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Příspěvek ke kritice sociologické nauky 
hospodářské. 

Jaromír V I k. 

(Dokončení. ) 
Dříve ještě než se pokusíme o rozbor Strellerova vy

mezení národního hospodářství a národohospodářské vědy, 
musíme se zabývati ještě jednou otáz'kou, již aut'or po
ložil. Jde -o vztah techniky k teorii: "Nun ist zunáchst 
unbestritten, dass ein Zusammenhang zwischen Wissenschaft 
und Technik immer in der Weise bestehen kann, dass die Tech
n:1;: die von der Wissenschaft festgestellten Ursache-WirkunR~ 
';'~usammenhánge fur ihre Zwecke verwendet. Die Technik kanl~. 
Jéůen solchen Zusammenhang umformen, indem sie das, wa~ 
die Wissenschaft als Wirkung festgestellt hat, als Zweck setzt 
und nunmehr weiss: das, was die Wissenschaft die "Ursache" 
nennt, ist fur die Technik Mittel zur Erreichung des Zweckes. 
Ein solcher Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Technik 
kann aber nur dann vorhanden sein, wenn die Wissenschaft 
wirklich Ursache-Wirkung-Zusammenhánge erkennt." (3) a 
nyní argumentuje: Táži-li se v teleologických nebo normativních 
vědách: Proč je chtěna rolníkova práce 7 nebo: Proč mají býti 
placeny daně? a odpovím-li: Poněvadž je chtěn chléb, nebo: 
Poněvadž n1á býti státní rozpočet v rovnováze! - neřekl jsen1 
tim zřejmě nic o způsobilosti "chtěných" nebo "povinných" pro
středků. (Pro autora charakteristické vyjadř'ování.) Tím ještě 
nevím, zda rolníkova práce povede skutečně k cíli - může přijíti 
neúroda, nebo práce m'ohla býti vadná; a právě tak nevím, zda 
bude dosažen "povinný" účel. Daní vyvolaný pokles konsumu 
lnůže sraziti výnos daně, vý}ohy spojené s vybíráním pohltí vý
těžek a pod. Zřejmě tedy nemůže na tento způsob pozorování na
vázati technika. (6.) Podle našeho míně11í be problém redu
kovati na otázku po vztahu teleologického úsudku hodnotného ke 
kausálnímu úsudku o nutné následnosti, jakožto podkladu pro 
úsudek prvý. Vzhledem k teleologickým soudům jest m'ožna dvojí 
racionalita: immanentně teleologická, jež, nepřekročujíc hranic 
teleologického n1yšlenÍ, odpovídá na otázku proč je chtěn určitý 
postulát, a jejímž výsledkem jest nal,ezení druhého postulátu, 
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vůči něn1už jako účelu je postulát prvý chtěn jako prostředek, 
a raCÍ'onalita transcendující, která odpovídá na otázku po důvodu 
daného spojení obou teleologických soudů . Tato navazuje na kau
salitu a může jediná ověřiti pravdivost teleologického soudu, 
t. j. správnost kausálního soudu volního subjektu, že jev chtěný 
jako prostředek je kausální příčinou jevu chtěného jako ú6el. 
Zdůrazňujeme však, že transcendující racionalita, jak již název 
svědčí, nenáleží do oblasti teleologického myšlení, ale objeví se 
nám jen, tážeme-li se po vzniku teleologické dvojice soudů . Tím 
bychom měli odpovězenu i tuto otázku. Technické myšl,ení jest 
myšlením pod derivativním účelem, tedy vždy myšlení teleolo
gické. Rozdíl mezi technikou a teleologickou teorií spočívá v ton1, 
že tato poznává cizí hodnocení, kdežto ona hodnotí sama. Pod
kladem jejích hodnotných soudů mohou býti poznatky všech 
možných věd formálních i empirických: poznatky teleologické 
teorie státního hospodářství stejně jako matematiky nebo che
mie či psychologi,e. Otázku po způsobilosti prostředků k dosa
žení postaveného ' účelu možno řešiti jedině transcendující ra
cionalitou, otázkou po důvodu spojení dvou postulátů jako účelu 
a prostředku, t . j. po důvodu hodnotného soudu teleologického. 

