zaústění do nové rovnováhy, těsně přimknuté k hra
nicím potenciálu systému, se však zdá být iluzorní vzdor 
nostalgickým teoriím věčného návratu a úvah o globál
ním ekvilibriu. Vracíme-li se k duchovním pramenům 
zdánlivě stabilnějších systémů, neuvědomujeme si, že 
konzervatismus těchto systémů vyplýval z jejich nízké vý
vojové energie, neschopnosd podstatné změny. My však 
disponujeme touto schopností a jde jen o to, zda ji uži
jeme k sebezničení nebo k sebekultivaci. Pokrok, i když 
historicky nesamozřejmý, se nám již vryl do naší kulturní 
paměti natolik, že založil revoluci vzrůstajících nadějí, 
naše očekávání jsou jedním z motivačních faktorů a je
jich likvidace by znamenala hlubokou frustraci. 

Koneckonců, v historických peripetiích tohoto typu 
se již ocidy mnohé společenské systémy. U žádného 
z nich nemělo konzervativní období dlouhé trvání. Do
kázaly se přetvořit změnou své struktury, genezí nových 
prvků, zdaleka ne jen vědeckotechnických, ale i politic
kých, ekonomických, sociálních a samozřejmě i kultur
ních, v podobě vzniku nových hodnot. Zdá se, že pod
nětem k této transformaci bylo právě vyčerpání dosavad
ních možností, že kód systému obsahuje i algoritmus 
kvalitativního zvratu, který nastupuje úměrně růstu míry 
aktualizace dosavadního potenciálu. Podněty ke struktu
rální změně nejsou dostatečně intenzivní, jesdiže zbývá 
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rozsáhlý prostor na využití existujícího potenciálu. Proto 
i politická aktivita, urychlující strukturální změnu, může 
působit stejně nebezpečně, jako zavádění špičkových 
technologií v afrických zemích, kde děd umírají hladem. 
Teprve tehdy, až aktualizace dosavadního potenciálu do
sáhne určité kritické úrovně, je možné importovat nebo 
generovat samotným systémem potenciál nový. 
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D e g e n e r a c e 

Jestliže ve specifikaci vstupních předpokladů jsme vychá
zeli z obecnějšího kontextu, platného jak pro varovnou, 
tak pro nevarovnou prognostiku, při studiu důsledků se 
již z hlediska varovné prognostiky budeme většinou pro
bírat nevábným obsahem důsledků nežádoucích. V čás
ti, věnované funkcím varovné prognostiky, jsme přitom 
tuto nežádoucnost, jež může být ve svých méně zjevných 
formách diskusní a subjektivně podmíněná, doporučili 
vyhranit až do podoby jakési černé vývojové cesty spole
čenského systému, jeho pesimální trajektorie. Disponu-
jeme-li výchozím stavem systému, který je víceméně nor
mální, tedy je značně vzdálen od vždy latentně přítomné 
možnosti svého pesima, ptáme se, jaké procesy je j mo
hou vychýlit z jeho relativní normality, jaká jsou tedy ri
zika jeho degenerace. 

Dvacáté století nám přineslo přinejmenším dva ma
sivně degenerované společenské systémy, fašistický a ko
munistický. Neuškodí proto, jestliže se pokusíme využít 
našich autentických zkušeností alespoň s druhým z nich. 
Přeměňme se na okamžik do role polárních badatelů, 
kteří mají tu výhodu, že - byť nedobrovolně - žili v soci-
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ální Antarktidě dlouhá léta a mohou o ní leccos zajíma
vého vypovědět. Neměli bychom ovšem vypoví dat jenom 
nebo především o tom, jak degenerovaný systém fungu
je . Daleko zajímavější a důsažnější je otázka geneze to
hoto systému, začátku přechodového období opačného 
směru, než jaký prožíváme nyní. 

Především je třeba říci, že nové společenské uspořá
dání se nám nejprve prezentuje jako ideální projekt 
a rozhodně o sobě nevypovídá, že je degenerované, pro
tože by přitáhlo nanejvýš masochisty. Aby takový projekt 
byl přijatelný, musí odpovídat na určité trauma, zranění, 
které se vytvořilo v předchozí vývojové fázi společenské
ho systému. Je možná jistá analogie s teratomem, novo
tvarem, který se snad vytváří také proto, aby organismus 
reagoval na určité narušení svého chodu, ale který pře
růstá ve zhoubné bujení. 

V Rusku, Německu i Itálii najdeme taková historická 
traumata poměrně snadno, podezření však vyvolává sku
tečnost, že historie je vlastně nekonečným řetězem trau
mat, a pouze některá z nich vyvolávají degenerativní ra
kovinu. Běžně se uvádí, že ruský bolševismus vznikl jako 
důsledek války a hladu, německý nacismus rovněž jako 
důsledek války, k níž se ještě přidružila hospodářská kri
ze. U Itálie se zdá motivace slabší; byla jednou z vítěz
ných mocností a neuspokojené aspirace na Balkáně ijin-
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de nemusejí vyznívat příliš přesvědčivě pro genezi fašis
mu. Válka však rozvrací dosavadní struktury a až chorob
ně zvyšuje cidivost či podráždění, tato hypersenzitivita, 
projevující se zejména v prvních několika poválečných 
letech, by snad mohla být spolu se slabostí poválečné de
mokratické vlády jistým druhem vysvětlení úspěchu po
chodu na Řím. 

Bylo by však dobré vrádt se na relativně pevnější pů
du, do československých dějin. Naším - nejen Benešo
vým - traumatem byl patrně Mnichov, pocit zrady dosa
vadních spojenců a hledání spojenectví jiného. K tomu 
však patrně přistupovalo i trauma hlubší a zakrytější: 
trauma kolaborace. Přes veškeré mýty a legendy byl par
tyzánský odboj zejména v českých zemích poměrně ne
patrný a projevoval se až koncem války. I sabotážní akce 
- na rozdíl například od Francie - byly vcelku sporadic
ké. Čeští dělníci byli jedněmi z nejprodukdvnějších v ob
sazeném prostoru, slovenský štát nejhorlivější v proná
sledování své židovské populace. Počet udání, docházejí
cích na úřadovny gestapa, výrazně převyšoval průměr, 
obvyklý v evropských okupovaných zemích. Aktivisté či 
quislingové byli poměrně početní a stávali se jimi i ti, 
kdo se zpočátku vyznačovali vůlí k odporu, včetně plu
kovníka Moravce. Odboj k nám byl v podstatě importo
ván zvenčí, i Heydricha museli zabít parašutisté, vyslaní 
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z Londýna. Jakýsi skrytý kaz ve struktuře hodnot, nepro
jevující se tehdy, není-li tato struktura neúměrně zatíže
na, byl snad jedním z konsdtudvních rysů naší národní 
povahy. Říkejme tomu vlídně syndrom Matěje Broučka 
spíše než spalovače mrtvol. 

Radikalismus těsně poválečných revolučních gard 
byl svým způsobem zakrývání komplexu vlastní viny 
a zbabělosti, a to i před sebou samými. Teror vůči civil
nímu německému obyvatelstvu nebyl zdaleka aktem re
voluční spravedlnosti, ale mnohdy akcemi bývalých kon
fidentů gestapa, snažících se tak na poslední chvíli získat 
protinacistické zásluhy. Cosi to připomíná i v současné 
době. Také dnes prožíváme (byť v opačném směru) trau
ma z naší vlastní kolaborace s minulým komunistickým 
režimem, také dnes seje někteří z nás snaží zastřít osten
tativně zdůrazňovaným, hektickým antikomunismem. 
A také dnes se j ich nikdo nezeptá, kde byli a co dělali, 
když komunismus byl u moci. Anekdotický případ býva
lého soudce, který nechal poslat na osmnáct měsíců ne
podmíněně dva viníky za bizarní čin zfackování Gottwal
dovy busty, aby se po revoluci a následných peripetiích 
stal horlivým poslancem Občanské demokratické strany, 
je jen kouzelnou ilustrací této situace. 

Komunismus v Československu byl přijat dobrovol
ně, většinou společnosti, která ve svobodných volbách 
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učinila z komunistické strany vedoucí sílu. Trapné rein
terpretace dějin a opakování mýtu o nezaviněném úpě
ní pod cizáckou vládou mají j en velmi omezenou plat
nost. Byli to jen českoslovenští občané, kteří naplňovali 
prádelní koše rezolucemi, žádajícími trest smrti v proce
su s Miladou Horákovou. Degenerace není něčím, co se 
setkává s masivním odporem. Její tragika spočívá právě 
v tom, že proniká poměrně hladce, zpočátku nenápad
ně, že je přijímána systémem, který ji nevnímá jako cizí 
těleso. 

Geneze degenerativního procesu tak může začít ne
nápadnou rankou na těle společenského systému, která 
se nehojí, ale mokvá. Je důsledkem neadekvátní, nejčas
těji radikalistické, populistické terapie, která preferuje 
krátkodobé před dlouhodobým. I zde se koneckonců 
prosazuje decizní prvek jako spouštěcí element, který 
uvádí do pohybu pád do Maelstrómu. Nedostatek odva
hy vládnoucích může vyvolat zbabělost ovládaných. Prá
vě zde je rozdíl mezi nepočetným množstvím úderů, kte
ré udrží každá společnost ve svém vývoji, a omezeným 
množstvím nehojících se ran. Chamberlainovská Anglie 
byla traumatizována appeassementem daleko více, než 
Anglie Churchillova válkou, pokud jako kritérium inten
zity této traumatizace volíme dějinnou epochu, nikoli 
pouze prchavý okamžik. I těžká zranění odezní, stojí-li 
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v čele státu ti, kdo dokáží ostatní povznést k jitřní hodi
ně. I malé problémy se stanou velkými, jestliže se spole
čenská decize řídí zásadou Murphyho strategie: nevíš-li, 
co dělat, nedělej nic. 

Pozoruj eme-li proces degenerace ze systémového 
hlediska, můžeme jej nejčastěji vyjádřitjako blokaci zpět
né vazby. Diktatura vlastně není nic jiného, než moc, 
zbavená kontroly. Právě nekontrolovaná moc je oním so
ciálním teratomem, který může volně metastázovat. Při
tom krátkodobá pozitiva - operativnost, rychlost reakce, 
efektivnost a především efektnost překvapivých rozhod
nutí, učiněných úzkým okruhem osob - v očích každo
dennosti více než vyvažují dlouhodobá negativa. S jakou 
hořkostí dnes musí vzpomínat na své nadšení ti Kubán
ci, kteří vítali Castra revolucionáře, jesdiže právě toto na
dšení umožnilo vznik Castra diktátora. 

Je otázkou, do jaké míry a jakým způsobem může 
k blokování zpětných vazeb dojít. Nejsou narušeny auto-
regulační vazby uvnitř pole odezvy, je však zastaven pře
nos systémových signálů mezi řídící a řízenou soustavou, 
mezi mocí a občany. Každý protest, ona nejpřirozenější 
zpětněvazební reakce, je charakterizován jako zločin, 
sám kontrolní společenský mechanismus je kriminalizo-
ván. V důsledku toho se impulsy, vysílané decizním prv
kem do řízené soustavy, tj. do pole odezvy, stávají stále 
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chaotičtější a zhoubnější. Lze říci, že ona komunikační 
zpětná vazba, kterou jsme se zabývali v první části této 
knihy z hlediska začlenění adresáta prognózy do repro
dukčního cyklu informací, vyhasla. Společenské vedení 
v systému nekontrolované moci je přesvědčeno o své ne
omylnosti. Byly vypojeny kontrolní přístroje na ovláda
cích panelech v naději, že tím zabráníme haváriím. Přes
ně z těchto důvodů došlo k černobylské katastrofě. Uza
vření ventilů, jimiž se může snižovat přetlak a korigovat 
vývojová dráha, nevede k ničemu jinému než k výbuchu. 

Stále však ještě zůstáváme na úrovni popisů násled
ků, nikoli popisu a analýzy primárních příčin. Snadno se 
shodneme na tom, že každá diktatura je dlouhodobě 
škodlivá. V krizových okamžicích dějin však přesto volá
ní po diktatuře, autoritadvním režimu či vládě silné ru
ky zaznívá. Byla již zmíněna idea tržní diktatury chilské
ho typu. Sám spouštěcí mechanismus tedy zřejmě pro
chází fázemi trauma - diktatura - degenerace. Je dikta
tura mechanismem, který trauma pouze amplifikuje, ne
bo je jeho konečnou příčinou? 

Máme-li zůstat věrni hypotézám, vyloženým v před
chozím textu, musíme odpovědět, že skutečným problé
mem není existence traumatu, ale způsob jeho reflexe 
společenskou decizí. Demokraté, vzdávající se moci, pro
tože jsou unaveni hysterickým povykováním přidrzlých 
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klučíků - ať již se jedná o bývalé karlínské kluky nebo 
o novodobé svazáky v hnědých košilích - reflektují své 
trauma zánikem vlastní odpovědnosti, a teprve tím je či
ní vlastním spouštěčem degenerace. Ve svém vývoji trva
le oscilující systém náhle zaznamenal výkyv, který není 
vyrovnáván. Kultivovaná, informovaná politika, která se 
trvale může prosazovat pouze na demokratickém zákla
dě, je tak jedinou profylaxí toho, co se synonymicky 
označuje jako zrada intelektuálů nebo jako zrada revo
luce. 

O s c i l a c e 

Prvním přiblížením k pojetí degenerativních procesů 
může být studium oscilujících procesů. Prakticky každý 
společenský proces - ať již jde o vývoj výroby, populace 
nebo hodnot - kmitá, jakýsi základní trend je obalován 
výkyvy, v nichž se projevuje regulační působení zpětných 
vazeb. Rytmus, resp. frekvence těchto výkyvů závisí na 
povaze procesu. Již jsme se zmínili o současném překmi-
távání politického kyvadla z extrémně levé polohy, v níž 
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bylo dlouhou dobu násilně udržováno, do polohy ex
trémně pravé. Zdravé systémy jsou ty, jejichž kmity neza
sahují až do těchto extrémních, militantních poloh, kte
ré nevrávorají mezi Brežněvem a Pinochetem. 

Podle toho, jak se mění amplituda oscilací v čase, bý
vají rozlišovány oscilace konvergentní a divergentní. 
Konvergentní oscilace jsou kmity, jejichž amplituda se 
snižuje, rozkmit vyhasíná. U divergentních oscilací se na
opak rozkmit stává stále divočejší, kmitání nabývá křečo
vitých poloh: 

hodnota procesu 

čas 
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Kdybychom měli znázornit graf divergentních oscila
cí věcným příkladem, asi první, co nás napadne, bude 
pohyb vozu ve smyku. Řidičova reakce na první kmity, vy
volané zledovatělou vozovkou či jinými příčinami, může 
být i uspokojující a zkušenými pohyby volantu tyto kmity 
vyrovná. Představme si však řidiče začátečníka nebo řidi
če, který propadl panice: stopa jeho vozu na silnici bude 
nápadně podobná našemu grafu. Chyba nespočívá 
v tom, že řidič nereaguje, ale v tom, že reaguje neade
kvátně. 

Karl W. Deutsch kdysi v Nervech vlády popsal a zobec
nil situaci, za níž začínala první světová válka. Představ
me si dvě strany v konfliktu. Objeví se vnější spouštěč, 
například v podobě pohraničního incidentu. Na tento 
incident může rozumný politik reagovat přiměřenou 
odezvou, například posílením pohraniční policie a di
plomatickým jednáním. Může však také hystericky vydat 
paličské prohlášení a přisunout k hranicím vojska. Dru
há strana pak může eskalovat napětí ultimátem, bom
bardováním hlavního města protivníka bez vyhlášení vál
ky nebo jinou razantní akcí. Po kratší nebo delší výměně 
těchto zdvořilostí vypuká válka. 

Připadá-li nám tento příklad příliš nadnesený, může
me jej klidně zobecnit na rvačku dvou opilců. Také tam 
nejprve mohou padat slovní urážky, poté facky a nako-
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nec jeden z nich může vytáhnout nůž. Analogií války je 
konec jednoho, případně obou z postižených v nemoc
nici nebo dokonce v márnici. Toto stupňování konfliktu 
bývá někdy popisováno eskalačními scénáři. Mezi jedno-
divými fázemi eskalace přitom mohou být přechodná 
období, připomínající nejspíše klid před bouří. Tento 
klid může být naivně reflektován i jako konec oscilační-
ho procesu. Chamberlain tak kdysi mluvil o míru pro na
ši dobu. V době, kdy píšu tuto knížku, se tak mluví o nu
lové inflaci, kterou v současných měsících prožíváme. 

To, co je všem těmto příkladům společné, je kvalita 
řídícího prvku, ať užjde o šoféra, politika nebo o mozek 
účastníka rvačky. Divergentní oscilace, eskalace, stupňo
vání konfliktu nejsou osudově nevyhnutelné. Nejsou za
kódovány v poli odezvy, nikde není řečeno, že na urči
tém úseku dálnice dojde ke smyku, ať se dělá co se dělá. 
Může se samozřejmě měnit pravděpodobnost tohoto 
smyku nebo j iné havárie. Je jistě užitečné používat deb-
lokační zařízení nebo uklidňující prášky. Koneckonců je 
však vždy rozhodující, jak se zachová decizní centrum, 
jak je kvalifikované, klidné, vybavené informacemi. 

Klid přitom vůbec nemusí znamenat nečinnost. Eru
dovaný řidič na smyk reaguje, vnímá ho, reaguje často 
zdánlivě paradoxně protisměrnými pohyby volantu, ne
podléhá intuici, která ho fakdcky nutí, aby svým chová-
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ním vytvořivší se smyk dále zesiloval. I v této souvislosti 
můžeme chápat časté zmínky klasika systémové dynami
ky Jay W. Forrestera o antiintuitivním chování složitých 
společenských systémů a vztáhnout je na chování spole
čenské decize. Ti, kdo podléhají emocím, kdo populis-
dcky reagují na momentální konflikty a na výkřik odpo
vídají pouze výkřikem, většinou skončí s vozem obráce
ným na střechu, ať již je touto havárií rozpadnuvší se fe
derace nebo rozvrácená ekonomika. 

Říká se, že kormidelník se pozná teprve v bouři. Při 
olejově klidné hladině dovede loď řídit každý idiot. 
Teprve tehdy, přicházejí-li vlny a řídící element se ocitá 
pod výraznou zátěží, zjišťujeme, kdo vlastně umí a kdo 
neumí. Máme-li se vyhnout novým Chamberlainům, mu
síme projektovat naše politické systémy tak, aby neu
možnily jejich nástup. Je to daleko bezpečnější cesta než 
doufat, že k novým bouřím nedojde. 

Co může v této situaci dělat varovná prognostika? 
Především vybavit naše politické vůdce simulátory ka
tastrof. Na počítačových modelech lze testovat chování 
potenciálních leaderů dříve, než budou připuštěni k re
álné politice. Jestliže se tak postupuje u pilotů a dokon
ce u simulačních trenažérů i u začínajících řidičů, o co 
důležitější je to u politiků. Pilot může zničit letadlo, po
litik celou společnost. 

94 



Za druhé potřebujeme systémy včasného varování, 
rozsvěcující svá červená svěda dříve, než se intenzita ka
tastrofy stane neodvratnou, než došlo k příliš výraznému 
rozkmitu. Tyto varovné systémy by měly upozorňovat i na 
blížící se vstup do zón zvýšeného rizika, tedy na to, že při 
temže chování decizního elementu budou vzhledem ke 
změněným podmínkám reakce řízené soustavy výrazně 
odlišné. Svými informacemi by měly být obráceny nejen 
k úzkým politickým strukturám, ale i k veřejnosti, proto
že právě veřejnost dokáže často přinutit své vůdce, aby -
byť z obav o ztrátu popularity - adekvátně reagovali. Po
pis katastrofy a variant jej í profylaxe přitom samozřejmě 
nemůže být emotivní a dále rozněcující vášně. Simulace 
nukleární zimy nebo třebas nového holocaustu není 
nutné doprovázet odrazujícími pacifístickými či huma
nistickými projevy, musí být stroze objektivní a o to pře
svědčivější. 

