K PROBLEMATICE VÝUKY EKONOMIE A
SPOLEENSKÝCH VD NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH
OldĜich Králík
Anotace: Píspvek se vztahuje k následujícím tématm: Úloha uitel pi
vzdlávání a obrození eského národa. Postoj uitel v období totalitních systém (nacismu a komunismu). Transformace vzdlávacího a výchovného procesu po zmn spoleenského, politického a ekonomického systému v roce
1989. Nezbytnost adekvátního podílu spoleensko-vdních disciplín zajišovaných katedrou obanské výchovy pi vytváení profilu absolventa ZŠ.
Abstract: The paper relates to the following issues: The role of teachers in
education and revival of the Czech nation. The attitudes of teachers in the
period of totalitarian regimes (Nazism and Communism). The transformation
of the educational and formative process following the transformation of the
social, political and economic systems in 1989. The necessity of adequate
social science disciplines provided by the department of civics.
Po listopadu 1989 nastaly v eskoslovensku významné celospoleenské
zmny (politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní aj.). Svobodné
spoleenské klima vytvoilo pedpoklady ke kvalitativním a kvantitativním
zmnám v pestavb politického systému, ekonomiky (vetn vlastnických
vztah), vdeckovýzkumné základny, školství a dalších oblastí spoleenského života. Domníváme se, že tyto pedpoklady nebyly pln využity.
Svdí o tom ada publikací. Nap.: Veerník a kol. (1998), Švejnar a kol.
(1997), Žák (2000), Králík (1999), Králík, Rybá a kol. (2006). Hlavním
úkolem byla: demokratizace politického systému, transformace eské ekonomiky a vytvoení právního státu Podrobnji tento proces je specifikován
v poslední citované publikaci.
• Demokratizace politického systému. Totalitní komunistický systém byl
nahrazen systémem vlády založené na liberální demokracii. Pedpokladem tohoto systému jsou svobodné, rovné a tajné volby. Nejdležitjším nástrojem realizace vle veejnosti se staly politické strany. Svobodné spoleenské klima vedlo ke vzniku desítek politických stran a
hnutí, které nabízely nejrznjší recepty, jak budovat stát zbavený komunistické nadvlády. Ze všech politických stran a hnutí bylo od poátku nejdležitjší Obanské fórum (OF), po nm tuto roli pevzala Obanská demokratická strana (ODS). Postupn získala významné postavení Sociáln demokratická strana.

254

• Transformace eské (eskoslovenské) ekonomiky z píkazové ekonomiky (uplatované prostednictvím modelu centrální vertikální koordinace) na tržní ekonomiku. S tím souviselo odstátnní výrobních prostedk formou restituce, malé a velké privatizace.
• Vytvoení právního státu, který umožuje zajistit lidská práva a svobodu
oban. Nejvýznamnjším dokumentem je Ústava eské republiky.
Uvádné pedpoklady fungování demokratického, právního státu s efektivní
ekonomikou se vzájemn doplují a podmiují. Byly rovnž rozhodujícími kritérii pro posouzení pipravenosti eské republiky pro vstup do Evropské unie.
Uitelé sehráli významnou úlohu nejen pi vzdlávání eského národa,
ale i pi jeho obrození, formování eské státnosti, výchov k vlastenectví a
odboji eských oban proti nmecké okupaci. Tím získali vysokou prestiž.
To bylo do znané míry umožnno relativn vysokou úrovní vzdlání pedagog ve spoleenských vdách a jejich morálními postoji. Svdí o tom vysoce pozitivní hodnocení v ad sociologických výzkum.
Uitelé základních a stedních škol se významn podíleli na ízení obcí.
Vysokoškolští profesoi v daleko vtším mítku ovlivovali politické,
právní a ekonomické dní v Rakousku-Uhersku a pedevším v eskoslovensku v období let 1918-1938. Nap. o vzniku Masarykovy univerzity
v Brn mají významnou zásluhu vysokoškolský profesor Karel Engliš a
stedoškolský profesor Alois Jirásek. Stedoškolští profesoi vypracovali
významnou ást hesel v encyklopediích (nap. Ottv slovník). Není bez
zajímavosti, že platy vysokoškolských profesor dosahovaly v období první republiky úrove poslanc Národního shromáždní, kdežto v souasné
dob je jejich úrove v rozmezí 60-70%.