Bude nyní zajímavo zjistiti, jakých výsledků dosáhl autor svou 
no etickou výzbrojí při její aplikaci na národní hospodářství. 
Předem uvažuj e o možnosti teleologické národohospodářské teorie 
a zjišťuje že: ,,' .. das, was diese teleologischen und normativen 
Wissenschaften allein zu erreichen v,ermogen, eine Beschreibung 
ist, in der die Erscheinungen auf ein Ziel hin orientiert 
erscheinen." (6-7). Teleologická teorie hospodářská není vědou 
popisnou. Předmětem hospodářské vědy jsou kon1pl,exy jednání 
ať již pozorované isolovaně či ve svých vzáj emných vztazích. 
Tyto komplexy, hospodářství, chápe teleologická teorie jako jed
notné soustavy, jichž každý článek jest determinován principeríl, 
podle něhož jest do této soustavy včleněn. Spojuje empirické 
akty lidí, pečujících o zachování a zlepšení života, v samostatné 
komplexy ovládané jednotnou vůlí, z nichž tvoří obsah'ové sou
stavy účelové tím, že na jejich vrcholku hledá, předpokládá a 
konstruuje jednotný ústřední účel. Jako pouhá věda popisná ne
mohla by nám vykládati vzájemné vztahy mezi hospodářskými 
zj evy, cenový mechanismus, nemohla by nám stanoviti pojem 
osobní a věcné daňové únosnosti, daně prostého minima atd. Vše, 
čeho by mohla dosáhnouti, byl by popis isolovaných aktů, aniž 
by je mohla včleniti v soustavu, objeviti jejich vzájemné relace 
a pochopiti hospodářství jako věcný pořádek. Jestliže jí toto 
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Streller upírá, je to jen tím, že, jak jsme na počátku této kri
tické části viděli, nepochopil podstatu teleologie a přiřadil jí 
·k vědám kausálním, zvláště když racionalitu přiznal jen kausál
ním vědám v užším slova smyslu. Důsledně staví potom na jednu 
stranu kausální vědy ve svém smyslu a na druhou stranu teleo
logické a normativní vědy spolu s idiografií, ba dokonce spatřuje 
v oněch jakousi historii: "Die teleologischen und normativen 
\Vissenschaften sind also im Kern historische Wissenschaften 
mit besonders geartetem Auswahlurteil." (7). I zde klade rozdíl 
mezi vědami kausálními a teleologickými na linii generalisace 
a individualisaoe. Nemohli-li jsme pochopiti proč při povlovné 
individualisaci mizí kausální příčinnost a zůstává pouhá násled
.nost (vědy kausální - historické), ač šlo o vědy se stejnorodými 
myšlenkovými obsahy, tím méně pochopíme, jak se na linii gene
ralisace a individualisace mění od základu forma nazírání, jak 
svět myšlený jako prostě skutečný přechází v svět myšlený jako 
chtěný. Strellerovi toto uniklo tím spíše, že podle všeho neroz
lišuje mezi chtěním a chtěným: "In der teleologischen und nor
luativen Betrachtungsweise erkennen wir nun keine Folge
zusammenhange von Fakten, sondern von W ollen und Sollen, 
Forderung und Pflicht. Wir erkennen also die Wirklichkeit nie
n1als so, wie sie in der Zeit (in chronologischer Ordnung) ist, 
sondern wie sie gewollt, bzw. glesollt oder nicht gewollt oder 
nicht gesollt ist." (7). Předmětem tele'Ologického poznávání je 
pouze chtěné, nikoliv chtění, jež co psychický proces je před
mětem kausálního poznání. Obrací-li svůj zřetel na chtění, mohl 
snadno viděti v teleologickém způsobu nazírání jen pouhé stano
vení následnosti chtění. A nyní pro Strellerův způsob myšlení 
typická otázka: "Es macht dabei noch einen wesentlichen Unter
schied aus, ob ich das Ziel, um dessentwillen gewollt oder ge
solIt wird, ,werte'." (1. c.). Jednak "das Ziel, um dessentwillen 
gewollt oder gesollt wird"! Jak může viděti účel v normativním 
nazírání? Bud' vidíme povinnost a nevidíme účel, nebo vidíme 
účel a prostředek a nevidíme povinnost. A dále, jak si před
stavuje hodnocení účelu? Teleologická teorie nehodnotí, pro ni 
je účel objímající celý komplex postulátů východiskem - prak
tické vědy tento ú6el rovněž nehodnotí, nýbrž jím hodnotí. 