Zdá se, že dospíváme k poněkud málo nadějným zá
věrům, pokud připouštíme, že zdrojem degenerativního 
chování je právě naše svobodná vůle, že tuto vůli lze sice 
kultivovat, nelze ji však rozpustit v jakémsi neosobním 
mechanismu. Tak, jak není absolutně bezpečný žádný 
systém a zvyšování jeho bezpečnosti nemůže být důvo
dem pro ignorování školení obsluhy, tak není proti chy
bám svých politiků bezpečná ani žádná společnost a na-

95 



bízení odcizeného mechanismu, kontrolujícího moc 
dm, že moc vyloučí, vede jen k novým sociálním utopiím 
a ve svých důsledcích k novým skrytým diktaturám. Zatě
žujme v demokratických podmínkách a s paralelním vli
vem svobodných masmédií své politiky soustavou testů, 
jimiž dosud neprocházejí, a nezapomínejme, že rizika 
narůstají s tempem vývojových procesů a že středověký 
Husajn je procházkou růžovou zahradou prod Husajno
vi s chemickými zbraněmi v ruce, stejně jako havárie le
tadla je vážnější než havárie volského potahu. 

K o n f l i k t 

Pro zjednodušení jsme průběh oscilujícího procesu vy
jadřovali v čase. Čas ovšem není příčinou, ale měřítkem 
jevů, a proto se musíme ptát, jaké hybné síly způsobují 
kmitání. Příklady s přípravou války i opileckou rvačkou -
mezi nimiž je j en nepodstatný rozdíl - se zdají ukazovat, 
že společným jmenovatelem těchto sil by mohl být kon
flikt. V konfliktu jsou zúčastněny nejméně dvě strany, 
z nichž každá reaguje na akci druhé. Jestliže je reakce 
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obou stran nepřiměřeně hysterická - jak to může být 
i při manželské hádce - dostáváme se opět do režimu 
„čím více, tím více", tedy do známého režimu pozitivní 
zpětné vazby. Je-li jeden z manželů cholerik a druhý fleg
matik, nemůžeme vyloučit, že se prosadí spíše zpětná 
vazba tlumivého typu. 

Konflikt nemusíme personifikovat, v obecnějším 
smyslu jde i o zápas řidiče s vozem, o konkurenci, o ja
kékoli soutěžení. Přepokládáme-li kauzální souvislost 
mezi akcí a protiakcí, pakje lhostejné, jakými verbálními 
projevy obě strany konfliktu své skutečné akce doprová
zejí. Rdousit se dá i v hedvábných rukavičkách a konku
renční svár dvou firem nemůže být zahlazen zdvořilými 
úsměvy při společných jednáních. 

Mějme například akci, spočívající v založení továren 
na výrobu syntetického kafru. Japonský výrobce přírod
ního kafru reagoval radikálním snížením ceny, vzdal se, 
byť dočasně, monopolních zisků. Konkurence přírodní
ho kafru způsobila, že téměř všechny továrny na synte
tický kafr musely být zastaveny. Další výzkum vedl ke 
zlepšení průmyslové syntézy kafru, který se ve dvacátých 
letech našeho století stal opět konkurenceschopným vů
či kafru přírodnímu. 

Výslednicí tohoto soupeření je pohyb ceny, jejíž kmi
ty tak nejsou vysvětlitelné pouze vývojem nákladů na vý-
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robu daného produktu nebo velikostí poptávky, ale 
i průběhem cenové války. Konflikt jak mezi dvěma systé
my, tak i mezi řídící a řízenou soustavou může stát v po
zadí řady zdánlivě nevysvětlitelných fluktuací. Ostatně 
právě o neumětelství se říká, že se svým předmětem zá
pasí, a totéž můžeme říci o neschopném politikovi ve 
vztahu k poli odezvy, resp. k řízené soustavě. 

Nejde přitom o víceméně pravidelné kmitání, které 
se dá přirovnat ke stéblu trávy sklánějícímu se pod ná
porem větru a opět se vztyčujícímu, když vítr pominul. 
V tomto smyslu jsou oscilace i „řadové" konflikty je způ
sobující formou projevu žádoucí pružnosti, schopnosti 
adaptovat se na existující tlaky. Jestliže se však řídící zá
sahy budou stávat stále chaotičtější a hněvivější (což je 
někdy mylně interpretováno jako energičtější) v závislos
ti na tom, že zápasník prohrává svůj svár se soustavou, je
jíhož rezonančního pole by měl využívat, bude i odezva 
stále varovnější. 

Zjistíme-li například, že se nám naše hospodářská 
politika nedaří, máme dvě základní možnosti. První spo
čívá v tom, že se pokusíme analyzovat chyby, které jsme 
udělali, a tyto chyby odstranit, i když to bude znamenat 
přijetí některých námětů, které jsme předtím odmítali. 
Druhé řešení je založeno na tom, že právě z nositelů 
těchto námětů učiníme své nepřátele a obviníme je , že 
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to jsou oni, kdo sabotují a brzdí naše geniální a tedy bez
chybné úsilí. Autokorektivní možnost vede ke konver
gentním oscilacím, k postupnému slábnutí nežádoucích 
výkyvů. Jakobínsko-stalinské hledání vnitřního nepřítele 
naopak rozštěpí společnost a vyvolá řadu odvozených, 
vcelku zbytečných konfliktů. Pokud se prosadí, zeslabí 
potenciál společnosti natolik, že tato společnost přesta
ne být imunní vůči nástupu nové diktatury krátce poté, 
co se diktatury staré zbavila. 

Neadekvátní řídící zásahy a jimi vyvolaný konflikt 
mezi polidckou mocí a ovládanou společností mohou 
mít i lehce bizarní důsledky. Minulý režim například bo
na fide usiloval o to, zabránit poklesu populace. Jakmile 
tedy začal klesat počet živě narozených, byl to pro něj 
dostatečný signál k aplikaci řídících zásahů typu zvýšení 
přídavků na děd, prodloužení mateřské dovolené a po
dobně. Počet narozených pak skutečně vzrostl, ale zpra
vidla šlo jen o časový přesun, o změnu data rozhodnutí 
o plánovaném rodičovství, nikoli o zvýšení pronatalit-
ních sklonů populace. Kromě toho nebyl vždy oddělo
ván pokles počtu narozených a pokles natality, nebylo 
přihlíženo k měnícímu se počtu žen ve fertilním věku. 
Tak se mohlo stát, že po slabších ročnících těchto žen 
nastupovaly ročníky silnější (o čemž mohla decizní cent
rum informovat elementární demografická projekce) 
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a k tomuto efektu se ještě zbytečně přičítal efekt krátko
dobého nárůstu natality. Výsledkem byly rovněž oscilace, 
které se šířily věkovými skupinami populace. Počínaje 
jeslemi, předškolní a školní zařízení se střídavě vyprazd
ňovala a střídavě praskala ve švech, produkční systém se 
s obtížemi vyrovnával s vlnami v příchodu nové pracovní 
síly a lze očekávat, že ještě za dlouhá léta bude těmito vý
kyvy nerovnoměrně vytěžována i postkomunistická po
hřební služba. 

Konflikt tak nemůžeme antropomorfizovat, nejde 
pouze o mocenské utkání mezi dvěma soupeřícími sku
pinami, ale v obecnějším významu o konflikt mezi řídící 
a řízenou soustavou jako dvěma organickými složkami 
společenského systému. V tomto rámci může j í t i o kon
flikt mezi politikou a přírodou; neadekvátní ekologická 
politika toho může být dostatečným důkazem. Řízená 
soustava nereaguje na nekvalifikovanost politiky zlomysl
ně, reaguje pouze podle zakódovaných pravidel svého 
jednání. Nezlobme se na zrcadlo, máme-li křivou hubu. 
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B o d n e n á v r a t u 

Kmitavý režim, v němž oscilace mají konstantní amplitu

du, můžeme považovat za režim, který má sice případně 

prudké reakce, v němž však jsou kontrolní mechanismy 

pozitivní a negativní zpětné vazby v zásadě v rovnováze. 

Je to možná režim nehospodárný a bouřlivý, vzdalující 

nás představě hladkých, plynulých a stabilních trajekto

rií a připomínající spíše nestálou hvězdu, v každém pří

padě je to však režim, který nemusí narazit na vývojové 

hranice, na potenciál systému. 

Jesdiže však náš řidič nezvládne vůz, skončí ve škar

pě, a je celkem jedno, jestli v levé nebo v pravé. Ampli

tuda oscilací se nemůže zvyšovat do nekonečna, nárazem 

na potenciál se ztrácí možnost vratnosd. Označme tako

vý výkyv, který se již stává ireverzibilní, za kritickou am

plitudu a okamžik, kdy byl dán podnět k takovému výky

vu, za bod nenávratu. 

Konflikt mezi řidičem a jeho vozem, mezi polidkou 
a společností končí havárií či katastrofou výlučně v dů
sledku nedostatečných schopností decizních elementů; 
veškeré výmluvy na nepříznivé vnější prostředí předsta
vují jen více či méně sofistikovaný alibismus. To ovšem 
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neznamená, že nebudeme studovat, v jakých rysech se 
neschopnost decize nejvýrazněji projevuje. I tím se va
rovná prognostika může v očích politiků stát obzvláště 
oblíbenou. 

Snad nejjednodušší formou této neschopnosti je 
chybný odhad časového zpoždění mezi decizním impul
sem a reakcí řízené soustavy. Může se skutečně stát, že 
implantujeme-li tentýž zásah, který by jinak přispěl ke 
zdravému vývoji, příliš brzy (cholerická politika) nebo 
příliš pozdě (flegmatická polidka), dojde k opačným 
koncům: podmínky se j iž mezitím změnily, vůz již je po
blíž j iného okraje silnice. 

Hněv a váhavost tak paradoxně mohou vést k týmž 
výsledkům; řešením je vyšší předvídavost decizního cent
ra, j e h o schopnost reagovat nikoli pouze na stavy řízené 
soustavy, které již nastaly, ale i na možné stavy budoucí. 
Použijeme-li j iné automobilistické analogie, jde o to, vy
bavit náš vůz silnějšími reflektory, umožňujícími dohléd
nout i vzdálenější překážky na silnici a přizpůsobit j im 
svůj styl jízdy. 

Polidka, preferující krátkodobé a programově odmí
tající úvahy o vzdálenějších budoucnostech, je tak nejen 
populistická, dočasně konformní vůči veřejnosti a o to 
více jí později nenáviděná, je také neiteligentní. Inteli
genci polidků lze totiž právem aproximovat jejich schop-
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ností dohlédnout i vzdálenější a zprostředkovanější dů
sledky jejich přítomných činů, délkou či vzdáleností ho
rizontů, vjejichž rámci uvažují. Ona netrpělivost a rozči-
lenost, vedoucí k cholerickým zásahům do pole odezvy 
a rozkmitávající toto pole nad únosnou mez, vyplývá i ze 
slepoty uvažování, z neschopnosti klidného pohledu na 
obzor. Je dobré, máme-li skloněnou hlavu, abychom se 
vyhnuli kamenům na cestě. Pokud však hlavu občas ne-
zdvihneme, nemusíme zjistit, že cesta vede k propasti. 

Možnost, že dojdeme do ráje, je při tomto způsobu 
uvažování stejně mizivájako ta, že opice, mlátící nahodi
le do psacího stroje, napíše Shakespearův sonet. Křeč, 
vyvolaná ve společenském systému neadekvátní, ne
schopnou politikou, tak prakticky nikdy není ozdravují
cí katarzí, ale začátkem degenerativního procesu, kde 
pozitivní zpětná vazba z hlediska výkonnosti systému pů
sobí v režimu „čím méně, tím méně,,, vede tedy k systé
movému zániku, překročení kritické amplitudy a dosa
žení bodu nenávratu. Ocitli bychom se u dveří, které již 
můžeme zavřít pouze z druhé strany a jimiž se už nikdy 
nemůžeme vrátit. 

Připouštíme přitom i existenci nedegenerativních 

bodů nenávratu, situaci, kdy plynule přecházíme do roz

vinutější struktury vyčerpáním potenciálu struktury exis

tující. I tento přechodový proces snad bude oscilační. 
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Varovnou prognostiku však musí zajímat především od
vrácená strana Měsíce. Při zvýšení teploty se zvyšuje rozk
mit vibrací takovým způsobem, že dochází k roztavení 
kovu. Stojíme-li na stanovisku kovu, je toto roztavení je
ho zánikem. A každé zvýšení teploty by nás místo opti
mistických očekávání mělo naplňovat podezřením, zda 
se náhodou neblížíme k peklu. 

P r o p a d l i š t ě 

Scéna, na které se pohybujeme, je pokryta nezajištěnými 
propadlišti, po neopatrném šlápnud následuje již jen 
volný pád. Ve společenské praxi je to okamžik, kdy se již 
nic nedá dělat. Šachista, který učinil hrubou chybu, mů
že ještě zahrát několik vynucených tahů a tiše doufat, že 
se zmýlí i soupeř. Náš soupeř, ovládaný zákonitostmi, jež 
jsme nevynalezli, se však nemýlí, aniž by nám byl jakkoli 
nakloněn nebo proti nám zaujat. Jsme mu prostě lho-
stejní.jsme mimojeho dobro i zlo. Invariance pole odez
vy je i invariancí vůči člověku, vůči jeho lidským aktivi
tám. Proto pád můžeme pouze reflektovat a čekat na 
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smrt. Touto smrti může být zánik podniku, města, spo
lečnosti i nás samých. Nevratnost degeneradvního pro
cesu nastává v okamžiku, kdy virus nemoci, směřující 
k ochromení mozku, nebyl předstižen podaným lékem, 
mnohdy i proto, že jsme žádný lék nepodali. 

Pro teoretické studium umírání však má význam zjiš
ťování, jak probíhá závěrečný kolaps systému. Bod ne
návratu byl posledním okamžikem smysluplné decizní 
aktivity. Propadliště je místem, v němž systém zaniká. 
Zdá se, že tento proces zániku bychom mohli připo
dobnit snu, který nás někdy pronásleduje: v tomto snu 
běžíme stále se zužující chodbou, jejíž strop se rovněž 
postupně snižuje. Prostor našich možností, naše poten-
cialita, se tak postupně redukuje na možnost jedinou, 
která splývá se současným stavem, s aktualitou. Onen zá
nik potenciálních světů, paralelních vesmírů, v nichž 
jsme nežili, ale mohli za určitých okolností žít, je sku
tečnou smrtí systému, propadliště, které se otevírá do
sažením dolních vývojových limitů. Jestliže nejsme 
schopni vést naši politiku tak, aby se společenský systém 
přibližoval svým hranicím ve smyslu svého rozvoje, stou
pajícího využívání možností, pak se naopak tyto hranice 
začínají přibližovat j e h o současnému stavu, ztrácí se na
děje. Potenciál běžce je jiný, než potenciál člověka s at-
rofovanými svaly. 



Nekritické spoléhání na autoregulaci, na neviditelné 
ruce, které jsou schopny substituovat decizní aktivitu, vy
volalo nejen velkou krizi ve třicátých letech a jako logic
ké zřetězení jejích důsledků i nástup fašismu, světovou 
válku a dočasné vítězství komunismu na třetině planety. 
Může dnes vyvolat i hlubší a nebezpečnější propady 
úměrně možnostem, jimiž disponujeme. Vycházíme s hy
potézy, že vztah mezi decizí a autoregulaci není substi
tuční, ale komplementární. Pasivita decizí a autoregula
ci není substituční, ale komplementární. Pasivita decize 
vede vždy k rozkmitání systému, který dokáže autoregu-
lace učinit stabilním pouze v krátkém historickém inter
valu. Decizní aktivity nejsou pouze kompenzační, ale 
i tvořivé. Odvrácená strana této tvořivosti však může ro
zeznít temnou strunu, nastoupit cestu, při které na ob
razovkách počítačů varovných prognostiků vzniká irever-
zibilní, degenerativní, pesimalizační proces. Simulujme 
proto propadliště, abychom je nemuseli zažívat ve sku
tečnosti, mnohdy by to mohl být zážitek neopakovatelný. 

Na rozdíl od přírodních systémů zde přitom skuteč
ně platí, že zemětřesení lze utišit seismografem. Narů
stající rozkmit je vlastní, i když nenázornou formou va
rování, kterou je třeba adresátům prognózy komuniko
vat. Lze zjistit i to, ve kterém okamžiku dochází k bodu 
nenávratu, kdy je tedy poslední možnost účinné decizní 
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aktivity. Varovný prognostikje zde ďáblovým advokátem, 
snažícím se zabránit kanonizaci sebevražedné politiky. 
Komunikace procesu, který neodvratně uplývá mezi se
bevražedným rozhodnutím a propadlištěm, prezentace 
katastrofických scénářů, intenzifikuje a činí hrůznější 
možnost, které chceme v realitě již v jejím zárodečném 
a proto nenázorném a nehrůzném stadiu zabránit. Po
stup černobylských operátorů může být předmětem 
učebnic jako odstrašující příklad. Má-li však to být pří
klad skutečně odstrašující, neměl by skončit již smrtí 
těchto operátorů v okamžiku výbuchu. 

Zoufalství volajících na poušd vyplývalo z toho, že va
rovní proroci nebyli dostatečně důslední. Nechápali, že 
nestačí, aby si blížící rizika uvědomovali oni sami, že va
rovná informace je funkční teprve tehdy, zasáhne-li na
plno svého adresáta. Přílišná útíocitnost nám brání 
v tom, abychom co nejpravdivěji a nejplněji znázorňova
li například poslední stadia rakoviny plic, onen stav du
sícího se člověka, jemuž již od bolestí nepomáhá ani 
morfium. Místo toho píšeme na krabičky cigaret, že kou
ření škodí zdraví. Má-li však šoková terapie kde smysl, 
pak právě zde. 

Rychlé změny nálad, křečovité reakce člověka, snaží

cího se uniknout bolestem, stejně jako víra, že nejprve 

musíme sestoupit na dno, abychom mohli stoupat vzhů-
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ru, svíce, která vzplane nejvýraznějším plamenem těsně 
před svým zhasnutím - toto vše, ať na jakékoli úrovni, je 
společným příznakem začátku konce. Jistě, může existo
vat i hledačské chování, které se rovněž projevuje divo
kými oscilacemi a nesměřuje nutně k propadlišti. Jsme-li 
však v situaci rozhodovatele, jemuž se zúžily možnosd na 
jedinou, nenamlouvejme si, že jsme tyto možnosti vyčer
pali: daleko spíše než nástup geniality můžeme za obzo
rem očekávat nástup šílenství. Křečovité kmity jsou pak 
jen iluzí cílevědomého pohybu, vyvoláváním zdání, že se 
něco děje, systematickými reorganizacemi neorganizova-
telného. Hektická aktivita společenské decize v okamži
cích, kdy už není o čem rozhodovat, je pouze energií, 
která měla být vydána dříve a jinak. 

S e b e v r a ž e d n á d e c i z e 

V předchozích kapitolách jsme došli k závěru, že dege-
nerativní proces, spočívající ve snižování výkonu spole
čenského systému a vrcholící j eho zánikem, je v koneč
né instanci vyvoláván aktivním prvkem tohoto systému, 
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nekvalifikovanou decizí. Neseme odpovědnost za své 
rozhodování a úmysl se této odpovědnosti zbavit je 
pouze rozhodnutím svého druhu. Zvažme nyní, do jaké 
míry může tato pasivita provokovat nevratné změny 
v poli odezvy, a jakého charakteru mohou tyto změny 
nabýt. 

Především je nutné konstatovat, že daleko spíše než 
o totální absenci vědomého společenského řízení a roz
hodování jde o konzervaci řízení dosavadního, tedy 
o uplatňování téže politiky, jaká se zdánlivě nebo skuteč
ně osvědčila v minulosti. Neadekvátnost vzniká už tím, že 
tatáž polidka v nových podmínkách bude setrvačností vy
sílat do řízené soustavy impulsy, které prohloubí jej í ne
rovnovážný charakter. Vjisté situaci má smysl industria
lizovat zaostalou zemi; aplikujeme-li však industrializační 
schémata na zemi již průmyslově vyspělou, potlačujeme 
tím fakticky rozvoj terciálního sektoru. Jsou státy, kde je 
rozumné bojovat za odstranění negramotnosti; důraz na 
základní formy vzdělání však může podlomit nástup di
ferencovaných forem vyšších. Je jistě užitečné bojovat 
proti komunismu, zejména v době, kdy komunismus vlá
dl nebo kdy hrozí nebezpečí, že se opět dostane k moci; 
založit však budování postkomunistického státu pouze 
nebo převážně na antikomunistické rétorice je j en pro
jevem vlastní bezradnosti. 
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Napětí, která při aplikaci této v podstatě konzerva
tivní politiky budou vznikat ve společenském systému, 
budou koneckonců spočívat v neefektivní alokaci zdro
jů, jimiž společenská decize disponuje. Ať jsou tyto zdro
je velké či malé, centralizované či decentralizované, vždy 
představují nezanedbatelný objem prostředků. Není ze
mě, kde by podstatná část vytvořených hodnot nepro
cházela státním rozpočtem a relativně silný veřejný sek
tor (kterým nejsou nutně státní podniky, ale především 
veřejné školství, zdravotnictví, nekomerční kultura, zá
kladní výzkum i ochrana životního prostředí spolu se so
ciální péčí) je charakteristický spíše pro vyspělé než pro 
zaostalé země. 