Po roce 1948 byli pedagogové vystaveni silnému nátlaku od Komunistické
strany eskoslovenska. ástené uvolnní politického klimatu v polovin
šedesátých let bylo vystídáno zvýšením dogmatického nátlaku v období tzv.
normalizace (sedmdesátá a osmdeátá léta 20. století). Po roce 1945 i po únoru
1948 mohla být ada oban pesvdena o správnosti komunistických myšlenek, jejichž realizace nás dovede k „radostným zítkm“. Po roce 1970 mohli
tuto víru pedstírat pouze lidé, kteí sledovali osobní prospch (udržet si pracovní zaazení, resp. dosáhnout rychlý karierní rst). Pedagogové byli nuceni
bu zvolit servilní postoj ke komunistické ideologii, nebo ze školství odejít.
Pokud ve školství zstali, byli nuceni podílet se na ideologických školeních na
nejrznjších pracovištích. Tím deformovali nejen myšlení svých poslucha,
ale i vlastní morální a odbornou úrove. Nejvtší tlak byl vyvíjen na uitele
spoleenských vd a zejména obanské nauky. Nálepka komunistických pisluhova jim zstala dodnes.
Komunistická strana eskoslovenska vnovala znanou pozornost komplexnímu ideologickému vzdlávání pedagog (stejn jako tém všech
vysokoškolák) vycházejícímu z marxistické filosofie, marxistické politické ekonomie a tzv. vdeckého komunismu. Pesto se v druhé polovin
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sedmdesátých let a pedevším v osmdesátých letech 20. stol. prokázalo, že
rozpor mezi ideologií a realitou je dlouhodob neudržitelný.
Po roce 1990 bylo zejmé, že význam spoleenských vd se zvýšil, ale rozsah jejich výuky se snížil. Nap. na Pedagogické fakult MU v Brn je ze
spoleenských vd, jejichž výuku zajiš uje katedra obanské výchovy, povinná (krom student oboru obanská výchova a základy spoleenských vd)
pouze filosofie, zatímco výuku sociologie, práva, ekonomie, kulturologie
(resp. kulturní antropologie), estetiky, etiky, politologie, mezinárodních vztah (resp. evropské integrace), logiky a religionistiky si mohou studenti vybrat
jako volitelný pedmt. Pokud si studenti nkterou z uvádných disciplín
zvolí, jsou vedeni pedevším snahou o dosažení kreditu. Snaha o získání potebných znalostí pevažuje pouze u menší ásti z nich. Nap. volitelný pedmt „Úvod do ekonomie“ volí významná ást absolvent ekonomických škol.
Pedpokládají, že za tyi roky studia stední školy získali rozsáhlejší znalosti,
než mohou získat bhem 10 až 12 hodin nepovinných pednášek. Vykonání
kolokvia považují za formální záležitost. Tím intuitivn vycházejí ze zásady
Rakouské subjektivn psychologické školy: „dosáhnout maximum slastí
s minimem strastí“. Pestože eské ekonomické myšlení vychází z uvádné
školy, u nás se spíše vžila zásada: „bez práce nejsou koláe“. Skutenost, že
více „kolá“ (pesnji hrubého domácího produktu a disponibilního dchodu
na 1 obyvatele) mají Rakušané než eši, mžeme považovat za dkaz, že
zstáváme pouze u verbálního vyjádení.
Domnívám se, že je nezbytné studium pedmt spoleenských vd
v první fázi zmnit z volitelných pedmt na povinn volitelné a v další
fázi umožnit studentm alespo informativní znalosti ze všech pedmt
uvádných v pedchozí ásti. Návrh systému, který by to umožnil, uvádím
v další ásti tohoto píspvku.
V této souvislosti bych chtl uvést, že PdF MU Brno má v souasné
dob pibližn 8 000 poslucha. Perspektivn by jich mlo být 10 až 12
tisíc. Lze tedy pedpokládat, že fakultu absolvuje každý rok pibližn 2 000
student. V našem stát je ovšem dalších 8 pedagogických fakult. Kdyby
na každé z nich absolvovalo studium 1 000 poslucha, získáme 10 000
absolvent každý rok. Pokud by pracovali 40 rok (od 25 do 65 let), získáme poet 400 000 absolvent. Poet uitel je však pibližn 85 000.