Hodnotiti by jej mohly jedině s hlediska nového ú6elu, jemuž by 
hodnocený podřídily. To by znamenalo rozšíření komplexu a 
změnu jeho 'Obsahu, poněvadž na vrcholu komplexu stál jiný 
účel, než z něhož nyní by hodnocení praktické vědy vycházelo. 
Tento účel zase by představoval bezhodnotný bod. Plyne z pojmu 
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účelu a z pojmu hodnocení, že účel, nikoliv 'ovšem m'eziúčel, jenž 
je proti nadřazenému účelu prostředkem, nemůže býti hodnocen. 
Hodnocen n1ůže býti jen prostředek. Teleologické hodnocení není 
m'ožné bez účelu. Spojuje-li obě ohniska racionality v kausalitě 
úsudek o nutné následnosti, v normativním myšlení log i c ký 
důvod, tvoří v teleologii spojku mezi účelem a prostředkem teleo
logický úsudek hodnotný. Teleol'Ogický úsudek hodnotný se tedy 
vyskytuje nutně v každém teleologickém myšlení, jenže u věd 
teoretických je pouze jej ich předmětern, kdežto u věd praktic
kých jejich obsahem. Streller tedy rozlišuje mezi tím, zda účel 
ovládající určitý kompl,ex hodnotíme čili nic. V případě, že tento 
učel nehodnotíme, vznikaj í jen popisy. A tu se táže: Jest věda 
národohospodářská myslitelná jako taková nehodnotící teleolo
gická věda? nebo můžeme to, co chceme poz'nati, viděti, když si 
představujeme jevy jako chtěné? Podle Engliše je prý vše orien
továno k potřebě : je chtěn úkoj potřeby a všechny národo
hospodářské jevy jsou chtěny, poněvadž právě j,est chtěn úko.i 
potřeb (místo neuvedeno). Nutno si však uvědomiti, co znamená 
potřeba u Engliše a co u Strellera. U Engliše vyjadřuje potřeba 
relaci účelu k prostředku. P.okud si myslíme účel a prostředek 
jako formální bezobsažné pojmy teleologického myšlení, je i po
třeba takovým formálním pojmem, jenž svůj obsah čerpá teprve 
z obsahu účelu. ústř,edním bodem je účel, jenž dává 'Obsah hospo
dářství, a determinuje pořádek v něm. Naproti tomu Streller 
zřejmě chápe potřebu jako psychickou skutečnost, jako psychické 
chtění. Proto také připouští výklad potřeban1i v individuálním 
hospodář'ství, neboť tam vidí psychofysický subjekt s psychickýIn 
chtěním a s psychickou potřebou. A jen proto, že nevidí v po
třebě pouhý formálně-logický pojem, může se ptáti po subjektu 
potřeb, jichž úkoj je chtěn v národním hospodářství. A jen proto 
se také může ptáti, v jakém pořadí jsou ukojovány potřeby 
různých subjektů. Potřeby, t. j. účely za nimi stojící, můžeme 
pořádati jen v témže teleologickém komplexu. Jednotnost sou
boru postulátů může býti založena výhradně jen obsahovou spoji
tostí, obsahem společnéh'O nejvyššího účelu jako centrálního bodu 
pořádacího. Toto je spojitost materiální. Formálně je každý 
komplex postulátů spoj,en .subjektem, jemuž se chtění těchto 
postulátů přičítá. Identita subjektu nezakládá však nikterak jed
notnost souboru, neboť týž subjekt může míti více samostatných 
souborů. Lépe jest proto definovati formální spojitost souboru 
postulátů negativně, totiž, že je pojmově vyloučeno, aby postu
láty téhož komplexu byly přičítány různým subjektům; subjekt 
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všech postulátů téhož souboru musí býti identický. Je tedy lo
gicky vyloučeno najíti účel, jenž by pořádal aktivní potřeby růz
ných subjektů. Otázka: "W,enn nun aber aus den Bedurfnissen 
ausgewahlt werden solI, so geschieht das bekanntlich durch das 
Medium der Preise. Wer hat dieses Auswahlverfahren gewollt?" 