Vzorec vydávání těchto prostředků včetně kritérií 
alokace představuje konkrétní politiku. Její neměnnost 
zhoršuje účinnost politických impulsů už tím, že každý 
z těchto impulsů působí na jimi olivňované procesy neli
neárně, často s klesajícím mezním výnosem. Za určitou 
hranicí (vyjádřitelnou inflexním bodem funkce, kterou 
závislost mezi impulsem a reakcí popisujeme) tak je dal
ší vynakládání týchž hodnot jen plýtváním růstovými 
prostředky. Její absence pák je ztrátou tyče, kterou pro-
vazochodec udržuje rovnováhu. Kmity, pravidelně pul
zující v řízené soustavě, nelze vyrovnávat rozumnou a an
ticipující politikou. V důsledku toho se tyto kmity po-
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stupně zesilují, oscilace mezi horečkou a zimnicí mohou 
vést až ke smrti jako důsledku neléčené nemoci. 

Velkou iluzí laissez faire, která našla své nové uplat
nění v posttotalitních společnostech (a samo toto uplat
nění je opět projevem divoké názorové oscilace) je pře
svědčení, že jakékoli řízení společnosti včetně řízení eko
nomických procesů, jež v ní probíhají, je škodlivé. Raci
onálním základem tohoto přesvědčení je fakt, že státní 
intervence do hospodářství, které byly masivní a hloupé 
současně, způsobily enormní degeneraci společenského 
systému. To však není důvodem pro opačné tvrzení, že 
minimum těchto intervencí bude nutně blahodárné. 
Zvážíme-li zkušenosti nově industrializovaných východo
asijských zemí a koneckonců i samotného Japonska, zjiš
ťujeme, jak výrazná zde byla státní podpora ekonomic
kého růstu včetně politiky proexportní, jak mohutně se 
zde prosazovalo strategické, nenařizující, ale informující 
plánování. Záleží tedy vždy na tom, jaký charakter státní 
spoluregulace má, jaké oblasti ovlivňuje, jaký pozitivní či 
negativní multiplikační efekt vyvolává. 

Zůstaneme-li u našeho rozpočtového příkladu, lze si 
představit situaci, kdy restriktivní politika představuje ro
zumné omezení dotací neefektivním podnikům, stejně 
jako situaci, kdy zdánlivě tatáž polidka likviduje veřejný 
sektor. Protože veřejný sektor má výrazný vliv na celkovou 
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hospodářskou situaci (spoluurčuje úroveň zaměstnanos-
d, vytváří dodatečnou poptávku), může se stát, že pokusy 
o jeho nepřiměřené omezení vedou k ekonomickému 
poklesu a v důsledku toho i k poklesu rozpočtových příj
mů. Rozvíjí se tedy opět spirála zpětné vazby, protože sní
žení rozpočtových příjmů vede ke snaze pokračovat v ten
denci dalšího omezování výdajů do veřejného sektoru. 
Do hry nadto vstupuje dodatečný, vcelku zbytečný výdaj 
na rychle rostoucí podpory v nezaměstnanosti. 

Setrvávat u uvedeného typu restriktivní politiky je 
v daném případě sebevražedné, protože jejího výsledné
ho cíle - rozpočtového přebytku - nelze v těchto pod
mínkách stejně dlouhodobě dosáhnout. Rozpočtový 
schodek pak vznikne na podstatně nižší úrovni ekono
mického výkonu a nebude mít ozdravné účinky, protože 
na rozdíl od politiky expanzivní nebyl pojímán jako ná
stroj promyšleného investování, ale jako vynucený výsle
dek. To je ovšem simulace, neberoucí v úvahu další, čas
to protisměrně působící smyčky a předpokládající izolo
vané působení uvedené politiky. Její závěr je tedy pod
míněn tím, zda restrikdvní politika nevyvolává dlouho
době jiné, pozitivní účinky, které nakonec mohou pře
vážit. Snažili jsme se naznačit, že spíše opak je pravdou, 
že bude pouze vyvolán dodatečný negativní účinek v po
době narůstající nezaměstnanosti. 
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Kdy tedy máme právo označit některé rozhodnutí za 
sebevražedné? Je tomu tak tehdy, jesdiže dopady tohoto 
rozhodnutí popírají cíl, k němuž samo směřovalo (v na
šem případě důsledkem rozpočtové polidky, směřující 
k přebytku, byl schodek), a jestliže rozhodnutí není ko
rigováno, případně není korigovatelné. Plnou degene
rací systému by byl v našem případě státní bankrot. 

Rozklad systému, jehož aktivní prvek je vypojen, 
vcelku odpovídá obecným entropickým tendencím, 
před nimiž není uchráněna ani společnost. Tato pasi
vita decize je do jisté míry jakousi neutrální, referenč
ní osou. I při ní dochází ke vstupu do zóny degenera
ce, třebaže tento proces může probíhat poměrně dlo
uhou dobu a připomínat spíše hnití než výbuch, zvláš
tě tehdy, byla-li předchozí politika úspěšná a jej í dů
sledky dlouhodobě přetrvávají. Za touto osou si lze 
představit na jedné straně repertoáry politik zlepšují
cích tento pasivní vývoj, na druhé straně repertoáry 
politik, které hnití naopak urychlují a nezřídka pro
měňují v explozi. Předčasný záměr optimalizovat při
tom může svádět pouze ke studiu politik prvního typu, 
třebaže druhý typ je společensky daleko nebezpečnější 
a tím i významnější. Koneckonců vždy můžeme říci, že 
úspěšná politika je taková, jejíž sebevražednost se ne
podařilo prokázat. 
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Schopnost sebekorekce je vlastností politického 
systému; demokracie s pluralitním zastoupením politic
kých stran a svobodnými masmédii dává rozhodně vyšší 
šanci na opravení omylů než diktatura. To však nic ne
mění na tom, že opravujeme omyl a že se v horlivém úsi
lí o odstranění chyby můžeme opět začít pohybovat ode 
zdi ke zdi. Kmitá tedy nejenom řízený, ale i řídící systém. 
A kmitá často tím více, čím více se blíží svému zániku, 
podobně jako nejsilnější erotické vzněty se často dosta
vují v klimakteriu. Máme-li tomuto kmitání zabránit, mu
síme si uvědomit, že nejlevnější omyl je ten, který se vů
bec neuskuteční, který je pouze simulován v hrozných 
snech varovných prognóz. Rozběhnutá řetězová reakce 
by jinak vedla k epilepsii svého druhu, místo pravidelné
ho vlnění, daného charakterem reprodukčních cyklů, 
bychom jako lumíci dobrovolně páchali jednu sebevraž
du za druhou. Nedostatek perspektivního vidění světa, 
stejně jako ješitnost a prestiž, bránící odvolat chybné roz
hodnutí, to vše nakonec vedlo k tomu, že některá z těch
to lokálních sebevražd by byla poslední. 
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N e e m p i r i c k ý p r o s t o r 

Velká potíž varovné prognostiky spočívá v tom, že vypo
vídá o jevech, které v okamžiku výpovědi reálně nenasta
ly a ani by neměly nastat, má-li být varovná prognóza ús
pěšná. Není tedy možné opírat její metodologii - jako 
ostatně prognostickou metodologii obecně - pouze ne
bo převážně o zkoumání existujícího a o tradiční verifi
kační a experimentální procedury. Prognostický experi
ment by měl být vždy experimentem in vitro, nikoli in vi-
vo. Očekáváme-li realizaci bodů nenávratu či propadlišť, 
měli bychom učinit vše, aby k nim na reálné půdě došlo. 

Proto se nemůžeme omezit polem zkušeností, proto 
základem našeho uvažování musí být posibilistícké, mo-
dální pojetí. Extrapolace i analogie jsou jen omezeně 
použitelné a podstatou prognostické výpovědi se z meto
dologického hlediska musí stát simulační model, napo
dobující průběh zkušeností nepotvrzených procesů. Em
pirické poleje pouze úzkou částí tohoto prognostického 
prostoru, jehož většina je neempirická. Závěry, které vy
vozujeme, musí samozřejmě platit i pro tuto oblast, nel
ze je však vyvodit j en z empirických zákonitostí. Aproxi
mace, ono vykročení ze zkušenostního rámce a rozšíření 
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definičního oboru našeho uvažování, znamená i reinter
pretaci pohledu na existující, jeho nahlížení jako jedné 
z možností, nikoli jako osudové nevyhnutelnosti. 

Jaké zvláštnosti, záludnosd a překvapení můžeme od 
neempirického prostoru v tomto smyslu očekávat? Pře
devším to, že nebude jakousi hypertrofickou zvětšeni-
nou existujících struktur, jejich dalším prohloubením či 
intenzifikací se zachovanými podstatnými rysy. Naivní 
autoři vědecké fantastiky přisuzovali obyvatelům jiných 
planet strukturální podobnost s člověkem a povolovali 
pouze bezvýznamné diference. Moderní science ficdon 
naopak považuje za problém samu možnost komunikace 
s odlišnými civilizacemi, existují-li. Jestliže řešili pařížští 
radní minulého století otázku, jak se starat o rostoucí po
čet koní ve městě, zdá se, že alespoň tyto nesnáze j im od
padly. Neměli bychom být generály, připravujícími se 
vždy na minulou válku. 

Mezi známým a neznámým, empirickým a neempi-
rickým existuje vždy přechodový proces, ať j ím je směřo
vání ke změně rozvojové nebo degenerační. Budeme ne
přesvědčiví, budeme-li vypovídat pouze o událostech 
a nikoli o trajektoriích. Cesta, vybočující ze zažitého způ
sobu uvažování, je cestou, která zpravidla začíná analý
zou problému. Naše metody budou úspěšné, jestliže 
i analýzou současných problémů jako citlivých, do pole 
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možností otevřených míst aktuálního, dojdou k problé
mům bezprecendentním. Není vždy nutné, aby se obje
vila reálná ozónová díra, jsme produktivní, postihneme-
lijejí genezi dříve, nežji dokážeme změřit. Matrice, kte
rá nám umožňuje anticipovat některé prvky před jejich 
fyzickým objevem či vytvořením, rovněž přesahuje zku
šenostní pole; dobrá teorie je v tomto smyslu vždy na-
dempirická. 

Mezi prognostickými metodology se jako výchozí te
oretická základna snad nejvíce ujala teorie systémů, do
provázená nástrojově simulačním modelováním. Pokus
me se proto diskutovat, do jaké míry mohou i varovné 
prognostice tyto přístupy přispět. Málo nám asi pomůže, 
jestliže budeme konstruovat modely, nevybočující svým 
chováním z hranic dodaných dat. Zajímavé okamžiky na
stávají, prezentuje-li nám model svým vlastním chodem 
problém, který nebyl konstruktérem modelu předem in
tuitivně očekáván. Toto překročení intuice, zlom ve zku
šenostním uvažování, provokovalo i vznik teorie ka
tastrof či synergedky, obecněji pak jakéhokoli systémo
vého směru, usilujícího o netradiční a tedy i neempiric-
ké pojetí. Zdá se však být užitečné doplnit striktně for-
malizované pojetí dvěma velmi lidskými prvky: citlivěj
ším vnímáním problému jako specifické struktury 
a hrou jako specifické aktivity. 
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P r o b l e m a t i k a 

Problém je signálem, vysílaným budoucností do přítom
nosti, slabou bolestí, kterou jsme ochotni ignorovat, kte
rá se však neléčena může smrtonosně rozeznít. Proble
matika je větvící se síť jednotlivých, jen zdánlivě lokál
ních problémů, pochopení jejich kontextu. Výzkum 
takzvaných globálních problémů byl zpočátku - jako 
ostatně celý futurologický výzkum - vnímám komunis
mem jen jako další z trapných pokusů buržoazie ztotož
nit svůj zánik se zánikem civilizace a vydávat své specific
ké nemoci za obecné nemoci lidstva. Brzy se však ukáza
lo, že tyto globální, například ekologické problémy ne
znají ideologické hranice. Proti problematice postavila 
poslední zpráva Římského klubu rezolutiku - síť návrhů 
na řešení problémů, jakési vstřícné poselství, vycházející 
z přítomností. 

Z hlediska varovné prognostiky není problém pouze 
nezodpovězená otázka, ale reflektované vychýlení se 
z normality, výkyv, který má podobu nebezpečného 
sklouzávání a vyvolává znepokojení. Je zřejmé, že sám 
pojem normalityje sporný; takzvané standardní scénáře, 
kanonické variace a projekce bez překvapení však přesto 
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byly přirozenou součástí produkce amerických brain-
trustů,jakojsou Hudson Institute nebo Rand Corporati
on. Ona neutrální úvaha ,jak by se svět dále vyvíjel, kdy
by se nic podstatného nezměnilo" je totiž jistým zaústě
ním do klidu a bezpečí známých struktur, referenčním 
rámcem, od něhož můžeme podnikat dobrodružné vý
pravy - v našem případě především výpravy k nej horší
mu z možných světů, k pesimu. 

Nikoli změna sama, ale pocit ohrožení změnou, vy-
kolejenosti, nástupu nevysvětlitelného,jejádrem problé
mu. V tomto smyslu můžeme velice dobře ztotožnit pro
blém s narůstajícími fluktuačními poruchami ve zkou
mané struktuře, o nichž jsme se zmiňovali v předchozí 
částí. Odhalíme-li souvislost těchto poruch s oblastmi, vy
hlížejícími na první pohled bezproblémově, pronikáme 
již pod povrch prvotního výčtu aktuálních problémů, vy
tváříme skutečnou problémovou síť. 

Naše varování tak musí být varováním před těmi pro
blémy, které mají lavinovitý efekt a jejich neřešení je 
v tomto smyslu spouštěčem degeneratívního procesu. 
Budeme-li stylem Eulálií Čubíkových moralizovat nad 
zkažeností mládeže, budeme jistě postihovat jednu ze 
společensky palčivých otázek. Prognostickým problé
mem, otevřením dveří do varovné částí neempirického 
prostoru, se však tato otázka stane teprve tehdy, ukáže-li 
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se být neuralgickým bodem, spouštějícím řetězové reak
ce. Jinými slovy, začneme se zajímat o morální zkaženost 
především tehdy, jestliže nám rapidně narůstá křivka ne
moci AIDS, jestliže změna hodnot, která je s ní spojena, 
vytváří další problémové struktury v kulturně psycholo
gickém vývoji, ekonomické výkonnosti, kvalifikačním po
tenciálu či v demografických procesech. Tato schopnost 
přeskoku do dalších oblastí je významným znakem sku
tečně razantního, expandujícího problému. 

Nebude-li varovná prognostika zarámována koncep
cí takto podstatných problémů, jsou její veškeré další 
kroky vcelku zbytečné a představují pouze cimrmanov-
ské průkopnictví slepých uliček. To platí na úrovni všech 
zkoumaných společenských systémů, nejen v makropla-
netárních měřítcích. Jestliže například budeme za cent
rální problém podniku považovat nutnost nákupu no
vých technologií a ukáže-li se, že tímto skutečným pro
blémem je nevýkonnost podnikového řízení a selhávání 
kontrolních mechanismů, dosáhneme jen toho, že dra
hé dovezené stroje nebudou využívány. Přitom má právě 
nekompetentní společenská decize často tendenci odvá
dět pozornost od skutečných problémů k pseudoproblé-
mům, zdánlivě názorným a samozřejmým, ve skutečnos
ti se však pohybujícím na povrchu a nevyvolávajícím re
zonanci. 
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Snad i v relativní bezproblémovosti bychom přitom 
mohli spatřovat podstatný rys pozitivních, žádoucích, ne-
varovných prognóz. Nemá smysl prokreslovat kontury při
tažlivých možných budoucností do nejjemnějších detailů, 
přecházejících často do utopií. Má však smysl zvážit, zda se 
v simulačních experimentech podařilo nalézt takovou ví
těznou strategii, která minimalizuje rizika nekontrolova
telného narůstání nových problémů a problémových ře
tězců. Taková strategie ovšem bude značně složitá, může 
se výrazně měnit v čase a s předstihem reagovat na hroz
by, které dnes ani netušíme. V tomto smyslu může do
konce působit poněkud paranoidně. Jedině promýšlením 
často překvapivých kombinací na více tahů dopředu však 
zabráníme tomu, abychom problém, vyzrálý v laboratorní 
prognostické zkumavce, nemuseli řešit v realitě. 

První fáze problémové identifikace je neobyčejně ná
ročná na invenci. Jak poznamenal Norbert Wiener, vě
dec má do svých třiceti pěti let, kdy má ještě svěží mozek, 
nespoutaný stereotypy, promýšlet, na které otázky se 
vlastně snaží odpovědět. Zbytek života má tyto otázky ře
šit. Můžeme zpracovat výčet ztrát, které vznikly neřeše
ním vážných společenských problémů již v jejich záro
dečném stadiu. Přitom ne vždy bylo toto neřešení způ
sobeno zlou vůlí zúčastněných, mnohdy vadilo spíše 
včasné nerozpoznání závažnosti problému, a to až do do-
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by, kdy se zrání problémové sítě vymklo kontrole. Jestli
že se nám tedy tuto závažnost podaří zviditelnit tím, že 
budeme proces zrání uměle simulovat, může být pro
gnostika i z národohospodářského hlediska nejefektiv-
nější vědní obor v historii, a to jak v rovině zabránění 
ztrátám (což je právě úkol varovné prognostiky), tak v ro
vině minimalizace ušlého zisku. 

Světová prognostika se vcelku shoduje v názoru, že 
stanovení problémů či skrytějších problematik je výcho
zím bodem prognostické práce. Jde o hlubší moudrost 
oboru, chápeme-li s Karlem Deutschem tuto moudrost 
jako myšlení, které neřeší přímo žádný daný problém, 
ale slouží k rozhodování, které problémy stojí za řešení. 
Jde o vyhledávání nových, nanejvýš j en latentně existují
cích problémových sítí, o jakousi předzkumnou činnost. 
A konečně jde o nový přístup k modelování, který velmi 
přesně vyjádřil klasik systémové dynamiky Jay W. Forres
ter: „Prvním krokem modelování je zrození modelu, kte
rý vytváří problém. Pouze tehdy, porozumíme-li proce
sům, jež vedou k obtížím, můžeme doufat v restruktura
lizaci systému tak, aby jeho vnitřní procesy vedly odliš
ným směrem. Má-li model vytvořit obtíže, musí obsaho
vat všechny interakce, nutné k tomu, aby byl systém za
veden do nesnází. Tyto systémové nesnáze nejsou vytvá
řeny zvnějšku, ale uvnitř systému." 
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H r a 

Směřujeme k prognostickému modelu, který by naplňo
val základní funkce varovné prognosdky včetně funkce 
komunikační. Toto někdy opomíjené poslání nás varuje 
před pokušením vytvářet modely neprůhledné a ezote-
rické. Ocitá se snad nutně formální elegance modelu 
v rozporu s jeho názorností? Na obrazovce počítače mů
žeme s využitím možností soudobé počítačové grafiky 
plasticky přiblížit průběh simulovaných procesů. Může
me a musíme i umožnit uživateli, aby na vyžádání, selek
tivně, dostával stejně názorně veškerou potřebnou do
kumentaci, kterou zvláště při zdůvodňování nepříjem
ných varovných prognóz budeme naléhavě potřebovat. 
Demonstrace složitosti modelu však může být jen laci
ným vychloubáním, připomínajícím staré stroje, neza
kryté hladkým designem. A to je právě pozice uživatele 
jako hráče, přicházejícího ke svému počítačovému part
nerovi, která nás nutí, abychom konečně vybavili pro
gnostické modely potřebným uživatelským komfortem. 

Smyslem prognostické, resp. simulační hry je odha
lit vítěznou strategii, kterou bychom mohli poněkud 
skromně označitjako strategii, eliminující budoucí pro-
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blémy. Počátek hry obvykle spočívá v opaku, tedy v ge
nerování problémů prognostickým modelem. Vstup
ním předpokladem může nejčastěji být pasivní strate
gie, v níž se snažíme odpovědět na otázku „co by se sta
lo, kdybychom neměnili námi ovlivnitelné předpokla
dy", jinými slovy, kdybychom rozhodovali tak, jako do
posud. Entropická tendence vývoje se projevuje i tím, že 
se na počítači modelovaný systém postupně rozkládá, 
dostává se do stále divočejších oscilací, snižuje svou vý
konnost. Užaslý konzervativní rozhodovatel tak může 
zjišťovat, že jeho půda z futurologického hlediska není 
stabilní. 