Z toho lze usuzovat, že pouze pibližn 20 % absolvent pedagogických fakult získá uplatnní ve školství. Ve skutenosti tento podíl bude ješt nižší,
nebo jako pedagogové psobí i absolventi jiných fakult vysokých škol
(pírodovdeckých, filosofických, ekonomických aj.). Jsem se vdom toho,
že uvádná ísla jsou pouze pibližná. S jistotou lze však tvrdit, že pevážná ást absolvent pedagogických fakult nezíská uplatnní jako uitelé. Tato skutenost by mla být podntem ke zvýšení znalostí absolvent pedagogických fakult v poítaové gramotnosti, jazykových znalostech a v neposlední ad i ve znalostech ve spoleenských vdách.
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Katedra obanské výchovy PdF MU Brno zajiš uje:
1. Výuku jednotlivých pedmt pro obory Obanská výchova (OV) a
Základy spoleenských vd (ZSV)
Problematiku spoleenských vd uvádím v závrené ásti zabývající se
pedagogickou inností katedry obanské výchovy.
2. Výuku pedmt spoleenských vd pro první stupe základních škol
Konkrétn jsou to pedmty: Úvod do filosofie, Úvod do politologie,
Djiny kultury, Filosofie výchovy. Domníváme se, že žáci vyšších roník
by mli mít alespo minimální orientaci o základních ekonomických otázkách (ekonomické chování jednotlivce a státu, druhy institucí, mzdy u vybraných profesí, výdaje za jednotlivé skupiny zboží a služeb, ceny základních potravin, právní problematika, integrace v Evrop – EU aj.).
3. Výuka pedmt spoleného základu pro druhý stupe základních
škol a pro tetí stupe škol
O nesystémovém pojetí a nedostatené dotaci výuky pedmt spoleenských vd u všech obor s výjimkou obanské výchovy byla zmínka již
v pedchozí ásti tohoto píspvku.
Považujeme za nesporné, že pro zlepšení této situace je vhodné zmnit
zaazení pedmt z volitelných pedmt na povinné. Mže vzniknout dojem, že se tím neúmrn zvýší podíl tchto pedmt. Vycházíme-li však z toho, že výuka v magisterském studiu trvá 5 rok, tj.9 semestr (o 1 semestr snižujeme délku výuky na vypracování bakaláské a magisterské diplomové
práce a na pípravu na státní závrené zkoušky). Každý semestr pedpokládáme výuku 12 týdn a 20 hodin týdn. Tím získáme rozsah výuky:
Celkem
z toho:

2160 hodin (9 x 12 x 20)
1 obor 864 hodin (tj. 40 %)
2 obor 864 hodin (tj. 40 %)
spolený základ 432 hodin (tj. 20 %)

Jestliže pro výuku pedmt spoleného základu zajiš ovaných katedrou
OV vyleníme 6 hodin po dobu jednoho semestru, mže být filosofie zaazena celý semestr a další pedmty budou mít výuku pouze pl semestru.
Pedmty by mohly být nap.zaazeny podle následujícího schematu:
• Filosofie
• Etika a Logika
• Sociologie a Ekonomie
• Politologie a Právo
• Integrace (EU) a Religionistika
• Kulturologie a Estetika
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Polovina student by zahájila výuku prvním z uvádných pedmt.
V polovin semestru (tj. po 6 týdnech) by se výuka pedmt zmnila. Studenti by získali základní znalosti z 11 pedmt ze spoleenských vd
v gesci katedry OV. Tedy za 72 hodin, tj. 16,67 % výuky vnované spolenému základu (432 hodin), resp. 3,33 % výuky za celé studium.
Navržený pístup není pravdpodobn optimální. Je však nesporn lepší
než souasný. Mohl by vytvoit výchozí bázi pro zvýšení znalostí student
pedagogických fakult ve spoleenských vdách. Domníváme se, že tato
problematika je z hlediska uplatnní absolvent pedagogických fakult významná, vyžaduje systémový pístup a mla by být podle našeho názoru ešena formou fakultního grantu.
Podrobná specifikace jednotlivých uvádných pedmt pesahuje pípustný rozsah pedkládaného píspvku. Pesto považuji za vhodné uvést
nkolik poznámek k výuce filosofie na pedagogických fakultách.