(8) nepřipouští pochybností, že autor vychází z psychického 
chtění a hledá psychofysický' subjekt: "Dies,e Auswahl aber er
folgt nicht, wie in der Einzelwirtschaft, nach der Wichtigkeit 
oder Dringlichkeit, sondern nach dem Grundsatz der groBten 
Zahlungsfahigkeit." (8). Výslovně to dotvrzuje: "Ein sachlich 
auBerhalb liegender Standpunkt, der nicht t,eleologisch, sondern 
kausal bedingt ist, ist nun in der Psyche des Menschen. Die 
Psyche des Menschen ist aber nicht nur Bedingung des wirt
schaftlichen, sondern alles Handelns, eine besondere wirtschaft
liche Psyche gibt es nicht. Das sehen wir an den Begriffen ,oko
nomisches Handeln' und ,Bedtirfnis'." (18). A tak Streller na
konec prohlašuje: "Gehen wir aber einzelnen Problemen, vor 
allem denen der Konjunktudehre, nach, so ist es schlechterdings 
unmoglich, sich diese Erscheinungen als ,gewollť vorzustellen 
und auf diese Weise zu erklaren." (8). K tomuto závěru musil 
ovšem dospěti, neboť chtěl-li pojmouti směnné společenství jako 
celek, hospodářství, a vyložiti je jednotně psychickým chtěnín1 
jednotlivých hospodařících subjektů, v don1nění, že jde o teleo
logický výklad, nemohl než odmítnouti teleologický výklad. 
Směnné společenství není jednotným hospodářstvím, nýbrž. 
konglomerátem, skládajícím se z individuálních hospodářství a 
eventuálně i státního hospodářství. Jeto účelový útvar, · jenž 
vznikl ze vzájemných styků těchto hospodářství a nedá se vy
ložiti jinak, než z jejich užitkových úvah. Ale i kdyby běželo 
c jednotné hospodářství, jako je na· př. státní hospodářství, je 
vyloučeno vyložiti je psychickými potřebami. 

Autor chtěl svým rozdílem mezi hodnoceným a nehodnoc,enýnl 
účelem zachytiti asi rozdíl mezi vědami teoretickými a praktic
kými. Ovšem tím se mu onen rozdíl nepodařilo stanoviti , jak 
se ukáza}o při další námitce Strellerově: Stejně jako si nemů
žeme představiti národohospodářské jevy jako chtěné, právě tak 
nemůžeme udati qbjektivní účel, podle něhož bychom se mohli 
orientovati. Obsah Stolzmannova a Heymannova ideálu 11S\70-

body", stejně jako Englišova ideálu "člověka a nárpda" pod
léhají, jak právě v dnešní době je patrno, velmi silným změnám. 