První reakcí na tuto varovně pasivní prognózu je 
zpravidla podezření. Rozhodovatel, resp. uživatel je pře
svědčen o tom, že simulované budoucí problémyjsou lí
čeny přehnaně, že nanejvýš může díkyjeho pasivitě dojít 
k drobným zhoršením, ke zpomalení jinak plynulé rů
stové trajektorie. Zanedbává totiž muldplikační efekty, 
rozeznívající další, vzdálenější odezvy, ignoruje řetězové 
reakce, pády navazujících kostek domina. Nedůvěra vůči 
modeluje tak první fází hry. Hrají také může skončit. 
Zažil jsem případ, kdy po prvních varovných výsledcích 
vstal uživatel ze stoličky před počítačem, kam jsme ho 
posadili, a prohlásil, že nemá zapotřebí, aby mu počítač 
dokazoval, že je idiot. Opravdu neměl. 
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Aby však počet těchto neblahých přerušení byl mini
malizován, je zapotřebí, aby výsledky jednak byly podány 
atrakdvní formou, jednak - a především - aby se uživatel 
mohl dotázat modelu, čím byly tyto výsledky způsobeny. 
Z hlediska prezentace výsledků se ukazuje jako názor
nější a vnímatelnější grafická interpretace než interpre
tace číselná, v rámci číselné interpretace pak není vhod
né zahlcovat uživatele spoustou údajů o vývoji hodnot 
všech (například abecedně uspořádaných) proměn
ných, ale pouze demonstrovat hodnoty vybraných uka
zatelů, uspořádaných do přehledných tabulek. 

Dotazy, adresovanými modelu, pak již vlastně přechá
zíme z fáze prognostické hry ke hře analytické. Nejde to
tiž jenom o to, aby nám model odpověděl na otázku, kte
ré faktory v jeho zobrazení vyvolaly simulovaný vývoj. 
Tam, kde působení těchto faktorů není teoreticky dosta
tečně kodifikováno (což je častý případ právě u spole
čenských systémů), musí model prezentovat hypotézu, 
přijatou pro posdžení měkkého, neurčitého vztahu. Tato 
hypotéza musí být otevřena vůči uživatelovým zásahům, 
nesmí být tedy pojímána apodikticky. Na druhé straně, 
chce-li uživatel nahradit původní modelovou hypotézu 
hypotézou vlastní, musí prokázat, že jeho hypotéza lépe 
vyhovuje standardním modelovým testům, že lépe vysvět
luje dosavadní vývoj a má vyšší predikční schopnost. 
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Nemůžeme vyloučit, že se to zejména kvalifikované
mu uživateli v některých případech skutečně daří. Po
tom máme před sebou otevřený model, vyvíjející se prá
vě svým používáním, do něhož lze modulárně zasahovat, 
aniž by se tímto zásahem nutně proměňoval celkový mo
delový kontext. Nejde tedy o formální, rigidní konstruk
ci, která nám „na stisknutí knoflíku" odpoví, jaká bude 
reakce na simulovaný podnět, a dál se s námi nebaví. 
Často umělá hranice mezi modelářem a uživatelem se 
rozplývá tam, kde existuje více rovnocenných variant vy
světlujících hypotéz, a kdy až trvalé simulační experi
menty mohou prokázat, která z nich je více vyhovující. 

Fascinace hrou s pružným modelem tak není jen hle
dáním vítězné strategie, ale i hledáním uspokojivého vy
světlení. Analydcké hry přitom nejsou nutnou podmín
kou uskutečnění her prognostických a naopak, simulač
ní hra nenutí uživatele, aby byl povinen se zabývat všemi 
měkkými předpoklady, které byly do modelu před jejím 
zahájením vloženy. Dává mu však tuto možnost a tím jej 
nečiní bezbranným vůči neprůhledné konstrukci, stojící 
proti němu jako skrytý nepřítel. 

Zdá se, že analydcké hry by mohly být dobře uplatni
telné ve výzkumné práci, která se - zejména při studiu 
společenských systémů - stále ještě soustřeďuje na málo 
říkající rétorická cvičení místo hledání skutečně nesta-
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bilních a zpravidla muldfaktoriálních závislostí. Tento 
pozůstatek z minulého období, kdy hypotéza byla pode
zřelá a vyžadovalo se jednoznačné, i když obvykle falešné 
tvrzení, svědčí o nedostatku pokory a nevyužívání itera
tivních postupů, dobírajících se prohledáváním prosto
ru přípustných řešení k cíli. Simulační prognostické hry 
pak nabývají významu při uvolnění rozhodovacího pro
storu. Jejich uživatel již není svázán striktními požadavky 
nadřízených míst, může zvažovat své vlastní rozhodnutí 
a zkoumat jejich důsledky. Je-li počet možných hypotéz 
i možných strategií vysoký a je-li obojí permanentně do
plňováno vzhledem k novým poznatkům a podmínkám, 
je rychlá odpověď počítačového prognostického modelu 
s možností následných modelových úprav výhodou, kte
rou nelze zanedbat. 

Zkoušeli jsme ostatně procedury simulačních a ana
lytických her na objektech nepříliš vznešených, a i tam se 
ukázala jejich nosnost. Když například zemědělský od
borník na modelu svého podniku simuloval důsledky ra
cionalizačních opatření, začal redukcí stavu krav. Model 
mu odpověděl, že touto redukcí sice mírně zvýší prů
měrnou dojivost (jsou vyřazovány krávy s podprůměrnou 
dojivostí), avšak při zvoleném zadání poklesne celková 
produkce mléka a tím i tržby za mléko. Současně však 
dojde k výraznému poklesu spotřeby nakupovaných kr-
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miv, kterájsou drahá, a tím k takovému snížení nákladů, 
které více než vykompenzuje snížené tržby. I touto jed
noduchou a názornou operací tak bylo možné ve zvole
né variantě výrazně zvýšit podnikový zisk, a to s dlouho
dobými efekty. 

Model se ovšem poté začal dotazovat uživatele, jak 
hodlá s vytvořeným ziskem naložit, jakou část chce věno
vat na investice a jakou například na mzdová zvýhodně
ní. Rozevřel se tedy prostor nových simulačních zadání, 
prognostická hra pokračovala. I v tom je ostatně její pů
vab: rozumné rozhodnutí vytváří nové příležitosti, využi
tí těchto příležitostí otevírá cestu k dalšímu kroku vítěz
né strategie a naopak zjištění, že prohráváme, je podně
tem k zamyšlení nad rekonstrukcí strategie dosavadní. 

Nezpochybní-li uživatel žádnou z modelových hypo
téz, dokumentujících, proč na přenosové cestě mezi je
ho zadaným rozhodnutím a očekávanými efekty došlo 
k simulovaným problémům, je nucen své zadání odvolat. 
Je to psychologicky jistě nepříjemná záležitost a měla by 
se odehrávat v tichu pracoven bez toho, aby konkurenti 
nahlíželi přes rameno a potměšile se ušklíbali nad ne
schopností svého dosavadního šéfa odhadnout dlouho
dobé důsledky. Postupné nastřelování, dobírání se přija
telných důsledků cestou zkoušky a omylu, není nic za
hanbujícího. Zahanbující by naopak bylo, kdyby - jak se 
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často děje v naší ekonomické reformě - experimentátor 
své dobré předsevzetí zkoušel natvrdo na celé populaci, 
aniž by si připusdl možnost prohry. 

Dokumentace příčin problémů naštěstí navádí i na 
jejich řešení. Každou chybou, kterou uživatel učiní v pů
vodním zadání - včetně rozhodnutí pokračovat v minu
lé strategii - tak současně vznikají i informace, přinášejí
cí zlepšení počátečního rozhodnutí. Toto zlepšení může 
spočívat v malých úpravách - například ve změně data 
rozhodnutí, aby bylo lépe respektováno nutné časové 
zpoždění - stejně jako v doplnění některých komple
mentárních zásahů či změně intenzity zásahů předpo
kládaných. I tehdy, jestliže musíme zamýšlenou polidku 
odvolat jako celek, se při simulační hře nic podstatného 
neděje. Na naší šachovnici jsou jiné a realističtější cesty 
k výhře, varování před problémy splnilo svou roli tím, že 
nás k těmto cestám přivádí. 

Herní princip je především principem dialogickým, 
kde roli druhého partnera zastupuje počítačový model 
jako kondenzované poznání o pravděpodobných vzta
zích, existujících uvnitř objektu, jehož vývoj máme před
vídat. Každý dialog koriguje, herní dialog poskytuje této 
korekci - ať již na úrovni změn hypotéz nebo změn stra
tegií - poměrně atraktivní formu. Není důvod, proč by 
prognostická práce musela být nezajímavá a zajímavý byl 
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až její výsledek. Hra není ničím nevážným, zbavuje pou
ze poznávací proces falešné ezoteričnosd a činí jej zají
mavějším. Pokud má ostatně výzkumník pocit, že kvalitu 
své práce musí prokazovat ostentativním stíráním si po
tu z čela a zachmuřenou tváří, dokazuje tím jen to, že 
sám této kvalitě příliš nevěří. I kvalitní varovné prognózy 
lze vyslovovat s úsměvem, v komunikaci, využívající počí
tačové podpory a se snahou, aby práce, jíž se k nim do
spělo, byla nejen užitečná, ale i přitažlivá. 

H y p o t é z y 

Pokora, s níž přistupujeme ke zkoumání modelově for-
malizované rezonanční sítě, spočívá v tom, že téměř žád
ný z přechodů v této síti nepovažujeme za definitivně po
znaný. Definiční, jednoznačné vztahy, jimiž je někdy vy
jádřena podstatná část modelu, jsou jen neživotnou kost
rou, kterou musí obalit svalová, cévní a zejména nervová 
struktura hypotéz. Co nám pomůže objevné zjištění, že 
zisk vzniká rozdílem výnosů a nákladů, výnosy jsou tvo
řeny agregací položek, zahrnujících především tržby, 
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a že hodnota tržeb vzniká součinem objemu prodaného 
produktu a jeho ceny? Daleko důležitější je mít předsta
vu o produkčních a dalších faktorech. „Master equation" 
modelu tak nikdy nepředstavuje definice, ale centrální 
hypotéza nebo soustava hypotéz. 

Neurčitost, s nížje pojem hypotézy spojen, výrazně na
růstá zejména při dlouhodobých prognózách. Krátkodobý 
horizont snadněji umožňuje linearizaci, zanedbání dlou
hodoběji se projevujících faktorů a některá další zjedno
dušení. Žádná z nich si však při dlouhodobé prognóze ne
můžeme dovolit. Varovné prognózy přitom zpravidla bu
dou dlouhodobé, protože jedině rozvinutím sítě důsledků 
do vzdálených horizontů mohou smysluplně prokázat ne-
adekvátnost některých rozhodnutí, stojících na počátku 
této sítě. O to důležitější je pochopit roli otevřených a mě
nících se hypotéz pň konstrukci varovných prognóz. 

Naší první povinností je při odvozování všech závěrů 
uvést, z jakých, byť měkkých předpokladů jsme vycháze
li, a jaká je naše domněnka o sice komplikovaném, ale 
v zásadě stabilním spojení těchto předpokladů se závěry. 
Transparentnost hypotézy tedy usnadňuje její nezávislé 
prověření. Je-li naopak hypotéza zamlčeným předpokla
dem, ukrytým kdesi ve spleti rovnic a nepřístupným uži
vateli, ztrácí se jej í poznávací hodnota včetně provoka-
dvní možnosti jejího vyvrácení či zamítnutí. 
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Změnou hypotézy se nemění celkové zobrazení re
zonanční sítě, nahrazujeme pouze jedno spojení, které 
nám připadalo nedostatečné, spojením jiným. Vzhledem 
k charakteru tohoto spojení se ovšem může stát, že vý
sledky prognózy budou výrazně odlišné. Jestliže v jedné 
variantě hypotézy bude určitý faktor považován za ne
podstatný a ve druhé naopak za dominující, potom zpro
středkované ovlivňování tohoto faktoru určitou politi
kou může při jinak stejné skladbě prognostického mo
delu vést v prvním případě k závěru, že toto ovlivňování 
nemá valný smysl, a v případě druhém naopak k pře
svědčení, že není nic důležitějšího než právě tato mani
pulace. Při každé změně hypotézy si tedy musíme ověřo
vat, jak na ni celkový model reaguje svým dlouhodobým 
simulačním chodem. 

Prohledáváme-li hypotézy existujících modelů, 
mnohdy zjištujeme, že předpokládají vývoj, závislý pouze 
na čase, nebo tvrdě spojený s jiným vývojovým procesem. 
Centrální hypotézy jsou však zpravidla vícefaktorové, 
jsou ohniskem, v němž se kříží několik důležitých zpět-
něvazebních smyček. Faktory, jejichž působení předpo
kládáme, nepocházejí pouze z kategoriální výzbroje jed
né discipliny, zahrnují ekonomické, sociální, ekologické, 
politické či kulturní vlivy. Jejich vlivové funkce jsou neli
neární, už proto, že není možné překročit hodnoty systé-
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mových potenciálů a relativní vliv faktorů tedy musí při 
překročení kritické hodnoty začít klesat. Zastupitelnost 
faktorů vytváří představy tzv. izokvant, křivek stejného vý
stupu, vrstevnic, ukazujících, jak téhož cíle můžeme do
sáhnout různými kombinacemi prostředků. 

Analytická hra s hypotézou začíná obvykle rozvíje
ním naší domněnky od co nejjednodušší polohy k polo
hám složitějším. Nemají přitom smysl barokně rozvité 
hypotézy, nepřispívající k dalšímu zlepšení vysvětlovači 
hodnoty. Dialog s počítačem, uchovávající data i minulé 
varianty hypotéz, může vést k překvapivým závěrům. Na
bízená, i sebejednodušší hypotéza nás může provokovat 
více než prázdný prostor, který máme svou domněnkou 
teprve zaplnit. Navštívíte-li experta a požádáte-li ho, aby 
narýsoval alespoň přibližnou závislost dvou veličin, je
jichž vztah není dosud teoreticky přesně popsán, expert, 
dbalý své profesní cti, zpravidla odmítne. Dáte-li však té
muž expertovi k dispozici trochu rozumně vyhlížející 
možnost, vrhne se na vaši křivku a začne ji opravovat. 
I chybné, resp. hrubě nepřesné pojetí může být z tohoto 
hlediska stimulační. 

Vítězstvím v analydcké hřeje vytvoření hypotézy, ne-
zamítnutelné disponibilními poznávacími prostředky. 
Nemůže to tedy být věcně nesmyslná hypotéza, byť by se 
jí nabízený vzorec perfektně shodoval s naměřenými da-
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ty. Nemůže to být ani hypotéza ideologizovaná, pokud by 
naopak datům odporovala. Kdysi se autoři prognostické
ho modelu oblasti práce pokoušeli prosadit hypotézu, že 
produktivita práce je spoluovlivňována motivací, postoji 
k práci. Tyto postoje však měřili počtem brigád socialis
tické práce. Takto změřený faktor byl počítačem vytrvale 
zamítán. Když však jednou omylem zadali klesající směr 
vlivu tohoto faktoru (tedy, čím vyšší počet brigád socia
listické práce, tím za jinak stejných okolností nižší pro
duktivita práce), faktor byl vybrán. 

Není uzavřených, ukončených hypotéz a analytické 
hry s nimi jsou z tohoto hlediska permanentní. Naše ma-
sochistická snaha falzifikovat hypotézy, házet j im při je
j ich ověřování klacky pod nohy, zesilovat konkurenční 
boj mezi jejich variantami v konečných důsledcích vede 
k tomu, že neobstojí hypotéza, nesplňující současně 
všechny náročné podmínky. A není třeba se obávat, že by 
hledači hypotéz považovali takový proces za příliš nudný 
nebo složitý. Poměrně nedávno se v počítačové síti usku
tečnil výukový experiment, kde jsme dvanácti pracovní
kům podnikové sféry nabídli možnost porovnatjejich va
rianty hypotéz, vysvětlujících zprostředkovaně vývoj pod
nikového zisku. Žádný z nich neměl běžnou praxi při za
cházení s osobním počítačem. Po dvoudenním zácviku 
začali hrát analytické a simulační hry. A budiž nám do-
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voleno se pochlubit, že je nakonec hráli tak vehement
ně, že odmítli obvyklé oddychové přestávky a maximálně 
zkracovali i přestávky na jídlo. Není-li toto důkazem 
atraktivity práce v oboru, kterému se snad jednou bude 
říkat hypotedka, nevím, co by j ím mělo být. 

M o d e l 

Blížíme se centrálnímu pojmu prognostické - a ovšem 
nejen prognostické - metodologie, kterým je pojem mo
delu. Z našeho hlediska jej pojmeme jako soustavu hy
potéz, i když jsou přechody v této soustavě zajišťovány 
i zmíněnými definičními, jednoznačnými vztahy. Vztahy 
tohoto typu však případnou chybu pouze přenášejí; jsou 
to pouze hypotézy, které mohou ve vzájemné návaznosti 
chybu našeho odhadu zesilovat. Opačný případ, kdy by 
se tato chyba zřetězením hypotéz kompenzovala, je z hle
diska dlouhodobé simulace prakticky vyloučený. 

Není místo v tomto textu rozebírat podrobněji pro
blematiku modelování ani simulace obecně. Soustředí
me se proto jen na to, čím je tento postup specifický 
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z hlediska metodologického vybavení varovné prognosti
ky. Lze se domnívat, že touto specifikou je především 
používání modelu nikoli pouze k demonstračním úče
lům, ale pro jeho vlastní další vývoj (kreativní funkce si
mulace) včetně dotváření hypotéz ověřováním jejich při
jatelností v modelovém kontextu. Model kromě toho tes
tujeme jako celek a snažíme se soustavou zatěžkávacích 
testů odhalit všechny chyby modelu dříve, než jej uvede
me do praxe. 

Dosud obvyklé ověřování simulačních modelů spočí
vá v dosažení jejich dobré shody s minulou skutečností. 
To je jistě nutná, nikoli však postačující podmínka. Má-
me-li obsáhnout prognostický, zpravidla neempirický 
prostor - a varování mnohdy nebude kopírovat minulou 
zkušenost - potom musíme umět dosáhnout toho, aby 
model byl realistický i mimo oblast naměřených dat. Je
ho realističnost přitom nevyplývá ze srovnání s apriorně 
daným etalonem, ale z chování modelu v nestandard
ních podmínkách. 

Těmito nestandardními podmínkami mohou býtjak 
délka simulace, tak její vstupní předpoklady. Uvažujme 
se situací, kdy necháme náš model probíhat jakoby de
sítky let. Říká se tomu dlouhý test, horizontem simulace 
může být například rok 2100. To samozřejmě nezname
ná, že bychom usilovali o takto superdlouhou prognózu. 
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Očekáváme pouze, že impulsy, probíhající zřetězením 
modelových rovin, při extrémně vysokém počtu opako
vání reprodukčních cyklů vybudí závěry, které na nás bu
dou působit jako šok. Tímto šokem nemusí být jen zjiš
tění hrozivé budoucnosd, ale i daleko triviálnější zjištění, 
že model se - alespoň v některých rovnicích - nepovedl, 
že produkuje nesmysly, které by unikaly pozornosti při 
krátkém časovém záběru, ale které se dlouhým testem 
intenzifikovaly. 

Razantní změna vstupních předpokladů pak směřu
je k témuž cíli jiným způsobem. Dosaďme si do země
dělského modelu teploty kolem padesáti pod nulou ne
bo nad nulou. Model zareaguje správně, jestliže zničí 
úrodu, tedy jestliže proměnná hektarového výnosu kles
ne svou hodnotou k nule. Dosaďme si do jakéhokoli mo
delu snížení průměrné mzdy na sto padesát korun mě
síčně, nebo prodloužení pracovní doby na šestnáct ho
din denně. Bylo by absurdní, jestliže by se v těchto pří
padech model tvářil, že se nic nestalo. Absurdní by tedy 
byla nulová nebo minimální reakce, model naopak rea
guje realisticky, simulujeme-li výraznou a rychlou fluktu
aci pracovníků. 