Filosofie byla pvodn chápána jako soubor veškerého poznání (antické
ecko). Postupn se od ní oddlovaly pírodní vdy a pozdji spoleenské
vdy. Výuka filosofie by nemla být samoúelná. Nemže se omezovat
pouze na djiny filosofie. Hlavní její smysl by ml být v návaznosti na
etiku. Rovnž z ní vychází filosofie jednotlivých vd.
4. Výuka pedmt zajiš ovaných katedrou obanské výchovy v oboru
Obanská výchova (OV) a Základy spoleenských vd (ZSV)
eská spolenost potebuje zajistit, aby žáci základních škol získali
pedpoklady pro rozvíjení obanského profilu. Obanská výchova vytváí
celek, skládající se z široké škály poznatk a zkušeností, které svým obsahem spadají do rzných vdních disciplín. Odbornost uitele obanské výchovy na základní škole se nemže skládat pouze ze soutu encyklopedických znalostí.
Obanská výchova je školní pedmt, nikoliv vdní obor. Tato skutenost znan komplikuje vdecký rst uitel jednotlivých disciplín na katedrách obanské výchovy. Pedagogickou a vdeckou erudici musí obvykle
obhajovat na jiných fakultách univerzity (filosofické, právnické, ekonomické, sociální) ped vdeckou radou, jejichž lenové nejsou v ad pípad
pozitivn naklonni k udlení vdeckého nebo pedagogického titulu uitelm obanské výchovy. Uitelé katedry OV musí získat nejen vysoce odbornou úrove ve vlastní disciplín, ale chápat souvislosti této disciplíny
s dalšími pedmty, které jsou souástí oboru OV, resp. ZSV. Rovnž se
musí zamit na didaktické otázky.
Obanská výchova pispívá k utváení vztahu žák základních škol
k realit, formuje jejich postoje k významným oblastem lidského života,
k pozitivní hodnotové orientaci a vhodnému chování. Získané poznatky by
mly být v souladu k osobním zkušenostem žák a s informacemi, které
získají z dalších zdroj.
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Struktura a rozsah výuky pedmt pro obory OV a ZSV je do znané
míry stabilizovaná. Uritá úprava bude nezbytná v souvislosti s Rámcov
vzdlávacím programem, který je schválen pro základní školy. Musí pipravit „Školní vzdlávací program“ a od 1. záí 2007 na jeho základ zaít výuku pro první a šesté roníky. Postupn budou školní vzdlávací programy
uplatnny pro všechny roníky základních škol. Uvádná reforma výuky je
obsažena v „Národním programu rozvoje vzdlávání v eské republice“,
v tzv. Bílé knize. Jedním z nových smr vzdlávací politiky je vzdlávací
okruh „lovk a spolenost“. Tento okruh posílí propojení mezi pedmty
obanská výchova, djepis a zempis. Proti této reform bojují pedevším
uitelé djepisu, kteí oznaují „Bílou knihu“ za „Bílou horu“. V souasné
dob však nelze bez multidisciplinárního pojetí výuku zkvalitnit.
ada škol však proti školním vzdlávacím programm, které umožní využít specifické pednosti jednotlivých škol (pedevším ve znalostech
uitel), bojuje nadále. Ponkud to pipomíná odpor ídících pracovník
znaného potu podnik proti první reform sovtského plánovacího systému (model centrální vertikální koordinace), kterou pipravil první námstek
pedsedy Státního úadu plánovacího Kurt Rozsypal (Rozsypalova reforma
- 1958). Tato reforma umožovala uvolnit centrální plánování ve prospch
podnikové sféry. Podniky mohly využít své specifické podmínky a na základ soustavy hmotné zainteresovanosti zvýšit pravomoc a odpovdnost
podnik. Krom konzervativních pedstavitel ÚV KS proti této reform
bojovali vedoucí pracovníci ady podnik, kteí se zalekli vlastní zodpovdnosti (Slaný a kol. 2003).