Ale především namítá po stránce n1etodické: "Aber vor allem 
laBt sich n1ethodisch einwenden, daB . ja das ganze Begriffs-
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system so auf einen Zielbegriff ausgerichtet werden muB, der 
auBerhalb der Wissenschaft von der Volkswirtschaft liegt. Dié 
Nationalokonomie als solche hat liber die Ziele ,Ideal vom Men
schen' und ,Freiheiť kein Urteil. Sie muB sich an einen1 Ziel 
orientieren, das mit ihren Mitteln gal' nicht erkannt werden 
kann. Es HiBt sich nicht nachweisen, daB di,ese Ziele die imma':' 
nenten Ziele der Volkswirtschaft seien." (9) . Jde tedy vlastně 
o tři námitky: . 

1. Obsah ideálu člověka není nic konstantního a naopak pod.., 
léhá velmi rychlým proměnám. 

2. Nelze prokázati, že ideál člověka a národa je imn1anentníni 
účelelu národního hospodářství, a 

3. takto se opírá věda o účel zvenčí daný a s hlediska národo
hospodářské vědy nepoznatelný (viz i n1ísto str. 18 citované ná 
počátku kritické části) . 

Teleologická teorie hospodářská chápe jednání lidí, a to jako 
uspořádané podle určitých účelů. Běží tedy o teleologické kon1-
plexy postulátů. Formálně je každý takový komplex spojen sub
jektem, jemuž přičítáme chtění všech postulátů komplexu, ob.,. 
sahově společným užitkem, jenž je dán obsahem společného nej ... 
vyššího účelu. Pokud si vymezíme předmět svého poznávání jako 
lidské jednání, a konec konců jako člověka jakožto středisko 
veškeré účelovosti, můžeme koncentrovati veškeré účely k něluu. 
J ednou nám může člověk vystupovati jako pouhé pojítko for
mální, - pak hledáme ústřední účel, jenž by nám umožnil po
chopiti a vyložiti jako jednotný soubor vš ,e ch n y akty, jichž 
subjektem je jednotlivý člověk. Takový účel nalézáme veln1i 
dalekosáhlou abstrakcí nejrozmanitějších účelů, jež konkretní 
člověk sleduje, v účelu osobní spokojenosti. Clověk však může 
také tvořiti obsahové pojítko účelových souborů. Může se tak 
státi jen tehdy, když člověk, jeho existence a kvalita, se stane 
obsahem vrchního účelu. V prvém případě vystupuje člověk jako 
subjekt jednání, v druhén1 jako objekt péče, lhostejno čí. Hod
notným ústředím každého účelového souboru vytvoř,eného člo
věkem jako objektem péče, je objektivní ideál člověka, resp. 
národa. (Objektivní proto, že a contrario ideálu osobní spokoje
nosti je dále sdělitelný a dopouští objektivních · hodnotných 
úsudků. Nekryje se tudíž významově výraz objektivní v tomto 
smyslu s výrazem objektivní jak ho užívá Streller na př. str. 9 
1. c.) Tento ideál jest abstrakcí péče 'o člověka, obsahuje všechny 
žádoucí kvality člověka v harmonickém pOluěru. Toť ale také 
vše, co o ideálu člověka můžeme říci: Obsahem je udržení a 
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zlepšení existence člověka a jeho kvalit v harmonickém poměru. 
Ztotožúovati s určitým ideálern člověka jej nelze. Jest abstrakcí 
tak dalekosáhlou, že dovoluje subsumpci jakéhokoliv ideálu člo
věka a národa. Pokud chceme na pře chápati státní hospodářství 
jako hospodářství, a z aktů tohoto hospodářství ideál člověka 
a národa logicky vyplývá, není možno říci, že jde o účel; jenž 
není tomuto hospodářství immanentní, a že věda toto hospodář
ství vykládající se 'Opírá o účel jí zvenčí daný a prostředky této 
vědy nepoznatelný. Vždyť hospodářství je hospodářstvím proto, 
že na jeho vrcholu nalézáme některý originální účel, buď osobní 
spokojenosti,-nebo ideálu člověka. Jinak je tomu ovšem, poku si 
věda praktická postaví svůj ideál člověka, aby empirii na p-od
kladě tohoto ideálu hodnotila. S hlediska ideálu člověka mohu 
hodnotiti i konkretní individuální hospodářství, uspořádané pod 
subjektivním účelem osobní $pokojenosti a nemohu pak ovšem 
tvrditi, že ideál člověka je dotyčnému hospodářství immanentní. 