Příkladů tohoto typuje možné vymyslet bezpočet. Je

jich podstata spočívá v tom, že zjišťujeme odezvu při ex

trémních hodnotách vstupů. Takové zátěžové testy nás 
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mohou přivést k přesvědčení, že závislosti, postulované 
pro neempirický prostor, jsou neúplné, málo nebo nao
pak přemrštěně citlivé. Fenomén téměř kafkovské ab
surdity je zde náhražkou srovnání s minulými daty. Mo
delové výsledky mohou být nepravděpodobné, a pokud 
se krok po kroku přesvědčíme, že každý z přechodů, po 
němž jsme k těmto výsledkům došli, je realistický a ne-
absurdní, je všechno v pořádku. Jesdiže však pod zátěží 
model kolabuje, musíme se vrátit kjeho jednotlivým rov
nicím hypotéz a s novou informací o tomto selhání pře
mýšlet o chybách v původním odhadu jejich parametrů, 
případně o správnosd jejich členění do modelového 
kontextu. Jedině tak odlišíme varování, spočívající 
v chybnosti našeho počátečního modelu, od varování, 
vyplývajícího z negativních důsledků přijímaných roz
hodnutí. 

Ladění modelu, ověřování jeho realisdčnosd i četný
mi simulačními testy, je samozřejmě snadnější u otevře
ného, flexibilního modelu se snadno vyměnitelnými blo
ky i rovnicemi. Rigidní modely, stojící a padající s jedi
nou změnou, jsou naopak málo schopné samovývoje. 
Modely měkkých, společenských systémů přitom nemo
hou předstírat, že jejich zobrazení je konečné. Lze do
konce říci, že s každým simulačním chodem, s každým 
novým poznatkem nebo údajem se tyto modely mají ak-
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tualizovat. Jedině tak budou prognózy, které poskytují, 
včetně případných prognóz varovných, schopné snižovat 
neurčitost našeho přítomného rozhodování poskytová
ním informací o jeho důsledcích. 

Odladěné modely pak vstupují do života rozhodova-
telů nejprve právě pasivními prognózami, simulací do
padů reladvní nečinnosti (neměnnosti, strnulosti) spo
lečenského řízení. Jesdiže sledujeme jakoukoli strategii 
úporně bez ohledu na její důsledky jen proto, že pohyb 
sám je pro nás dostatečným zdůvodněním, je tento by
tostný konzervatismus nepřítelem varovných prognóz, 
podmíněných pasivní politikou. To platí jak o režimu to
talitním, tak - byť v menší míře - i o režimu demokra
tickém. 

Naše dosavadní, téměř dvacetiletá praxe se simulač
ními prognostickými modely měla bez ohledu na objekt 
modelování vždy jeden a tentýž průběh. Nejprve byl po
lolegálně model zkonstruován, přičemž potenciální roz-
hodovatelé zřejmě očekávali, že bude sloužit k jejich cti 
a chvále. Poté začal produkovat první doladěné simulač
ní výsledky, které ukazovaly, že nás čeká varovná bu
doucnost. Tak například v roce 1974, kdy naše úsilí začí
nalo, první z těchto modelů signalizoval, že počátkem 
osmdesátých let dojde ke stagnaci národního důchodu. 
Bylo to v době, kdy Husák začínal úvahy, vrcholící po-
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zdejším prohlášením o desed nejúspěšnějších letech čes
koslovenské ekonomiky. Varovná prognóza tedy v ofici
álních očích - a bohužel nejen v nich - vyznívala téměř 
neuvěřitelně. Není divu, že náš prognostický tým byl 
krátce poté rozehnán. Varovná prognóza se za šest let 
skutečně splnila. 

Podobný osud postihl model životní úrovně, jehož 
hlavním autorem byl Fedor Gál. Tam šlo oj inou simu
lační úlohu: testovat, jaké budou důsledky přijatých 
makroekonomických opatření na vývoj životní úrovně 
v příštích deseti letech. Model byl již odladěn a tak pří
slušná simulační studie včetně interpretací a komentá
ře mohla být zákazníkovi - Státní plánovací komisi -
odevzdána v průběhu dvou letních měsíců. Obsahova
la sdělení, že budou-li uvedená opatření skutečně při
jata, dojde v následujících deseti letech ke stagnaci re
álných mezd. Společnost, která o sobě deklarovala, že 
zajišťuje plynulý růst životní úrovně, musela být opět 
v šoku. 

Likvidace Galova týmu tentokráte probíhala dosti bi
zarním způsobem. Nejprve byla uvedená simulační stu
die prohlášena za přísně tajnou. Poté začali být autoři 
prověřováni, zda mají oprávnění pro práci s přísně taj
nými daty, to jest se svými vlastními produkty. Neměl je 
žádný z nich a tým byl tedy opět rozehnán. Není třeba 
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dodávat, že v intervalu 1978-1988 se u nás růst reálných 
mezd skutečně zastavil. 

Poslední příklad se týká prognostického modelu spo
lečenské dynamiky Československa, pokoušejícího se po
stihnout vzájemně spjaté vývojové procesy v oblasti po
pulace, kvalifikace, pracovních sil, výroby, spotřeby i způ
sobu života včetně ekologických charakteristik. Práce na 
modelu začaly v roce 1984 a přes občasné přerušování 
a zakazování dospěly do stadia prvních simulačních vý
sledků. Tyto výsledky za předpokladu nezměněného 
systému řízení ukazovaly katastrofickou budoucnost Če
skoslovenska. Důsledkem bylo zastavení prací a zakon
zervování modelu na počítači. 

Po revoluci jsme tento model opět odkonzervovali, 
začali jej přizpůsobovat a připravovat pro další simulační 
experimenty. Doufali jsme, že nově zřízené ministerstvo 
strategického plánování, které prezident Havel nazval 
ministerstvem budoucnosti, bude jedním z důležitých 
příjemců varovných a ovšem i nevarovných prognóz. Prá
ce se rozeběhly, ale v současné době nad nimi opět visí 
otazník. Zdá se, že strategické plánování, tolik rozvinuté 
ve vyspělých západních zemích, je v Československu po
važováno za dračí vejce komunismu. A tak nezbývá, než 
bez dalšího komentáře skončit tuto kapitolu poněkud 
provokativní citací dvou bývalých stranických tajemníků: 
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„Musíme si dát pozor na prognostiky, kteří mluví 
o vzdálené budoucnosti. My však potřebujeme vědět, co 
bude zítra, ve středu, ve čtvrtek a v pátek." 

(Miroslav Štěpán, Mladá fronta, srpen 1989) 
„Nebudeme se pouštět do propojených strategických 

koncepcí s výhledem na deset let, které by nás odváděly 
od každodenní, tvrdé poctivé práce." 

(Vladimír Dlouhý, parlament, listopad 1991) 
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S á m s o b ě m o d e l e m 

Protože náročný vývoj simulačního prognostického mo
delu československé společenské dynamiky je pod otaz
níkem, nezbývá než přejít k modelu mentálnímu, využí
vajícímu nabytých zkušeností. Člověk zde funguje jako 
jakýsi biopočítač, neschopný sice uchovat ve své sklero
tické paměti současně tolik vztahů a dat, jako průměrný 
počítač osobní, mající však o to vyšší asociativní schop
nost. Výsledkem mohou být některé katastrofické scéná
ře, nad nimiž stojí za to přemýšlet. 

Výsledky těchto scénářů pochopitelně nemohou být 
ještě kvantitativní, neobsahují přesné trajektorie a ani 
přesná časová určení. Jsou jen náznakem možných ten
dencí, jejich spojení a procesů, jež toto spojení za zada
ných politických podmínek může vyvolat. Snaží se však 
zachovávat základní zásady, vyložené v předchozím tex
tu, a především dovádějí až do paradoxních, mezních 
poloh některá rizika, která jsou dnes pouze latentní. 
Současně alespoň naznačují možná východiska jako 
podněty k tomu, jak se vyhnout nežádoucí budoucnosti. 

Doufejme, že tyto výkřiky do tmy nepostihne osud 
našich předchozích varovných prognóz. Snad už nena-



stane situace, aby byl tým varovatelů rozehnán a pro
gnóza se splnila. Sebezničující charakter těchto předpo
vědí je proto posílen jasným úvodním vymezením ovliv
nitelných vstupních předpokladů v podobě politik, resp. 
rozhodnutí. Rozhodnutí nejsou dobrá nebo špatná sama 
o sobě, stávají se jimi až svými důsledky. Čím vzdálenější, 
komplexnější, rozvětvenější důsledky dokážeme postih
nout, tím přesnější bude i jejich futurologické hodnoce
ní. To hodnocení, o němž se náš první president s obli
bou vyjadřoval jako o hodnocení z hlediska věčnosti -
sub specie aeternitatis. 

Následující text popisuje jednotlivé vlny předpoklá
daných důsledků, podmíněných vždy konkrétním počá
tečním impulsem v podobě zvolené polidky, ať už se ta
to politika v současné době realizuje neboje teprve při
pravována jako jeden z alternativních projektů. V závěru 
se pokouším tyto jednotlivé vlny spojit do ucelenějšího 
obrazu, představujícího možnou varovnou budoucnost 
Československa. Po předchozím výkladu snad není nut
né zdůrazňovat, že smyslem varovné prognózy je její ne
splnění se. I proto je poslední kapitola této části věnová
na náznakům žádoucího, nekatastrofického scénáře 
možného budoucího vývoje jako naději, která by měla 
vyrůstat z hrozeb. 

148 



D ů s l e d k y d e v a l v a c e 

Jedním z prvních opatření, provedeným v rámci ekono
mické reformy, byla dosud trojí devalvace českosloven
ské měny. Kritériem nového kursu se v podstatě stal kurs 
černý. Výrazně se tím zvýšil rozdíl mezi paritou kupní sí
ly (tedy tím, jakýje poměr domácích a zahraničních cen 
standardního spotřebního koše) a směnným kursem. 
Tento rozdíl, popisovaný výchylkou směnného kursu vů
či paritě kupní síly (tzv. exchange deviadon ratio),je tím 
vyšší, čím je země zaostalejší; u vyspělých zemí parita 
kupní síly a směnný kurs naopak v podstatě splývají. 

Uvedená výchylka dnes řadí Československo do sku
piny nejzaostalejších zemí světa, někam na úroveň Indie, 
Nigérie či Ghany. I když jsem svého času k nelibosti ko
munistických mocipánů, ale i některých tehdejších re
formátorů kritizoval výraznou zaostalost československé 
společnosti, nedomnívám se, že takové zařazení je realis
tické. Představuje opačný extrém vůči převládajícímu 
pseudooptimismu a je jen projevem bezradnosti, sebetu-
pení a malé informovanosti. Logickým důsledkem pro
vedených devalvací je to, že existuje rozsáhlý sortiment 
zboží, které si u nás zahraniční návštěvník může zakou-
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pit za zlomek ceny, kterou by zaplatil ve své zemi. Chová 
se ekonomicky zcela racionálně, když tak učiní. Rakouští 
ekonomové, kteří jsou svědky nákupů svých občanů 
v Československu, se soukromě ptali, zda jsme se ne
zbláznili. 

Totéž, k čemu dochází nákupem zahraničních obča
nů u nás, se však uskutečňuje i tehdy, jesdiže vyvážíme 
své výrobky do zahraničí. Nevýhodný, stále administrativ
ně stanovený a tedy v podstatě ne tržní kurs koruny činí 
naše zboží mimořádně levné, prodávané za ceny, které 
by se daly označit jako dumpingové. Všechno lze expor
tovat, záleží však především na tom, za jakou cenu. Ten
to druh exportu, nepodložený vysokou technickou úrov
ní našeho zboží, ale pouze jeho lácí, však představuje ne
vratný transfer části našeho národního důchodu do za
hraničí. Jsme pacientem, který potřebuje transfúzi, ale 
jemuž je místo toho odsávána další část krve. Tato trvale 
otevřená rána, vyvolaná nepromyšlenými devalvačními 
experimenty, je tak jedním z významných faktorů, blo
kujících náš ekonomický růst. 

Struktura exportu přitom signalizuje to, čemu se ří
ká ekonomicky perverzní chování. Nevyvážíme výrobky, 
charakterizované vysokým zhodnocením, ale naopak 
produkty s nízkou mírou přidané hodnoty. To udržuje 
konzervování zastaralých oborů, které by jinak skutečný 



tržní mechanismus postupně vyřadil ze hry. Naše ex
portní expanze v těchto směrech přitom není nijak osl
ňující, protože na vyspělých trzích koneckonců vždy roz
hoduje kvalita nad cenou. Na druhé straně zdražení do
vozů blokuje nákup nových technologií, jež by pomohly 
modernizovat naši produkci. Plýtváme prostředky na do
voz spotřebního zboží, ale import investičních celků je 
prakticky zmražen. 

Byla-li devalvace nesena snahou o rychlou konverti-
bilitu domácí měny, lze konstau >vat, že konvertibility mě
ny nelze dosáhnout bez konvertibility zboží, tedy bez ros
toucí výkonnosti ekonomiky. Plně konvertibilních měn 
je dnes ve světě málo a země, které je mají, se k nim pro
bíjely dlouhou a strastiplnou cestou. Pokud seje pokusi
ly zavést předčasně, jako například Velká Británie krátce 
po druhé světové válce, byl tento experiment jako neús
pěšný po šesti měsících odvolán. Nám ovšem chybí 
moudrost anglických ekonomů, neumíme se poučit 
z vlastních chyb, naopak na nich sveřepě trváme. 

V důsledku provedených devalvací je dnes průměrná 
československá mzda, vyjádřená v dolarech nebo mar
kách, nižší, než totéž vyjádření u polských nebo maďar
ských občanů. Je jistě hezké, je-li Praha nejlacinějším 
městem Evropy a mohou-li si u nás i rakouští důchodci 
připadat jako boháči. Konzervace exportní struktury na 
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zastaralé úrovni spolu s blokováním dovozu nových tech
nologií však vytváří přesně opačné předpoklady pro eko
nomický růst, než naivní a fanatičtí experimentátoři 
snad zamýšleli. Proto se objevuje i druhá, pro některé 
nečekaná vlna devalvačních následků. 

Rozjíždí se zde mechanismus pozitivní zpětné vazby, 
pracující ve spirále devalvace - ceny - nové devalvace. 
Samo zdražení importních vstupů, na nichž je naše eko
nomika do značné míry závislá, pochopitelně podněcuje 
cenový růst. Ten se řetězovou reakcí týká nejen výrobků, 
vycházejících z dovážených surovin či polotovarů, ale ná
sledně i všech produktů navazujících. Růst domácí ce
nové hladiny inflací ovšem vede ke snížení původní re
lativní výhodnosti levné měny, a aby se tato výhodnost 
obnovila, je nutná další devalvace. Ta pak ve zvýšené mí
ře produkuje tytéž efekty, jako devalvace předchozí. 

Kdysi jsem v Semaforu kritizoval naši devalvační po
litiku poukazem na Aloise Rašína, který jako první čes
koslovenský ministr financí naopak revalvoval. Podotkl 
jsem, že znehodnotit měnu není žádné umění, zatímco 
její zhodnocení dá práci. Dostalo se mi tehdy nevlídných 
reakcí, vyplývajících z toho, že jsem zřetelně snižoval ge
nialitu současného ministra financí. Bohužel, po uply
nutí řady měsíců nemám důvod, abych svůj názor změ
nil. 
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D ů s l e d k y c e n o v é l i b e r a l i z a c e 

Není tomu historicky tak dávno, co jsme byli ujišťováni, 
že je hlubokým nedorozuměním domnívat se, že libera
lizace cen vyvolá všeobecný cenový růst. Některé ceny 
půjdou nahoru, ale j iné naopak zase dolů. Nevím o ce
nách, které by nevzrostly, snad s výjimkou heligónů 
a cimbuří, ale ty málokdo kupuje. V našem slovníku se 
tak objevil pojem inflace, nejprve jako hrozba, jíž je tře
ba se vyhnout, poté naopak jako realita. Tvrzení finanč
ních odborníků, že jsou specialisty na inflaci a že inflace 
je jejich celoživotní téma, se bohužel potvrdilo. Netušili 
jsme pouze, že jde o specializaci na vyvolávání inflace 
a že odborníky, kteří by dokázali v podmínkách tranzi-
dvní ekonomiky masivní inflaci zabránit, bohužel zřejmě 
dosud nemáme. 

Víra v neviditelnou ruku trhu vedla k představě, že 
uvolněním cenových podmínek vznikne konkurence 
mezi výrobci, která zabrání dalšímu zvyšování cen. Nic 
z toho se ovšem nestalo. Především u nás neexistují kon
kurující si výrobci, ale výrobci monopolní. Je přitom do 
značné míry jedno, zda jde o výrobce státní, nebo sou
kromé. Monopol se vždy chová jako monopol, bez ohle-
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du na formu vlastnictví. Z toho vyplývá, že v podmín
kách, kdy ceny nejsou regulovány, každý monopolista na
sadí cenu co nejvýše. Inflační skok, který jen v polovině 
roku 1991 dosáhl pro oficiální ekonomy neočekávané vý
še padesáti procent, tuto zákonitost jen potvrdil. 

I zde se projevuje pozitivní zpětná vazba, tentokrát ve 
spirále ceny - mzdy - ceny. Cenový růst, který je někdy 
označován za prostou drahotu nebo utajenou měnovou 
reformu, není jednorázový. Dotýká se obyvatelstva tím, 
že snižuje reálné mzdy, neboť růst nominálních mezd se 
opožďuje za cenovým pohybem. Snížit reálné mzdy lze 
ovšem až po určitou hranici sociální únosnosti; po pře
kročení této hranice se objevuje sociální konflikt. Tyto 
konflikty, například stávky nebo demonstrace, jednak 
dále snižují produktivitu práce a tedy reprodukují na 
rozšířené úrovni situaci, z níž se zrodily. Kromě toho 
však vytvářejí výrazný sociopolitický tlak na růst nominál
ních mezd, jemuž lze stěží odolat, zejména v předvoleb
ním období. Pohyb minimálních mezd vzhůru však vede 
k růstu nákladů a za jinak stejných podmínek k dalšímu 
růstu cen. 

Objevuje se někdy naděje, že růst cen se zastaví, až ty
to ceny dosáhnou na domácím trhu úrovně světových 
cen. Tato naděje je lichá. Nepočítá totiž s pokračujícími 
devalvacemi, se znehodnocováním měny, kterým jsme se 



zabývali v předchozí kapitole. Ceny v tomto smyslu ne
mají limitu, k níž by asymptomaticky směřovaly. Může 
dokonce dojít k situaci hyperinflace, umocňované mo
nopolní strukturou ekonomiky, kdy pohyb mezd se bude 
opožďovat za růstem cen, kdy dalším podnětem tohoto 
cenového vzestupu budou devalvace a kdy účinky těchto 
faktorů se budou spíše násobit než sčítat. Nekontrolova
telná inflační spirála tak může být výrazným důsledkem 
dnešní ekonomické politiky. 

Z těchto důvodů je nutné odmítnout očekávání, že 
cenový skok byl jednorázový, že byl „jednohrbým vel
bloudem", jemuž už další hrb nenaroste. Inflace probí
há po eskalační křivce, jednotlivé „schody" jsou sice od
dělovány několikaměsíčními fázemi uklidnění, aby se 
však poté inflační tygr vrhl na další oběť. S rizikem, že 
v době vyjití této práce bude možné uvedenou krátko
dobou prognózu verifikovat, předpokládám, že nedojde-
li ke změnám podmínek v oblasti hospodářské politiky, 
čeká nás jak další výrazná inflační vlna, tak i další deval
vace. 
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D ů s l e d k y z m r a z e n í p o d n i k o v é sféry 

Ještě před uvolněním inflačního pohybu došlo v česko
slovenské ekonomice k nenápadnému, ale o to tragičtěj
šímu rozhodnutí, týkajícího se přijetí zákona o státním 
podniku. Tento zásah v podstatě zbavoval zaměstnance 
možnosti jakékoli efektivní kontroly nad chodem podni
ku, včetně drobné samosprávy, které si vydobyli v po
sledních letech komunistického režimu. Nevracel však 
tuto kontrolu do rukou soukromých vlastníků, kteří 
prakticky neexistovali, ale naopak upevňoval moc byro
kratických státních úředníků, odvolatelných pouze sho
ra, a to stěží z důvodu nízké výkonnosti jimi řízených 
podniků. Byl tak v podstatě petrifikován dosavadní 
systém řízení, moc státní byrokracie. Pokoušel jsem se 
v parlamentě bojovat proti tomuto zákonu, bohužel mar
ně. Obával jsem se, že zcela zmrazí podnikovou sféru, že 
vytvoří nebo prohloubí faktor nekompetentnosti podni
kového vedení, které o úspěšnosti celkového výkonu na
ší ekonomiky rozhoduje více, než se monetaristickým 
ekonomům zdá. 