Vynikající úrove má uebnice obanské výchovy, kterou vypracoval
doc. Ing. Miloš Vítek, CSc. (2006). Jednotlivé kapitoly korespondují s roníky pro 2. stupe stední školy:
1) Zrod lovka (filosofická antropologie)
2) Formování obana (axiologie)
3) Obanská spolenost (sociální filosofie)
4) Stát (politologie)
5) Praktické jednání obana – tato kapitola má 5 subkapitol:
5.1 Co je praktické?
5.2 Zásady spoleenského styku
5.3 Obanské chování
5.4 Ekonomické chování
5.5 Informaní technologie
Domníváme se, že uebnice je velmi nároná i pro absolventy oboru OV.
Mže být tedy využita pro rozšíení znalostí uitel v oblasti spoleenských vd nejen na druhém stupni základních škol, ale i pro uitele na stedních školách. Podle našeho názoru teoretická ást pevažuje nad praktickou
ástí z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Pi vypracování tvrté a pá-
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té kapitoly byly využity nkteré poznatky získané ve spolupráci s katedrou
obanské výchovy PdF MU Brno (Vítek 2001, Vítek, Vítková 2003).
PhDr. Jana Skácelová se podílí na vypracování nové uebnice, která by
respektovala souasnou situaci i perspektivy výuky OV pro 6. roník základních škol.
Výuka obanské výchovy je nesporn velmi nároná. To nejen proto, že
se jedná o multidisciplinární pedmt, ale pedevším proto, že teoretické
poznatky i reálný svt se nestále vyvíjí. Pvodní hlavní problémy ustupují
do pozadí a nové vznikají. Zatímco po druhé svtové válce byl nejzávažnjší problém nebezpeí tetí svtové války, nyní jsou za hlavní problémy
považovány:
• zneištní životního prostedí
• vyerpání neobnovitelných zdroj
• mezinárodní terorismus
• globalizace
• nadnárodní spolenosti
• nedostatek pitné vody
• populaní exploze v rozvojových zemích a stagnace, resp. snižování
potu obyvatelstva ve vysplých zemích
• boj s AIDS a dalšími vážnými nemocemi
• narkotika a toxikomanie
• možnost získání základního školního vzdlání a minimální pée pro
všechny obany na svt
• nebezpeí vzniku nových totalitních stát a získání zbraní hromadného
niení souasnými totalitními státy
• snížení rozdílu mezi muži a ženami v možnosti získání kvalifikace,
píjmu a karierního rstu
• nebezpeí extremismu, rasismu aj.
Každý z uvádných problém by mohl být pedmtem samostaného píspvku. Nkteré se vzájemn ovlivují (pozitivn nebo negativn), jiné
jsou navzájem relativn indiferentní. Úkolem uitel obanské výchovy je
seznámit žáky s danou problematikou. Pokud je to možné, nastínit alternativní pístupy a diskutovat o nich.
Považuji na tomto míst za nutné strun se zmínit o vztahu ekonomie a
ekologie. V zemích, kde ekonomové a ekologové projevili snahu o kompromis, dospli k pijatelnému ešení. Jako píklad mže sloužit Velká
Británie. Psobí zde nap. New Economics Foundation (NEF), která se
snaží, aby ekonomie respektovala kvalitu života. V krátké dob byly ve
Velké Británii dosaženy výrazné pozitivní zmny.
E. Kohák žádá pijetí odpovdnosti za pírodu a právní odpovdnost za
jednání, které životní prostedí zhoršuje. Kohák uvádí, že „snad nejzákladnjší, nejnáronjší a nejodpovdnjší poteba je výchova k ekolo260

gickému lidství“. Uvádné názory jsou obsaženy v publikaci: „Je nás píliš
mnoho“. Tím ovšem nastiuje složitý problém, jehož úspšné ešení není
v souasné dob reálné. Kvalifikovaný pístup k problematice vztahu mezi
životním prostedím a ekonomií zaujímá Bedich Moldán (nap. v práci
z roku 2003). Vtší popularit se však obvykle tší extremní názory, které
doporuují jednoznané a jednoduché ešení. Jestliže nap. J. Keller v knize
Až na dno blahobytu cituje K. Bouldinga „Tvrdí-li nám nkdo, že je možné
v tomto omezeném svt zajistit ekonomický rst, je to dozajista šílenec
nebo ekonom“, nevytváí tím vhodný prostor ke konstruktivní diskuzi mezi
ekonomy a ekology.