Je proto nesprávným závěr Strellerův: "Wir konnen als'o sagen : 
Ein objektives, wertfreies Ziel der Volkswirtschaft ist nicht auf
zuzeigen. Damit entfállt aber die Moglichkeit, die ,reine Volks
wirtschaftslehre' als teleologische Wiss'enschaft zu begrunden." 
(9). Obrací proto svůj zřetel ke druhé možné teleologické vědě, 
jež svůj cíl "hodnotí", a zjišťuje, že opět získává jen po
pis, jenže účelově zabarvený: "Zielorientierte Deskriptionen, die 
dem Ziel einen Wertakzent geben, sind Darstellungen im Sinne 
der idealistischen Geschichtsphilosophie. Die idealistische Ge
schichtsphilosophie legt der geschichtlichen Darstellung ein zeit
loses N ormensystem zugrunde, wobei sie von der Menschheit 
als Pflichtsubjekt ausgeht." (9). Jde zřejmě o vědu praktickou. 
Autor jak vidno ztotožňuje tenninologicky "normu" s "účelem" , 
zřejmě "normu" ve smyslu naší normativní teorie nezná. Na 
účel je navazován normový soubor. O tom, že jde o teleologickou 
vědu praktickou, svědčí nejlépe, že Str eller uvažuje o možném 
hodnocení různých hospodářských jevů, jako úroku, námezdní 
práce, strojní výroby atd., a t·o zřejmě s hlediska nějakého ideál
ního stavu hospodářského. O podrobnostech, ač by bylo jistě za
jímavé sledovati jak na př. autor splétá dohron1ady teleol'ogii 
s etikou a pod., nebudeme se, vzhledem k rámci tohoto rozboru, 
šířiti . Se závěrem, k němuž autor dochází, totiž, že k pochopení 
hospodářství je praktická věda hospodářská (hodnotící) ne
použitelná, se plně ztotožňuj 'eme, ač ovšem docházíme k tomuto 
závěru zcela jinak než Streller. Ten vytýká praktické vědě teleo
logické, že nezná pojmu " osudu" , ale obzvláště , že jí chybí pojem 
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"rovnoprávného protivníka", bez něhož je prý nemyslitelný vě
decký hospodářský popis. Teleologická t eorie hospodářská nezná 
však rovněž pojmu soupeře a osudu .. Při výkladu hospodářství 
můžem,e viděti jen to, co je viditelno se stanoviska účelu, jenž 
-ono hospodářství ovládá. Osud a úvahy jiného hospodařícího 
.subjektu jsou pro poznávané hospodářství pouhými fakty, stejně 
jako na př. příroda, jež jen v jisté míře poskytuje za práci a 
osev sklizeň. Nejzajímavějším však na celém Strellerově roz
boru teleologické vědy hospodářské jest, že ač je mu výcho
-diskem úvaha o možnosti nahraditi kausálně-příčinné vědy 
národohospodářské teorií teleologickou, tedy otázka po způsobu 
v ýkladu hospodářství, nabývá u něho čím dále tím více převahy 
,otázka po způsobu popisu hospodářství, aby nakonec ovládla pole 
úplně. Říká-li ještě na počátku svého článku: " ... die ,r,eine 
V olkswirtschaftslehre' ... muB sich, w e n i g s ten s s o w e i t 
( proloženo mnou) sie Deskription ist, mit ,Folge'-Feststellungen 
begn iigen." (9), uzavírá svou práci takto: "Die V olkswirt
s chaftslehre als Ganzes ist eine historische Wissenschaft, deren 
Aufgabe es ist, die Volkswirtschaft zu beschreiben. (23) .... die 
Theorie ... ist eine Hilfswissenschaft der Deskription." (24). 