Státní úředník ve vedení podniku se především bojí 
o svou funkci. Nemá důvod - až na čestné výjimky - za-
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bývat se dlouhodobými vývojovými koncepcemi a per
spektivami své firmy, hasí pouze operativní požáry, a to 
ještě špatně. Je tedy zanedbána investiční výstavba, což se 
může projevit na vývoji našeho hospodářství i ve vzdále
nějším období. Nedochází ani k organizačním inovacím, 
podniková sféra v podstatě čeká na svého Godota, na pri
vatizační proces. Místo výchovy a obměny managemen
tu, kontrolovaného zaměstnanci, který bude hrát v dlou
hodobém přechodném období výraznou úlohu, byla 
podniková sféra svěřena do těch nejhorších rukou. I kdy
by existovala motivace zaměstnanců - a ta se naopak po
stupně vytrácí - neadekvátní řízení ji dokáže hladce zne
hodnotit. 

Není proto divu, že v naší ekonomice neprobíhají 
ani výraznější demonopolizační tendence. Rozštěpení 
administrativních gigantů není v zájmu současných ve
doucích struktur firem, nemůžeme přece od kaprů oče
kávat, že si sami vyloví rybník. Umožňuje-li monopolní 
struktura docílení monopolních zisků, bylo byl proti
smyslné očekávat, že se monopolní pozice podnikový 
management dobrovolně vzdá. 

V tomto případě je reprodukční cyklus charakterizo
ván zvyšujícím se tiakem na změnu podnikových vedení. 
Neposiluje se existující nekompetence, která vede ke sni
žování ekonomického výkonu, ale naopak, čím nižší je 
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tento výkon, tím vyšší sociální tlak je vyvoláván na změnu 
vedoucích struktur. Tento dak ovšem prochází řadou 
zprostředkujících mezičlánků, nerealizuje se automadcky. 
Může být i nesprávně kanalizován, například plošným bo
jem proti starým strukturám, založeným na principu ko
lektivní viny. Pro kompetenci v podnikovém vedení je však 
rozhodující výkonnost řídících pracovníků, nikoli jejich 
třídní, rasový nebo náboženský původ. I když uznávám, že 
množství komunistických funkcionářů bylo nekompetent
ní, měli by nyní ze svých řídících funkcí odejít právě pro 
tuto prokázanou nekompetenci, nikoli pro bývalou nebo 
současnou příslušnost k jakémukoliv politickému směru. 

Zmrazení podnikové sféry podlomilo adaptační pro
cesy, které jsou tak důležité při razantních změnách trhu 
a tím i charakteru odbytu. Zablokovalo inovační procesy, 
zejména procesy dlouhodobého charakteru. Přispělo ke 
snížení produktivity práce a udržení nebo dokonce ještě 
zvýšení beztak enormní materiálové, energetické a suro
vinové náročnosti výroby. Toto vseje ušlý zisk, omezující 
možnosti našeho budoucího rozjezdu. Současně je to 
však i časovaná bomba v základech ekonomické reformy: 
bez prosazení participativních forem, vycházejících 
i z jasně definovaného, neanonymního vlastnictví, zůsta
ne tato reforma i nadále pouhou rétorikou a nebude ani 
radikální, ani ekonomická, byť by si tak tisíckrát říkala. 
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D ů s l e d k y p r i v a t i z a c e 

Dosavadní privadzační pokusy jsou velice skromné a ma
jí jen omezený účinek. Těžiště se todž soustřeďuje na 
očekávanou kupónovou privatizaci, jejíž příprava již 
dnes brzdí některé procesy privatizace malé. S určitým 
zjednodušením tedy můžeme mluvit především o odha
du důsledků kupónové privatizace, aniž bychom zane
dbávali alternativní privatizační formy. 

Kupónová privatizace je koncipována jako možnost 
nákupu akcií za symbolický poplatek, tedy v podstatě 
zdarma. Stejný počet investičních bodů může získat kaž
dý dospělý československý občan. Tyto body umístí do 
akcií některého z podniků, nabídnutého zcela nebo čás
tečně ke kupónové privatizaci, a rozsah tohoto umístění 
ocení hodnotu akcií tohoto podniku. Nechce-li indivi
duální občan riskovat, vloží své investiční kupóny do ně
kterého z privatizačních fondů, zajišťujících rozptýleným 
držením akcií diverzifikaci rizika. 

Proti této nikde na světě neodzkoušené metodě mů
žeme vznášet řadu námitek. Jednou z nich je obnovová
ní rovnostářského charakteru vlastnictví, jeho „všelido-
vost". Druhou námitkou, které se ještě dotkneme při po-
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sužování důsledků existující rozpočtové politiky, je neú-
platný charakter velké privatizace, tedy to, že nepřináší 
dodatečné prostředky. Třetí námitkou, která úzce souvi
sí se zmrazením podnikové sféry, je pak výrazné rozptý
lení vlastnictví, riskantní zejména u individuálních ná
kupů; podnik, vlastněný množstvím malých drobných 
akcionářů, nemůže být těmito akcionáři efekdvně kon
trolován, takže dosavadní nekompetentní podnikové ve
dení není ohrožováno tlakem vlastníků. Snad i to je dů
vodem, proč někteří státní úředníci objížděli podniky 
a slibovali dosavadním vedoucím pracovníkům, že vy-
hradí-li v privatizačních projektech dostatek prostoru 
pro kupónovou privatizaci, budou moci ve svých funk
cích zůstat. 

Vcelku okrajově bychom mohli poznamenat, že ku
pónovou privatizaci lze interpretovat i jako řetězovou 
hru typu „za tisíc korun milionářem". I v prestižních de
nících, strádajících zřejmě nedostatkem reklamy, dnes 
můžeme číst inzeráty, vybízející nás, abychom vložili na
příklad 270 korun s tím, že za čtvrt roku dostaneme zpát
ky sto padesát tisíc. Je tím jaksi popřen zákon zachování 
energie a hmoty, podle něhož v ekonomické aplikaci 
nelze zvětšovat objem peněz, lze je pouze přerozdělit 
s tím, že vklad do řetězové hry se přesune k jejím zakla
datelům. Přesto se těchto her účastní množství lidí. 
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Výnos z akcií zpravidla málo perspektivních podniků 
bude patrně v nejbližších letech minimální. Přispěje to 
k tomu, že tzv. bonitní akcie (akcie perspektivních, resp. 
prosperujících podniků) jsou v poslední době stahovány 
do Fondu národního majetku, určeny pro oddlužení 
podniků a nevstupují tedy do kupónové privatizace. Níz
ká dividenda by však nebyla tou hlavní námitkou, i když 
nelze vyloučit deziluzi kupónových akcionářů a jejich 
tendenci rychle akcie prodávat za neúměrně nízkou ce
nu (poměřovanou cenou nabytí), což by mohlo vést ke 
kontrole převážné části našich podniků různými mafie
mi, starými i novými nomenklaturami. Podstatnější ná
mitkou je nemožnost efektivní kontroly podnikového ří
zení a tedy zachování jeho nevýkonnosti. Tvrzení, že roz
ptýlené vlastnictví existuje i v tržních ekonomikách, ne
obstojí; za prvé to není zcela pravda (v USA například 
osmdesát procent obchodovatelných akcií je v držení fi
nančních institucí), za druhé si nemůžeme ještě dovolit 
to, co je přípustné právě ve fungující tržní ekonomice. 

Odhad důsledků kupónové privatizace tedy vede 
především k absenci mimorozpočtových příjmů, jež by 
mohly vzniknout úplatnou privatizací, a tím k oslabení 
investičních možností společnosti, která neomezí svoji 
spotřebu ve prospěch investic. Dalším následkem je po
sílení konzervace neschopné podnikové byrokracie, ve-
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doučí ke snížení ekonomického výkonu. Konečně soci-
álněpsychologickou odezvou může být i narůstající zkla
mání těch, kdo doufali rychle zbohatnout, spojené se 
vznikem sice dravých, avšak hospodářsky trvale nevýkon
ných mafiózních skupin, dostávajících se do čela ekono
mického dění spíše hospodářskou kriminalitou (včetně 
tzv. insider trading, spojeného se zneužíváním informa
cí) než podnikatelským výkonem. 

Přitom privatizace jako přesun majetkových práv od 
státu na jednotlivce je naprosto nezbytnou podmínkou 
společenské transformace. Ne každý typ privatizace však 
musí nutně přinášet žádoucí budoucí účinky. Lze očeká
vat, že volba privatizačních postupů, mobilizujících spíše 
budoucí příjmy než přítomné úspory a usilujících o je
jich kapitalizaci, by přinesla výrazně větší efekt. Platí to 
jak o leasingu místo prodeje za hotové v malé privatiza
ci, tak o zaměstnaneckém spoluvlastnictví a prodeji akcií 
na dlouhodobé splátky v privatizaci velké. Při těchto po
stupech by rovněž kleslo riziko praní špinavých peněz, 
kriminalizující naši ekonomickou strukturu v současné 
době. 
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D ů s l e d k y r e n t i é r s t v í 

Posledním z opatření, již založených současnou verzí na
ší ekonomické reformy, jsou poměrně rozsáhlé restituce 
majetku. Po čtyřicetileté přetržce, kdy se vlastnictví zpra
vidla ujímají nikoli původní majitelé, ale jejich potomci, 
hrozí riziko rentiérství, vytvářeného kromě restitucí 
i umožněním zmíněné kapitalizace prostředků, jejichž 
původ nelze beztrestně prokázat. Pokud by restituovaní 
vlastníci pokračovali v podnikatelské tradici, bylo by 
všechno v pořádku, a společenský nesouhlas s restituce
mi by bylo možné oprávněně přičíst tradiční české závis
ti. Problém je v tom, že tuto trajektorii volí jen menšina 
bývalých vlastníků či jejich potomků. Větší část nově zís
kaný majetek prodává nebo pronajímá. Tím se z nich stá
vají rendéři, tedy lidé, žijící z výnosu kapitálu. Rozdíl me
zi podnikatelem a rentiérem spočívá v tom, že podnika
tel koupí spíše nový stroj do dílny než kožich manželce, 
zatímco rentiér nemusí žádné stroje kupovat, není povi
nen rozmnožovat získaný kapitál. Vznik širší skupiny, ži
jící tímto způsobem, by právě v podmínkách transfor
mující se chudé společnosti mohl být vážným sociálním 
rizikem. 
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Sociální diferenciace by zde todž nebyla podložena 
diferenciací výkonu. Minulá egalitářská společnost, jejíž 
rovnostářství se tak negativně zapsalo do vzorců našeho 
chování, by ve fenoménu rentiérství nalezla jen další ví
taný argument proti přirozenému majetkovému rozrůz
ňování. Kromě toho by existence výrazné sociální skupi
ny rentiérů vedla k odčerpání části potenciální pracovní 
síly, tolik nezbytné pro obnovu našeho hospodářství. 

Restitucemi se děje pokus, vrátit se do minulosti mís
to směřovat do budoucnosti. Není náhodou, že s výjim
kou Československa dosud k masivním restitucím nesá
hla žádná z postkomunistických zemí. Čtyřicetiletou pře-
tržku nemůžeme mechanicky obnovit návratem k výcho
zímu stavu, stejně jako nemůžeme efektivně požadovat 
po Švédech, aby nám vrátili rudolfínské sbírky, odcizené 
za třicetileté války. Byl bych pro restituce, kdyby komu
nistický experiment v naší zemi trval několik let, a kdyby 
tedy bylo ještě možné navázat na přervanou tradici pod
nikatelství týchž vlastníků. S dvougeneračním odstupem 
však jde jen o pokus opět připevnit k podnikatelskému 
stromu větev, která byla před čtyřiceti letyjako zdravá od 
tohoto stromu brutálně odťata. Není to bohužel možné 
a otevírá to jen Pandořinu skříňku dohadování se o bý
valém majetku, které může snadno přeskočit od majetku 
jednotlivců k majetku institucí, případně od majetku do-

164 



mácích občanů k majetku občanů dnes zahraničních 
včetně například sudetských Němců. 

Návrat k minulosti zažíváme zpravidla tehdy, máme-
li pochybnosd o své budoucnosti. Tento sestup ke koře
nům však může být j e n sebeútěšným, jestliže se domní
váme, že ve změněném světě můžeme navázat tam, kde 
jsme kdysi přestali. Resdtuce odnímá našemu národní
mu hospodářství enormní prostředky, které bychom mě
ly koncentrovat na energii, nutnou k návratu do klubu 
vyspělých zemí, je jistou analogií devalvační rány. Všech
na čest těm, kdo navázali na dědictví předků a pokraču
jí v podnikatelské tradici; jestliže však jich je výrazná 
menšina, vznik sociální skupiny rentiérů - nikoli podni
katelů - j e n podnítí dozrávající sociální konflikt. 

D ů s l e d k y i n f l a c e 

Devalvace spolu s cenovou liberalizací v podmínkách 
zmrazení podnikové sféry, které vede k uchování ne
kompetentních podnikových vedení a jejích monopol
ních struktur, vyvolávají inflaci. Tyto inflační faktory se 
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prohlubují odkládáním privadzačního procesu, resp. 
soustředěním se najeho populistické, málo efektivní for
my, které nadto místo žádoucího středního podnikatel
ského stavu pouze produkují novou vrstvu rentiérů. In
flační proces v první řadě snižuje domácí poptávku, pro
tože výrazně omezuje koupěschopnost obyvatelstva a te
dy i odbyt. Uvážíme-li, že koncem roku 1991 již klesla re
álná mzda o více než třicet procent a maloobchodní 
obrat dokonce o čtyřicet procent, pochopíme, jak výraz
né rozměry toto omezení má. 

Vedou se často diskuse o tom, do jaké míry se smr
štění domácího trhu podílí na poklesu výroby. Uvádí se, 
že přinejmenším srovnatelnými faktory je rozpad trhu 
bývalého RVHP, především pak sovětského trhu, dále ně
které obtíže, spojené s válkou v Perském zálivu, případ
ně problém dodávek ropy. Nechci v nejmenším tyto vněj
ší příčiny podceňovat, pouze se domnívám, že nejsou 
rozhodující. Válka v Perském zálivu byla relativně krát
kodobou epizodou, cena ropy se vyvíjí příznivěji, než se 
původně předpokládalo, východní trh nezmizel tím, že 
zmizel komunismus, jinak by se na něj západní firmy usi
lovně nesnažily proniknout. Recesí, kterou nedávno re
nomovaný týdeník The Economist označil jako barbar
skou, jsou však postiženy především ty obory, které reali
zují převážnou většinu své produkce na domácím trhu. 

166 



Se zmíněnými efekty mají naopak v důsledku devalvace 
možnost se dumpingovým exportem prosazovat obory, 
o jejichž dlouhodobé perspektivě lze s úsměvem pochy
bovat. 

Komunistický zvyk svádět vše na vnější příčiny, ať už 
se jednalo o imperialisdckou blokádu nebo o klimatické 
výkyvy, v nás tedy jaksi přežívá. Již v předchozí části jsme 
zdůraznili, že vnější faktory nikdy nejsou rozhodující pro 
dlouhodobý vývoj a svádět na ně vlastní neúspěchy je 
prostým alibismem. Podobně, jako proces privatizace za
nedbává možností vzniku domácího, československého 
kapitálu a otevírá prostor spíše agentům zahraničních fi
rem, skupujících existující podniky namísto jejich rozší
ření a modernizace i za účasti zahraničního kapitálu, 
proces inflace likviduje především domácí, nikoli zahra
niční trh. I když exportní úspěšnost je za normálních 
podmínek znakem prosperující firmy, neschopnost zaji
stit krytí domácích potřeb může vést k řetězovému bank
rotu množství zejména malých a středních podniků, kte
ré jsou na domácím trhu nutně závislé. 

Vedle smrštění domácí poptávky je dalším efektem 
inflace vznik sociálního napětí, vyvolaného právě pokle
sem reálných mezd. Pod hranicí životního minima se po
stupně ocitají stále rozsáhlejší skupiny důchodců, rodin 
s malými dětmi, neúplných rodin a mladých manželství. 
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To může vytvářet prostor pro levicovou i pravicovou vul
gární sociální demagogii, operující s fenoménem reál
ného zbídačování a buď nostalgicky vzpomínající na ko
munistické doby, nebo naopak vyzývající k faktickému 
zavedení fašismu. Existence rentiérských skupin uvnitř 
této polarizující se sociální struktury může sociální na
pětí ještě j en dále umocňovat. 

Mez sociální únosnosti ekonomické reformy byla 
zpočátku odhadována hranicí asi patnáctiprocentního 
poklesu reálné mzdy. Současný pokles již tuto hranici vý
razně překročil. Faktor snížení životní úrovně však půso
bí poněkud složitěji; j eho vliv je spoluovlivňován i dél
kou jeho trvání a očekávání populace. Tam, kde před
pokládáme pouze krátkodobé zhoršení, snášíme tento 
pokles snadněji, než není-li naděje na opětovný brzký 
vzestup. V tomto smyslu lze říci, že jak se kumuluje po
kles životní úrovně v čase, vyhasínají i pozitivní expekta-
ce a ztrácí se nejvýznamnější kapitál, kapitál důvěry. 
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D ů s l e d k y p o k l e s u p r o d u k c e 

Inflace umožnila realizovat monopolní zisky, především 
díky přesunu prostředků od obyvatelstva k podnikům. 
Tyto zisky však jsou nekompetentním podnikovým vede
ním využívány neracionálně a mají jen krátkodobý cha
rakter. Lze dokonce říci, že ještě dále tlumí tendenci 
k inovacím, vyvolávají ovzduší bezstarostnosti, nejsou in
vestovány, ale proplýtvávány. Byl například zaznamenaný 
příklad podniků, které při nedostatku odbytu uzavřely 
výrobu, ale nadále vyplácely svým zaměstnancům osmde
sát procent jejich původní mzdy. Tímto způsobem lze ji
stě o několik měsíců odložit nástup razantní nezaměst
nanosti; co se však stane, až se tyto prostředky vyčerpají? 

Na druhé straně snižující se objem poptávky, daný 
klesající koupěschopností obyvatelstva, staví podniky 
před obtížně řešitelný problém. Monopoly snižují výro
bu a zvyšují ceny, prohlubují tedy inflační spirálu a do
časně si udržují relativně vysoké zisky. I mezi nimi se však 
začíná objevovat sílící skupina slabších podniků, které již 
narazily na poptávkovou bariéru a jejichž zisky proto za
čínají absolutně klesat. Tyto podniky, nedotované již stá
tem - což jinak můžeme považovat zajeden z mála pozi-
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tivních rysů probíhající ekonomické reformy - si na se
be nejsou schopny vydělat a stávají se insolventními. Šíří 
se tak řetězová reakce platební neschopnosti. I tato ne
schopnost, podobně jako inflace, se vyvíjí po eskalační 
křivce; příroda, včetně přírody ekonomické, se ostatně 
často pohybuje ve vlnách. 

Jestliže tak původně spuštěná devalvační a liberali
zační vlna vyvolala vlnu inflační, je třetí, stupňující se vl
nou v důsledku smrštěné domácí poptávky pokles pro
dukce. Využívání ekonomického potenciálu se snižuje, 
v důsledku toho klesá sám tento potenciál. Je iluzí do
mnívat se, že obnovení výroby na původní úroveň je 
snadno reverzibilní. Nejde přitom samozřejmě o udržo
vání nejkvalitních výrob; za nekvalitní výrobu však ne
můžeme automaticky považovat tu, která na domácím tr
hu nenachází odbyt. Nemám-li peníze na to, abych si 
koupil určitý výrobek, neznamená to ještě, že tento výro
bek je nutně nekvalitní, často právě naopak. 

Fixní náklady, nezávislé na objemu výroby, zejména 
amortizace, s poklesem produkce neklesají, zatímco se 
snižuje rozsah tržeb. Rentabilita výroby tak začíná rela
tivně klesat. Podniky mají stále větší potíže s odváděním 
daní státu, musí si dokonce na tyto odvody vypůjčovat, 
a přestávají platit svým dodavatelům. To akceleruje pla
tební neschopnost a činí finanční sféru stále křehčí 
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a zranitelnější. Ani další inflační vlna přitom již v zásadě 
nemůže vést k obnovení enormních zisků, protože ne
bude existovat předzásobení, v jehož důsledku podniky 
vyráběly ze vstupů se starou cenou a prodávaly za ceny 
nové; ve své současné finanční situaci si totiž zpravidla 
podniky již nebudou moci toto předzásobení dovolit. 
Ani odvody do státního rozpočtu však nebudou stabilní 
vzhledem k tomu, že jsou koneckonců právě funkcí vý
roby. Snižující se produkce se tak svými důsledky pro
mítne i do narůstajících rozpočtových potíží. 