5) Výbrové semináe zajiš ované Katedrou obanské výchovy
Výbrové semináe mají umožnit studentm pedagogických fakult rozšíit poznatky, které získají v povinných pednáškách a semináích (resp. studiem literárních zdroj). Mly by jim umožnit nejen rozšíit oblast poznání,
ale pedevším získat poznatky užitené v jejich dalším osobním a profesním život. Na druhé stran uitelé touto formou pedávají své poznatky,
které dosud do standartní výuky nezaadili.
K výuce ekonomie na pedagogických fakultách
Ekonomie kombinuje pednosti spoleenských a pírodních vd. Pedmtem jejího zkoumání jsou ekonomické vztahy ve spolenosti. Existuje
ada dvod, pro je užitené studovat ekonomii:
• Ekonomie umožní pochopit ekonomické a politické problémy ve svt.
S tím souvisí i zvýšení schopnosti orientovat se v otázkách ekonomických, politických, sociologických, etických a kulturních, v otázkách dsledk globalizace, problém a dsledk integraních proces a transformace centráln plánovaných ekonomik ve stední a východní Evrop
na tržní ekonomiky.
• Ekonomie umožní lépe se orientovat v hospodáské politice realizované
vládou a parlamentem našeho státu. Uinit rozhodnutí o tom, jaké politiky a politické strany podporovat. Napíklad kvalifikovanji posoudit
jakou formu a výši zvolit u daní; v jakém rozsahu vynakládat veejné
prostedky na podporu sociáln slabých skupin obyvatelstva; která odvtví a podniky podporovat pímo (formou dotací a subvencí), nebo nepímo; jakou zvolit politiku v zahraniním obchodu; jak ochraovat
životní prostedí aj.
• Znalost ekonomie umožní jednotlivcm lépe se orientovat v penžních
otázkách (úrokové míry, dsledky inflace, pohyby kurz na kapitálových trzích aj.), zlepšit jejich pedpoklady pro kvalifikované rozhodnutí
v oblasti spoteby, úspor, investování aj. Mankiw (1999) uvádí: „Samo
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studium ekonomie vás boháem neudlá, poskytne vám však urité nástroje, které vám v tomto úsilí mohou pomoci“.
Sojka a Konený (1996) uvádí: „Studium ekonomie je fascinující“. Tém
15 let výuky ekonomie na pedagogických fakultách m pesvdilo, že pevážná ást student prezenního studia se s tímto názorem neztotožuje.
Tržní systém není ovšem dokonalý, ale jeho negativní dsledky pro spolenost lze minimalizovat. Centráln plánovaná ekonomika vycházející
z deformovaných a pekonaných myšlenek K. Marxe prokázala historicky
svou neefektivnost a nereformovatelnost. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii (1992) G. S. Becker napsal: „Také tržní systém bude jednou pekonán.
Nestane se tak díve než za 150 let“. V té dob nebude žít patrn nikdo
z nás, ani z našich dtí.
Definic ekonomie byly vypracovány desítky. Nkteré z nich jsou univerzální, jiné se zamují na uritou ást ekonomie. Uvádíme nejastji citované definice:
• Ekonomie zkoumá, jak rzné spolenosti užívají vzácné zdroje k výrob užitených komodit (statk a služeb) a jak je rozdlují mezi rzné
skupiny obyvatelstva.
• Ekonomie zkoumá, jak lidé vyrábjí, smují a spotebovávají.
• Ekonomie se zabývá studiem organizaních forem, jejichž prostednictvím lidstvo eší fundamentální problém vzácnosti. Poteby každé spolenosti pesahují možnosti disponibilních zdroj (výrobních faktor);
musí tedy existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemn si konkurující možnosti užití (Pearce 1992).
Ekonomie má mnoho podob a adu disciplín. Každá ekonomická disciplína má vymezený pedmt svého zkoumání a tím i svj obsah (Macáková
1994). Základem pro studium ekonomických disciplín je obecná ekonomická teorie.
Ekonomika využívá obecné ekonomické teorie a aplikuje je v praxi.
Rozlišujeme ekonomiku národního hospodáství, ekonomiky odvtvové
(prmyslu, stavebnictví, zemdlství, dopravy, služeb), ekonomiku podniku, ekonomiku rodinného rozpotu aj. K efektivnímu využívání ekonomických teorií v ekonomikách mže pispt hospodáská politika.
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