Hospodářská teorie, výklad hospodářství, klesla na pouhou po
mocnou vědu. Pokusíme se pochopiti jak k. tomuto závěru autor 
dospěl. Streller odmítl teleologické pojetí hospodářství a teleo-
10gický j,eho výklad. Ale při kausálním výkladu se mu dekompo-
11uje hospodářství v jednotlivé isolované akty, jichž vnitřní spo
j it'ost je pro něho" neviditelná. Když chce definovati pojem ná
rodního hospodářství, se však nemůže obejíti bez nějakého po
jítka těchto aktů. Obsahová jednota souboru n1ůže býti založena 
j edině společným nadřazeným účelem. Teleologický výklad však 
odmítl, ježto pojem ústředního účelu, a zvláště jeho obsah, s·e 
mu jevily býti prvky hospodářské vědě cizími a jejími pro
středky nepoznatelnými. Zbývá mu tedy jako jediné pojítko spo
lečný subjekt. Jest jím národ pojatý jako biologická jednotka, 
nadindividuální společenství: národ je vše, individuum samo 
o sobě nic: " ... das Volk als Lebensganzes; das Volk als Zu
sammenhang der Geburt. Es ist also ein biologischer V olks
begriff ... Nicht die Surrune der einzelnen anima1ischen Leben, 
sondern bereits ,Volk'. ,Volk' als Leben und als Bedingung der 
Einzelleben, die isoliert nicht gedacht werden konnen." (11). 
Streller se však varuje krajních důsledků tohoto biologickéh'o 
p ojetí, nepřiřkl národu psychickou vůli, neprohlásil j,ej za nový 
psychofysický subjekt. Při jeho stanovisku jen to, že se opatrně 
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zastavil na bodě, kde spojil isolované akty společnýnl subjektem 
- národenl, uchránil'o ho od řešení obtížného problému 
dvojí funkce individua. Se svého stanoviska byl by nucen 
říci, že subjekt, národ jako celek, žije v individuích jej 
tvořících, j,ež za něj myslí a cítí. A tak by se mu nyní 
jevilo individuum jednou jako egoisticky cítící a jednající 
(v individuálních hospodářstvích), po druhé zase jako 
vědomé si své příslušnosti k celku, potřeby celku psychicky" 
jako své vlastní pociťující a za celek jednající. Tak da
leko však Streller nedospěl, neboť, jak jsme již upozornili, ne
domýšlí důsledků plynoucích " z jeho definice. Ke svému sub
jektu, národu jako biologické jednotce, nalézá korespondujíci 
pojem v hospodářství podobně pojatém: "Wirtschaft als Lebens
zusammenhang, als Lebensgemeinschaft, als Schicksal." (12) ~. 
Ani touto oklikou se ovšenl nedostal k hospodářství jako věcné
mu pořádku, z kteréhožto pořádku konec konců při svém popisu 
bude musiti vyjíti. ,;Ober das Erkenntnisobjekt der Volskwirt
schaftslehre im allgemeinen konnen wir nun bereits einig,e: 
Aussagen machen: dieses Erkenntnisobjekt wird ein historisch-
indi vid ueller Begriff sein. (12). . . . . In dem unendlichen Ge
wimmel der Preise und Warenquanten ist eine sinnvolle Ordnung 
apriori nicht erkennbar. Eine solche Ordnung kann nur dann 
gefunden werden, wenn man zunachst festzustellen in der Lage 
ist, dass, ob und wie die Preise unq, Warel).nlengen miteinander 
zusammenhangen." (13). P.ojímá národní hospodářství kausálně,. 