Současně se začne prosazovat další, nikoli již pouze 
ekonomická, ale i sociální vazba, spočívající v narůstající 
nezaměstnanosti jako důsledku poklesu produkce. Pod
niková sféra, adaptovaná na předchozí podmínky, se 
zpočátku propouštění pracovníků brání. Tím však do
chází j en k rozřeďování produktivity práce, k pomalejší
mu poklesu mzdových nákladů, než je pokles tržeb, a te
dy opět k dalšímu snížení podnikové rentability. Někte
ré formy privatizace, zejména ty, které nejsou založeny 
na zaměstnaneckém spoluvlastnictví, mohou pokles za
městnanosti perspektivně akcelerovat, ale i nezávisle na 
nich se dá očekávat, že růst počtu nezaměstnaných brzo 
srovná krok s poklesem efektivní výroby. 

Nezaměstnanost je dnes již v Československu téměř 
bezprecedentním fenoménem, uvážíme-li několik gene-
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raci, které žily v podmínkách byť fiktivní a neefektivní pl
né zaměstnanosd. To znesnadňuje adaptabilitu pracovní 
síly, kteráje nadto podlamovánajejí obtížnou mobilitou, 
vyvolanou například i neexistujícím trhem s byty. Ze 
všech těchto důvodů můžeme očekávat, že psychologic
ký šok z nezaměstnanosd - zejména pak z dlouhodobé 
nezaměstnanosti - bude výrazně traumatizovat naši 
transformující se společnost. 

Je obtížné odhadnout, při jaké kritické hodnotě po
čtu nezaměstnaných se tento šok stává prakticky celo
společenským. Nezaměstnanost totiž není pouze reálný, 
ale i expektační problém. V okamžiku, kdy se začneme 
obávat, že by mohla postihnout i nás - protože je již do
statečně vysoký počet příkladů v našem okolí - reaguje
me téměř tak, jako kdybychom již nezaměstnanými byli. 
Vyznavači neviditelné ruky trhu jako jediné dominující, 
autoregulativní síly, předpokládají, že tento pocit ohro
žení probudí obranné aktivity, vybudí potenciální neza
městnané ke zvýšení jejich výkonu. To by však platilo v ji
ném prostředí, s odlišnými kulturními tradicemi, zejmé
na však s výraznějšími možnostmi sebeuplatnění. Zmíně
né zmrazení podnikové sféry, schopnost nekompetentní 
podnikové byrokracie znehodnotit i sebeinovativnější 
činnost, vede spíše k pasivitě, rezignaci, případně k agre
sivitě, předznamenávající budoucí sociální konflikty. 
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Spolu s poklesem reálné mzdy tak narůstající neza
městnanost může namixovat výbušný koktejl, ohrožují
cí stabilitu sociálních i politických struktur. Narůstající 
podpory v nezaměstnanosti a malý rozsah rekvalifikací, 
vyvolaný nepružností ekonomiky, dále zatěžují státní 
rozpočet. Současně pokračuje proces smršťování do
mácí poptávky. Už Keynes poznamenal, že na pokles re
álné mzdy reaguje zaměstnanec méně citlivě, než na ty
též efekty vyvolávající pokles mzdy nominální. Nelze 
však nereagovat na masivní rizika nezaměstnanosti. 
V tomto smyslu je právě nezaměstnanost oním neural-
gickým bodem, v němž se protíná několik uzavřených 
smyček. 

Čím nižší je výroba, tím více je nezaměstnaných; 
čím více je nezaměstnaných, tím nižší je koupěschopná 
poptávka; čím nižší je koupěschopná poptávka, tím niž
ší je výroba. Současně však platí, že čím více je neza
městnaných, tím vyšší je sociální nespokojenost; čím 
vyšší je sociální nespokojenost, tím nižší je pracovní vý
kon; čím nižší je pracovní výkon, tím nižší je výroba. 
A konečně, čím více je nezaměstnaných, tím vyšší jsou 
rozpočtové výdaje na podpory v nezaměstnanosti; čím 
vyšší jsou tyto výdaje, tím méně peněz zbývá na finan
cování rozvojových programů; čím méně jsou financo
vány rozvojové programy, tím nižší je výroba. Ve všech 
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okruzích jsme tak vtahováni do ekonomického Maelst-
rómu, z něhož lze uniknout pouze radikálním otoče
ním kormidla ekonomické i sociální politiky. 

D ů s l e d k y r o z p o č t o v ý c h o m e z e n í 

V závěru předchozí kapitoly jsme již narazili na souvislost 
mezi dynamikou produkce a pohybem státních rozpočtů. 
Je to souvislost pochopitelná; podstatná část národního 
důchodu prochází státním rozpočtem. I když komunistic
ký režim tento podíl předimenzoval, silný veřejný sektor 
dnes existuje ve všech vyspělých zemích. Neměly by do něj 
patřit státní podniky, které se zpravidla ukazují být nee
fektivní. Měl by však zahrnout veřejné školství, zdravotnic
tví, sociální péči, nekomerční kulturu, základní výzkum, 
ochranu životního prostředí a podobné aktivity. Přitom by 
nikdo neměl bránit, aby například vznikaly i soukromé 
školy nebo nemocnice, občané by však zde na soukromý, 
ziskově orientovaný sektor neměli být bezvýhradně odká
záni. Škola ani nemocnice nejsou podniky, které by si na 
sebe nutně měly vydělávat. Hledání rovnováhy mezi sou-
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kromým a veřejným sektorem ostatně patří k nejsložitěj-
ším úkolům skutečné dlouhodobé polidky. 

Jesdiže klesá ekonomický výkon, klesají i rozpočtové 
příjmy; klesají dokonce rychleji, než klesá tento výkon. 
Tak například daň z obratu závisí na rozsahu maloob
chodního obratu, který je opět funkcí průměrné životní 
úrovně. Tato závislost je však nelineární: s poklesem re
álné mzdy se pozornost spotřebitele posouvá k levněj
ším, tedy daní méně zatíženým výrobkům, takže celkový 
výnos obratové daně v dlouhodobějším horizontu klesá 
rychleji, než klesá maloobchodní obrat. Podobně odvod 
ze zisku podniků u nás dosud není vybírán na základě re
álně obdržených (inkasovaných), ale fakturovaných tr
žeb. Zahrnuje tedy i ten fiktivní zisk, který dodavatel ni
kdy nedostal, protože mu odběratel prostě nezaplatil 
a to je při narůstající platební neschopnosd našich pod
niků stále četnější případ. Při konečném finančním zú
čtování se však tyto rozdíly musí vracet, takže závěrečné 
rozpočtové příjmy opět poklesnou. 

Snižující se rozsah rozpočtových příjmů vede nutně 
i k omezení výdajů. Kromě toho vytváří logický tlak na 
změnu dosavadní rozpočtové politiky. Jsem přesvědčen, 
že dříve nebo později u nás bude opuštěna restriktivní 
rozpočtová politika a sám tento termín bude tiše odvo
lán. Až doposud se totiž podařila pouze dialektická syn-
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téza nedostatků obou typů rozpočtové politiky: z restrik
tivní politiky máme snížení ekonomického výkonu, z po
litiky expanzivní deficit a narůstající státní dluh. Vracíme 
se tedy ke stylu žití na účet budoucnosti, tedy ke stylu, 
vlastnímu pro komunistický režim. 

Samotným deficitním financováním, vydáváním stát
ních obligací, rušením rozpočtových rezerv, případně 
dokonce nekrytou inflační emisí ničeho nedosáhneme. 
Vypisování nových daní by jen dále prohloubilo beztak 
existující společenskou nespokojenost. Rozpočtová poli
tika je odrazem celkové hospodářské politiky, rozpočet 
nelze zachránit žádnými finančními kouzly, je-li tato hos
podářská politika neúspěšná. Stále nám zde chybí dlou
hodobá rozvojová strategie. 

Kdyby snížení rozpočtových výdajů zahrnovalo jen 
eliminaci dotací neefektivním podnikům, případně sní
žení nákladů na mnohdy přebujelou státní správu 
a omezení výdajů na obranu, nebylo by proti tomu mož
né nic namítat. I v těchto správních položkách se však 
skrývají výdaje, které bychom měli spíše posilovat, napří
klad policie nebo soudy. Zasahuje-li toto snížení do dal
ších oblastí, nastává katastrofa, která je o to zhoubnější, 
že je krátkodobě neviditelná. 

Omezení výdajů na školství podlamuje nejdůležitější 
strategický faktor budoucího rozvoje společnosti, která 
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bude společností informační, s kvalifikací pracovní síly 
jako nejdůležitějším bohatstvím. Ve srovnání s vyspělými 
zeměmi tak budeme mít relativně podřadné, málo vzdě
lané pracovníky a v rámci evropské dělby práce se k nám 
bude přesouvat výroba, náročná na jednoduchou a má
lo kvalifikovanou práci. Takové výrobní obory ovšem ne
přinášejí podstatný zisk ajsoujen krátkodobým řešením. 
Kromě toho je velmi často s tímto přesunem spojen 
i přesun ekologicky škodlivých technologií, takže by
chom se v budoucnosti mohli stát skládkou Evropy. 

Kromě toho by tato orientace posílila již probíhající 
únik mozků do zahraničí. Již dnes je velice obtížné, při 
převažujících egalitářských tradicích, nivelizaci mezd 
a všeobecně nízké životní úrovni, udržet alespoň část po
tenciálu špičkové pracovní síly na domácím území. V pří
padě, kdy by struktura naší domácí produkce nadto ne
byla schopna tuto sílu absorbovat a naopak by vyžadova
la sílu z celosvětového hlediska podprůměrnou, by tento 
únik j e n dále zesílil. Reprodukoval by tak na j iné rovině 
další krvácející ránu na těle naší společnosti, zasazenou 
již neuváženými devalvacemi, vyvolal by rozsáhlou emi-
grační vlnu více než srovnatelnou s emigracemi z poli
tických důvodů. Tito lidé by se přitom nevraceli, ale asi
milovali by se v zahraničí; nešlo by tedy o jinak nesmírně 
žádoucí zahraniční stáže. 
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Chceme-li se vrátit do klubu vyspělých zemí, dělali 
bychom touto politikou vše pro to, aby se tento náš zá
měr nezdařil. Obráceným postupem je podpora výdajů 
na výchovu a vzdělání včetně rekvalifikačních programů 
a celoživotního vzdělávání. Aby ovšem byla tato podpora 
možná, je pro ni nutné vytvořit rozpočtové i mimoroz-
počtové zdroje. Těmito otázkami se budeme podrobněji 
zabývat v závěrečné kapitole. 

Omezení výdajů na zdravotnictví by petrifikovalo již 
tak existující mezeru mezi pravděpodobností dožití 
v Československu a ve vyspělých zemích, případně tuto 
mezeru dále zvětšilo. Ponižující podmínky, v nichž často 
žijí naši nemocní a umírající, jsou kazem naší nedosta
tečně kultivované civilizace. Vedou však i k další, tento
krát nikoli k intelektuální, ale přímo k fyzické degenera
ci pracovní síly. I když nelze tvrdit, že vysoká a vzrůstající 
nemocnost je způsobována pouze neutěšeným stavem 
našeho zdravotnictví (významně k ní přispívá například 
také extrémně znečištěné životní prostředí), přesto je 
stav našeho zdravotnictví faktorem podstatným. 

Podobná situace vzniká i v případném omezování so
ciálních výdajů. Místo pochybných sociálních jistot, po-
pulisticky garantovaných i těm, kdo odmítají pracovat, 
potřebujeme sociální péči soustředit na věkově nejstarší 
skupiny, neučinit z většiny našich důchodců jakési spole-
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čenství bezprizorných, žijících v kulturním ghettu. Je-li 
společnost zatížena perspektivou existenční nejistoty 
a pohybování se na hranici existenčního minima v po
slední fázi životního cyklu jejích členů, je to traumatizo-
vaná, méně výkonná a více se budoucnosd obávající spo
lečnost. 

Nekomerční kultura je dnes vytlačována čímkoli, po
čínaje pornografií a konče stupidními televizními rekla
mami. Když člověk tyto reklamy sleduje, získává dojem, 
že sedmnáctého listopadu jsme šli na Národní třídu pro
to, abychom měli lepší prací prášky. Nic však nemůže na
hradit plynulý tok myšlení národa v jeho nejlepších 
představitelích, ať již se toto myšlení projevuje Březino
vou poezií, Masarykovou filosofu nebo hudbou Bohusla
va Mardnů. Žádný z těchto produktů není komerční, 
žádný samozřejmě nevzniká pro zisk a z úzce ekonomic
kého hlediska je zpravidla i vysoce ztrátový. Necháme-li 
však rozpadnout naše odborné časopisy, devastovat kni
hovny nebo film, a místo nich budeme nabízet pouze 
k myšlení nevyzývající červené knihovny, zanecháváme 
tím výraznou stopu na naší budoucnosd. Nevratné změ
ny zde plynou v jiném rytmu, unikajícím běžnému pří
tomnému záběru. O to jsou však citelnější. 

To, k čemu seškrcením rozpočtových výdajů v těchto 
oblastech směřujeme, je tak degenerace lidského poten-
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ciálu naší společnosti. Ta může být doplněna i degenera
cí přírodního potenciálu, nezačneme-li napravovat de
vastaci přírodního, ale i umělého prostředí, rozpadávají
cí se kulturní památky, kdysi krásnou českou a slovenskou 
krajinu. Tržní mechanismus při řešení tohoto úkolu se
lhal a vyspělé země teprve od počátku sedmdesátých let 
pochopily, že tuto jinak účinnou metodu autoregulace 
nemohou aplikovat i v těch případech, kdy naděje zisku 
či riziko ztráty jsou enormně dlouhodobé a netýkají se 
přímo konkrétního vlastníka, ale společnosti jako celku. 

Lze tedy shrnout, že některými rozpočtovými ome
zeními oslovujeme budoucnost více, než se nám zdá 
a než by nám bylo milé. Nekuldvovaná společnost a pro
středí povedou k další dlouhodobé ztrátě výkonu, k ne
schopnosti adaptability na měnící se vnější podmínky, 
k pokračujícímu zaostávání. Sami sebe touto sebevra
žednou politikou šetření, ať to stojí co to stojí, odsuzu
jeme k budoucí bezmocnosti. J e n málo lidí půjde de
monstrovat, sníží-li se výdaje na základní výzkum a a ne-
budeme-li tak mít za dvacet let nového Heyrovského. 
I ten však přispívá k obecné kultivaci společnosti, k její 
zvýrazňující se citlivosti. Opačnou politikou jsme odsu
zováni k tuposti, k rozmachu sociální patologie včetně 
plynulého nárůstu kriminality. Nakonec můžeme sledo
váním této pesimální trajektorie dojít k bodu nenávra-

180 



tu, spočívajícímu v tom, že si už dokonce přestaneme 

uvědomovat, jak jsme zaostalí, a vyhasne v nás touha tu

to zaostalost zvrátit. 

D ů s l e d k y n e s p o k o j e n o s t i 

Poslední vlna důsledků, které jsme ještě mimomodelově, 
intuitivně schopni postihnout, již operuje se vzdálenější
mi časovými rytmy, vzpírá se přesnějšímu uchopení 
a rozplývá se s prodlužujícím horizontem odezvy. Přesto 
zvažme, k čemu v našem dlouhodobém budoucím vývo
ji může vést narůstající sociální nespokojenost. 

Tato nespokojenost se může projevovat ve třech zá
kladních formách: apatií, agresivitou a touhou po změ
ně. Apatie je téměř absolutní ztrátou motivace, žitím ze 
dne na den, neúčastí ve veřejném životě. Její rozsah je 
přibližně měřitelný například účastí ve volbách. Snižuje 
výrazně pracovní výkon, blokuje inovace a tím se podílí 
na reprodukci apatii vyvolávajících podmínek. 

Agresivita je snahou po nalezení zkratky z naší pro
blémové struktury, pokusem vyrazit z bludiště jediným 
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skokem, založeným na znalosti jednoznačného, prů
hledného a tedy srozumitelného řešení. Neexistuje ta
kové řešení, existuje j en trpělivé a poučené kličkování 
bludištěm, když už jsme se do něho jednou dostali. Po-
pulisté všech odstínů však své zkratky budou vytrvale na
bízet a vždy se najde dost lidí, kteří j im uvěří, stejně jako 
v minulosti uvěřili Hiderům či Stalinům. Agresivita tak 
vede k radikalizaci společnosd, která je však dosti stu
pidní a fakticky bezvýchodná; je to radikalismus anglic
kých fanoušků, rowdies, kvůli kterým se všakještě nikdo 
nikdy nenaučil hrát lepší fotbal. 

Touha po změně má dvě základní formy. Touha po 
individuální změně vede k hlasování nohama, k odcho
du ze země, kde neexistuje možnost plné seberealizace. 
Na riziko tohoto nevratného emigračního odchodu 
jsme již upozornili. Mimochodem, americký kybernetik 
Forrester ve svých simulačních modelech společenských 
systémů používal poměr mezi emigranty a imigranty 
z a do společenského celku (například do města) jako 
koeficient aktivity, nejpřesněji a nejreálněji vyjadřující 
skutečnou přitažlivou sílu dané společnosti. 

Touha po společenské změně naopak vede k úsilí 
změnit podmínky, z nichž se rodí apatie i agresivita. Je 
tedy inovativní činností, prováděnou stále na domácí 
půdě. Neochota k emigraci může mít různé příčiny, od 
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lásky k hrbatému Vaterlandu až k pocitu spoluodpověd
nosti za společnost, v níž žiji. V každém případě je to je
diné stabilní řešení naší posttotalitní krize, vytvářející na
ději na změnu politiky. V určitých situacích může využí
vat i agresivity jiné části populace, pokud tato agresivita 
v první fázi vytváří tlak na změnu existujících politických 
struktur demokratickými způsoby. Nelze však zapome
nout na rizika druhé fáze této agresivity, spočívající v úsi
lí bezradných, i když protestujících občanů po zavedení 
vlády silné ruky, po autoritativním, bonapartistickém re
žimu, tedy v podstatě po diktatuře. 

Máme-li posoudit šance těchto jednodivých východi
sek jako kanalizace společenského napětí, musíme se 
znovu ptát po jejich příčinách, po důvodech nespokoje
nosti. Uvedli jsme již, že těmito důvody může být pokles 
životní úrovně, vyjadřovaný snížením reálných mezd, ri
ziko existenční nejistoty, měřené mírou nezaměstnanos
ti, ale i nemožnost společenského uplatnění, měřená 
například stupněm zmrazení podnikové sféry, její ino
vační impotence. K tomu může přistupovat obtížněji ar-
tikulovatelná nespokojenost se stavem vzdělání, zdravot
nictví, kultury nebo životního prostředí. 

Čím bezprostřednější jsou důvody nespokojenosti, 
tím větší je hrozba, že bude odvedena směrem k popu-
listickým řešením. Ten, kdo se kriticky staví k zanedbá-
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vání vzdělanostní či ekologické problemadky, asi nebude 
volat po diktátorovi. Může však po něm volat ten, kdo je 
bezprostředně existenčně ohrožen, je ochoten stávkovat 
a demonstrovat za svá skutečná či domnělá práva, ale ne
uvědomuje si, že řešení j eho problémů nepřináší jaká
koli personální změna v čele státu, ale změna pravidel 
hry - například přechod k zaměstnaneckému spoluvlast
nictví v privatizačním procesu. Angažovanost není jed
norázový proces, má-li být procesem úspěšným, je to tr
valé podílení se na lokální moci a jej í stejně trvalá kon
trola. 

Nejčastější populistická rizika pak spočívají v nacio
nalismu, v povýšení vlastního národa a naší příslušnosti 
k němu na jedinou nebo základní záruku společenské 
úspěšnosti a v považování příslušníků všech ostatních ná
rodů za nepřátele. Nacionalismus je obvyklé řešení ne
vyspalých postkomunistických společností, protože nabí
zí útěšné tvrzení, že za svoje potíže si nemůžeme sami, 
ale mohou za ně ti druzí. Veškeré diskuse o státoprávním 
uspořádání Československa mohou mít tento charakter; 
Češi se mohou domnívat, že by se j im žilo lépe bez Slo
váků a naopak. Zbaví-li se však například Slováci Čechů, 
zůstanou jim Maďaři. Zbaví-li se Maďarů, začnou ozna
čovat jinou, tentokrát již nikoli etnickou, ale například 
náboženskou nebo politickou skupinu za vnitřního ne-
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přítele. Tento proces může pokračovat do nekonečna 
aje přitom bezvýchodný. Ovládnutí země fanatickou ho
mogenní sektou ještě nikdy v historii nevedlo k ničemu 
dobrému. 

Sílící státoprávní diskuze tak nejsou příčinou ale dů
sledkem naší krize, vrcholem ledovce, jehož základy jsou 
v nesprávné hospodářské i sociální politice. Zužující se 
objem zdrojů vede pochopitelně k narůstajícímu napětí 
mezi skupinami, jež se snaží si tyto zdroje rozdělit. Zá
kladním řešením je však zvětšování objemu těchto zdro
jů, efektivní produkce, nikoli v první řadě distribuce ne
bo redistribuce, je i východiskem z naší posttotalitní kri
ze. 

V politické struktuře může převaha agresivity vést 
k polarizaci společnosti, jejímu rozestoupení se na ex
trémní levici a extrémní pravici s vyprázdněním politic
kého středu. Ty by samozřejmě znesnadnilo možnost po
litické dohody a koalicí. Lze si stěží představit, že by se 
dohodli sládkovští republikáni s komunisty, i když jsou si 
blíže, než si na první pohled myslí. Stále nám chybí sku
tečně demokratická a kultivovaná levice i pravice, je na
hrazována neostalinismem na jedné straně a neofašis-
mem na straně druhé. 

Ochromený nebo populisty ovládaný parlament, 
vzešlý jako výsledek voleb z rozjitřené společnosti, může 
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produkovatjen neschopnou, krátkodobým řešením od
danou vládu. Tato nevýkonnost vládní moci může za
brzdit naše směřování k právnímu státu a tím i žádoucí 
návrat do Evropy. Řetězová reakce by tak dosáhla svého 
polidckého vyústění a prostřednictvím tohoto politic
kého faktoru, spolupodmiňujícího naši budoucnost, by 
se tak zpětnou vazbou vrátila tam, odkud vzešla: k nea
dekvátním, sebevražedným rozhodnutím, zvěčňujícím 
naše zaostávání za vyspělým světem. Československo, 
kdysi země první desítky, by se tak nepřekonáním čtyři
cetileté komunistické infekce mohlo opět stát totalitní 
zemí. 

N e ž á d o u c í r e z o n a n c e 

Pokusme se shrnout a vyjádřit jednoduchým schématem 
pole odezvy, jímž procházejí důsledky již přijatých nebo 
projektovaných rozhodnutí, a naznačit v tomto poli nej-
důležitější okruhy zpětných vazeb. Začněme vyjádřením 
naší svobodné, bohužel tak často chybující vůle, proje
vující se polidckými rozhodnutími. První z uvedených 
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rozhodnutí, devalvace, je jednak záporně působícím fak
torem ekonomického růstu, jednak jedním z faktorů, vy
volávajících inflaci. Druhé rozhodnud, cenová liberali
zace, se jako nežádoucí prokazuje pouze ve svém kon
textu, konkrétně tím, že je uskutečňována v podmín
kách státně monopolního, byrokratického řízení podni
kové sféry. V této situaci je liberalizace cen výrazným in
flačním faktorem. 

Již na této úrovni se nám objevují dva známé okruhy 
zpětných vazeb. Inflace vytváří tíak na další devalvaci, 
která naopak s časovým zpožděním podněcuje inflaci. 
Kromě toho růst cen vytváří tlak na růst mezd a rostoucí 
nominální mzdy zpětně působí na další cenovou explo
zi. Tyto okruhy však fungují pouze tehdy, jestliže podni
kové vedení je ve svém průměru natolik nekompetentní, 
že nedokáže reagovat racionalizací nákladů, produkční
mi i odbytovými inovacemi, vysokou adaptabilitou. 
A právě proto je rozhodnutí o zmrazení podnikové sféry, 
dané již zmíněným zákonem o státním podniku a dále 
umocňované cimrmanovskými privatizačními experi
menty, rozhodnutím klíčovým a osudovým, oním nená
padným neuralgickým bodem, jehož ovlivnění rozeznívá 
v našich konkrétních podmínkách nežádoucí rezonanci, 
avšak může být i základem odezvy pozidvní v případě při
jetí j iné strategie. 
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Jinými slovy, ekonomický pokles, k němuž vedou de
valvace a prostřednictvím smrštění domácí poptávky i in
flace, může být kompenzován agresivní hospodářskou 
politikou, nedirigovanou všemocným státem, ale zaměst
nanci a dalšími účastníky privatizačního procesu jako 
soukromými spoluvlastníky. Na straně zaměstnanců je na 
rozdíl od jiných občanů jen ta výhoda, že rentabilitu své
ho podniku mohou ovlivňovat bezprostředně, že jsou 
motivováni nejen ziskem, ale i možností participace na 
řízení své firmy, šancí na rozvinutí vlastních schopností, 
tedy příležitostí seberealizace. Je-li však hospodářská po
litika naopak pasivní, zbavuje-li se možností ofenzivní 
strategie a operuje-li pouze s krátkodobými, přizpůsobo
vacími horizonty, pak tato politika důsledky předchozích 
faktorů nejenže nekompenzuje, ale naopak umocňuje. 

Právě proto je důležité, jakou formu základního ne
zbytného manévru - manévru privatizace - v naší hos
podářské polidce zvolíme. Tato volba doplňuje vektor tří 
předchozích rozhodnutí - devalvace, liberalizace cen 
a zmrazení podnikové sféry - přijetím nešťastného, ale 
s předchozími opatřeními konzistentního postupu v po
době kupónové privadzace. Bylo by možné říci, že jde 
o cimrmanovský úplný blud. Nehledě na to, že kupóno
vá privatizace má svého duchovního otce v osobě tajné
ho spolupracovníka Státní bezpečnosti (a nemusí být ná-
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hodou, že právě tato ctihodná organizace jeví o kon
krétní privatizační postupy takový zájem), její základní 
nevýhodou je to, že zamezuje zmíněné participační for
mě spoluvlastnictví, vytváří naopak vlastnictví rozptýlené, 
které neumožňuje kontrolu podnikového vedení, a nad
to kriminalizuje ekonomickou reformu špinavých peněz 
a nových hospodářských mafií. 

Kromě vlivu, posilujícího nežádoucí stabilitu nekom
petentních podnikových vedení, působí kupónová priva
tizace především na minimalizaci mimorozpočtových 
příjmů, které přitom mohou být v našich současných 
podmínkách jediným zdrojem hospodářského, ale i so
ciálního, ekologického a kulturního rozjezdu. Na toto 
snížení zdrojů současně působí i pokles produkce, vyvo
laný smrštěním domácí poptávky v důsledku poklesu 
koupěschopnosti obyvatel, ke které opět došlo v závislos
ti na poklesu reálných mezd. Jestliže pokles reálných 
mezd byl v první řadě vyvolán inflací, dostáváme zde již 
vícenásobná, složitější zprostředkování, která obvykle 
unikají intuitivnímu záběru. 

Restituce je posledním rozhodnutím, vyvolávajícím 
v našem schématu komplexní a zprostředkovanou, větví
cí se odezvu. Spolu s kupónovou privatizací je pokusem 
transformovat majetková práva. Jak jsme již uvedli, ob
novení podnikatelské vrstvy návratem majetku původ-
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ním vlastníkům by mělo smysl tehdy, pokud by tito noví 
vlastníci pokračovali v podnikatelské tradici svých před
ků. Není-li tomu tak, stávají se z nich rentiéři. Rentiérství 
opět snižuje výkon ekonomiky odčerpáním potenciál
ních zdrojů a kromě toho je akceleračním faktorem so
ciální nespokojenosti. 

Zvolená politika je tedy především nešťastná a fakta 
již ukazují, jak se - transformována přes inflační daky 
a zmíněné smrštění domácí poptávky - podepsala na 
snížení ekonomického výkonu naší země. Byly prakticky 
zmrazený žádoucí strukturální přeměny našeho národ
ního hospodářství, dále se snížilajeho adaptabilita. Roz
pad podnikové sféry, případně její - v devalvačních pod
mínkách extrémně laciné - vykupování zahraničními fir
mami toto snižování jen dále posiluje. Bylo by iluzí se do
mnívat, že vykoupení existujících fondů zahraničním ka-
pitálemje totéž, cojejich rozšíření. Za určité situace mů
že dokonce dojít k tomu, že bude likvidována českoslo
venská potenciální konkurence, tedy dále omezována vý
roba, a náš trh otevírán jako odbytiště zahraničních fi
rem, z něhož byl vytlačen domácí substitut. 

Snižující se poptávka vede i ke snižující se nabídce, 
oba dva tyto procesy se vzájemně posilují. Jedním ze 
zprostředkujících mezičlánků mezi nimi je i platební ne
schopnost. Pokles produkce vytváří tlak na růst počtu za-
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městnaných, a ten opět snižuje koupěschopnou poptáv
ku. Kromě toho zatěžuje státní rozpočet podporami 
v nezaměstnanosti. Jak jsme již uvedli, je vedle zmrazení 
podnikové sféry nezaměstnanost dalším, tentokráte již 
sociálním ohniskem, produkujícím živnou půdu spole
čenských konfliktů, včetně konfliktů politických. To pla
tí i o zpětné vazbě nezaměstnanosti vůči dosavadnímu 
ekonomickému výkonu, která se transformuje přes fe
nomén sociálního neklidu, ať již se tento neklid proje
vuje stávkami, demonstracemi, nebo prostou demotiva-
cí. 

Vlna, přelévající se do rozpočtových omezení v pod
mínkách, kdy státním rozpočtem nezdravě prochází vel
ká většina národního důchodu, pak zasahuje zejména 
veřejný sektor. Postupující úpadek zdravotnictví, školství, 
ekologie, nekomerční kultury či informačních systémů 
nemůže být zdůvodňován bojem proti komunistické tra
dici státního financování. Kritizoval jsem za jejich vlády 
komunisty za to, že žijí z roku na rok. Když však poslou
chám radikální hospodářské ministry, kteří úzkostlivě če
kají na to, jak dopadnou údaje příštího měsíce, obávám 
se, že bych měl být v jejich případě ještě dvanáctkrát kri
tičtější. 

Dosavadní hospodářská politika by za jinak nezmě
něných podmínek mohla vést k deficitnímu financování, 
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k neúměrnému růstu jak vnějšího zadlužení, tak vnitřní
ho státního dluhu. To byjen dále snižovalo důvěryhod
nost naší země v zahraničí, zhoršovalo obchodní i fi
nanční transakce, a zpětně by se projevovalo v dalších 
devalvačních tlacích. Vypisování státních obligací spolu 
s pošetilou kupónovou hrou by vedlo k tomu, že by u nás 
ve stále větším rozsahu obíhaly bezcenné pouštěné pa
pírky. I naše měna by se nakonec v zahraničí mohla stát 
cennou pouze pro numismatiky. 

Podcenění veřejného sektoru, tedy neziskových slu
žeb obyvatelstvu, se promítá do snižujícího se ekonomic
kého výkonu, čímž se uzavírá další smyčka zpětné vazby. 
Časové zpoždění v této smyčce je však enormní: bude tr
vat řadu let, než s plnou silou pocítíme dopad nedosta
tečného investování do našeho školství. O to důležitější 
je , upozorňovat na to včas. Jinak jsme se snažili prokázat 
souvislost mezi úpadkem veřejného sektoru, který by 
v mezních formách mohl vést až ke státnímu bankrotu, 
a nespokojeností obyvatel. Tato závěrečná, sociokulturní 
vrstva odezvy je neviditelná a obtížně měřitelná. Jí však 
vede černá cesta naší pesimální trajektorie. 

Kmity či rázy, vnášené do pole odezvy opožděně pů
sobícími impulsy, probíhajícími s různým stupněm zpro
středkování, mohou vést k divokým oscilacím zejména 
na politické rovině. Je však dobré si znovu uvědomit, že 

192 



tato rovina je pouhým vrcholkem ledovce. Polarizace 
společnosti, narůstající konflikt mezi jejími stále nesmi
řitelnějšími křídly, je destabilizujícím, ale potenciálně re
volučním elementem. Vytváří tlak jak na změnu vedou
cích struktur, v konečných důsledcích tedy i nejdůleži-
tějších struktur lokálních včetně podnikových, tak na 
změnu původních rozhodnutí. Tento tlakje spojen s čet
nými riziky populisdckých řešení, přesto však je nesen 
touhou po změně. Teprve tehdy, až se ve společnosti zač
ne znovu konstituovat tolerantní a dialogický politický 
střed liberálně demokratického typu, může se stát tako
vá změna funkční. Hrozí nám však ještě j iné riziko: rizi
ko apatie, zaústění do byť dočasné rovnováhy typu ma
rasmu, kde bychom překročili bod nenávratu a odsoudi
li Československo k trvalé zaostalosti. Všichni usilujeme 
o klid, neměl by to však být klid hřbitova. 

Ž á d o u c í r e z o n a n c e 

Konstatovali jsme, že totéž pole odezvy může generovat 
jak příznivé, tak nepříznivé reakce, podle toho, jaký je 
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charakter počátečních politických impulsů nebo jejich 
kombinace. Umocňování těchto impulsů dlouhodobou 
rezonancí pak může vést buď k jejich potvrzení nebo 
k vyvrácení, k nástupu nové politiky. Není to záležitost 
okamžiku, falzifikace komunistického polidckého systé
mu trvala v zemi původu přes sedmdesát let. Je tedy mož
né, aby se mýlilo i několik generací za sebou, i když 
ochota mýlit se byla podněcována mocenskou nepřízní 
vůči kridkům. Totéž se ostatně může stát i jakýmkoli dal
ším kritikům jakýchkoli dalších ideologií. 

O to razantněji musíme tedy varovat před rozběhnu
tím potenciálně nevratného procesu v době, kdy je ten
to proces teprve v počátcích, a kdy k reorientaci strate
gie a politiky stačí ještě relativně malé množství energie. 
I tak se již některé dílčí zásahy nedají korigovat: předsta
va, že bychom například mohli bezbolestně zvrádt pro
vedené devalvační manévry, je čirou iluzí. Podobně není 
možné významněji korigovat liberalizaci cen. Snad ni
kdo nechce znovu zavádět devizové normativy ani maxi
mální ceny. Měli bychom však udělat vše pro to, aby tato 
opatření působila v normálních podmínkách, nikoli 
v podmínkách deformovaných. Těmito deformovanými 
podmínkami jsou především situace státně monopol
ních výrobců, nezainteresovaných na rentabilitě svých fi
rem a neohrožených skutečnou konkurencí. Demono 
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polizace spojená s privatizací, je proto hlavním tahem na 
branku, který může odstranit rizika, vzniklá z nešťastné
ho spojení původně přijatelných rozhodnutí s fakdckým 
zmrazením podnikové sféry. 

Nemáme-li zvěčňovat nekompetenci našich manažé
rů a nechat potácet se podniky kdesi mezi státním a ma-
fiózním vlastnictvím, je nezbytné postihnout citlivé mís
to, do něhož zavedeme počáteční impuls a necháme pů
sobit tytéž mechanismy, které nás až do současných dnů 
vedly k degeneraci. Máme-li se vrátit k příkladu s praž
ským hostincem, tyto mechanismy zesilovacích zpětných 
vazeb otevírají cestu k prosperitě stejně jako cestu 
k úpadku. Zásahem, představujícím přijetí žádoucího 
spouštěče dlouhodobé rezonance, je podle mého názo
ru demokratická privatizace, odblokovávající podniko
vou sféru a vedoucí k nástupu výkonnějších a kompe
tentnějších řídících struktur. 

Varovný prognostik nemá za povinnost předkládat 
prognózy žádoucí budoucnosti. Upozornili jsme všakjiž, 
že ze skutečně účinných varovných prognóz tato pozitiv
ní inverze do značné míry vyplývá; teprve popisem pekla 
si uvědomujeme, co je vlastně ráj. Aniž bychom jakkoliv 
idealizovali možné další osudy skutečně demokratické 
ekonomické reformy - na rozdíl od reformy fanatické, 
která probíhá nyní - lze předpokládat, že to bude právě 
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spoluvlastnictví zaměstnanců, prosazující se ve vyspělých 
západních zemích a navazující na naše domácí tradice, 
které bude její osou. Demokratická privadzace vyvolává 
především pozitivní motivační změny, zvyšující výkon 
podnikové sféry a zabraňující k novému nástupu k moci 
starým nomenklaturám. Za druhé její úplatné, byť do 
dlouhodobých splátek rozložené formy umožňují finan
cování strategických rozvojových programů, na něž ne
dostačují běžné rozpočtové prostředky, zejména v oblas
ti školství, ochrany životního prostředí, nekomerční kul
tury, základního výzkumu, zdravotnictví a dalších složek 
veřejného sektoru. Tím vším rozeznívá - při využívání tý
chž zákonitostí - procesy, které mohou směřovat k bodu 
obratu našeho posttotalitního vývoje. Nikoli dosažením 
mystického dna, od něhož bychom se měli odrazit, ale 
pochopením prostého faktu, že jakákoli reforma není 
experimentem, jehož předmětem je veřejnost, ale nao
pak službou této občanské veřejnosti. 
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Z á v ě r e m 

V téměř každé závěrečné kapitole se autor horečně sna
ží dohnat to, co mu uteklo a na co zapomněl ve svém 
předchozím textu. Mám však naopak dojem - se skrom
ností sobě vlastní - že jsem nezapomněl na nic podstat
ného. Proto se mohu rozloučit se svou zamilovanou Kas-
sandrou a ještě jednou vyseknout posměšnou poklonu 
Pýthii. A čtenářům, kteří rozhořčeně protestují vůči insi-
nuacím, jichž jsem se v textu dopustil, odpovídám slovy 
Písma: Běda vám, když by dobře o vás mluvili všichni lidé; ne

bo tak činívali falešným prorokům otcové jejich. 

(LUKÁŠ, 6 ,26) 
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P o z n á m k a n a k l a d a t e l e 

V roce 1991 požádalo nakladatelství Horizont Miloše Ze
mana, aby napsal knihu o prognostice. Očekávání, že au
tor, mistr bonmotů a útěšné ironie, namíchá text pro 
tehdyjiž trochu pohodlné čtenáře, se nenaplnilo. Ruko
pis Varovná prognostika byl úvahou na téma „společen
ské funkce varování, obsaženého v popisu tzv. odstrašují
cích budoucností ve smyslu prognóz, kterým se říká se
bezničující, protože jsou vyslovovány, aby se nesplnily" 
(M. Z.). Redakce usoudila, že by se taková kniha těžko 
prodávala a napsala M. Zemanovi: „Je to spíše zklamání, 
že naše představy se nesetkaly s Vašimi." 

V roce 1998 požádalo Nakladatelství Horizont, a. s., 
Miloše Zemana, zda by souhlasil s vydáním knihy Varov
ná prognostika. Ajeho souhlasem se prognostika dosta
la z roviny teoretické do roviny praktické. Není to „ide
ální stav" pro prognostika? Autor v rukopise seznámí čte
náře nejprve obecně s varovnou prognostikou, uvede ho 
do problematiky, aby potom v poslední kapitole popsal 
jakýsi společenský proces, který bude v nejbližší budouc
nosti probíhat. Rukopis je pak uložen „k ledu", nepubli
kován (bohužel na úkor tvůrce), a když je popisovaný 
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proces ukončen (oficiálně), rukopis je „vytažen na svět
lo" a zveřejněn. A čtenář může číst a sám porovnávat. Mi
mochodem, jak by asi reagoval, kdyby kniha v roce 1991 
opravdu vyšla? 

Můžeme mít cokoliv proti autorovi, můžeme s ním 
nesouhlasit ve všem, ale nemůžeme mu vyčítat změnu 
názorů, onu populární schopnost mít v každém čase tu 
správnou pravdu. Pokud ovšem někdo nezačne tvrdit, že 
si Miloš Zeman a nakladatelství historii o osudech Va
rovné prognostiky vymysleli. V takových případech obvy
kle nepomáhají žádná varování, ani ta varovná... 

Rukopis Varovné prognostikyje otištěn v nezměněné 

podobě z roku 1991 (proto jsou zde používána slova Če

skoslovensko, československý apod.). 
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