ale chce v něrn spatřovati rozumný pořádek. Snaží se získati 
obsah a rozsah POjlTIU národního hospodářství, což mu má dáti 
teoretický systém: "Das theoretische System ist also ein Ord
nungs- oder Bezugssystem; ... und namentlichkonnen wir nur 
an der Zugehorigkeit oder Nichtzugehorigkeit zunl System 
entscheiden, ob eine Erscheinung als wirtschaftlich, ausser
'Oderunwirtschaftlich zu bez·eichnen ist. Wir konnen nur so
feststellen, was die Volkswirtschaftslehre nun eigentlich in ihre: 
Deskription aufzunehmen habe." (13). Nutno tu připoine:q.outi ,., 
že pojenl "wirtschaftlich" vystupuje ve dvojínl významu: jako, 
.pojem forni.ální, vyjadřující postup pod maximálním účelem ,. 
tedy odpovídající zákonu 'O relativním užitku a relativním nákla
du, bez ohledu na obsah tohoto účelu. Kryj.e se v tomto smyslu 
s českým výrazenl "hospodárný". Ale pojenl "wirtschaftlich" 
vystupuje ještě ve druhém významu, kdy neoznačuje pouze po
stup pod maximálním účelenl bez ohledu na obsah účelu, ale. 
postup pod ÚČelelTI originárním, prostě kde nám označuje přísluš-
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nost k určitému hospodářství, tedy ve významu českého "hospo
dářský". Soudě podl,e textu, autor ve shora uvedeném místě míní 
pojem "wirťschaftlich" ve smyslu materiálním. Běží právě o to, 
a by určil obsah pojmu hospodářství a vymezil tak předmět 
hospodářské, resp. národohospodářské vědy.- Ale určitý zjev jest 
hospodářský jen proto, poněvadž náleží k empirickému hospo
dářství. Není tedy hospodářství charakterisováno hospodářskou 
činností, hospodářským zjevem, ale naopak zjev, určitá činnost, 
je charakterisována jako hospodářská příslušnost k určitému 
hospodářství. Hospodářství je prius pro empirickou teorii hos
podářskou, nikoliv hospodaření. Nemohl se proto setkati se zda
r en1 Strellerův pokus stanoviti takto pojem hospodářství. Je za
j ímavé sledovati, jak buduje Streller svůj teoretický systém. 
" Erfassbar ist das Sein aber nur, insofern es denkgeformt ist . 
. . . . Nur geformtes Sein ist Erken~tnisgegenstal1d ..... Di,e 
Umformung des Seins geschiehtaber, inden1 wir aus dem E r 
fahrungsobjekt ein Erkenntnisobjekt bilden (17) .... indem 
wir die im Erfahrungsobjekt beobachteten Gegebenheiten in 
eine sinnvolle Ordnung zueinander bringen, wobei die Ordnung 
bestimmt ist durch den Betrachtungsstandpunkt." (12). Vystu
pují tedy i u Strellera subjekt, reálný, zkušenostní objekt a ob
jekt poznání, získávaný z objektu zkušenostního určitým způso
bem pozorování. Forma pozorování, bod, z něhož zmíněný pořádek 

1 je viditelný a k němuž se všechen pořádek soustřeďuje, jest věcí 
účelnosti: "Um zu entscheiden, ob das funktionale System der 
theoretischen N atÍ'onalOkonon1ieals dieses Bezugssystem in Be
tracht kommt, musse wir vor allem priifen, was uns denn eigent
lich interessiert, wenn wir vom Standpunkt des NationalOkono
men aus die Wirklichkeit betrachten." (13). Autor chce poznati 
a pochopiti národní hospodářství. To se mu však jeví jako ne
přehledné víř,ení cen a množství zboží. Musí tedy předem na
lézti pořádek mezi cenami a kvanty zboží, chce-li 'nalézti v ná
r odním hospodářství něj aký rozumný pořádek. (Jeho sociolo
g ická orientace vystupuje nepokrytě ve formulaci otázky po 
tom, co chceme v národním hospodářství spatřiti: jak totiž 
dochází k úroku, mzdě, rentě, ceně, penězům atd., co je jejich 
příčinou a jaké jsou jejich účinky pro společnost.) Základní 
chybou Strellerova postoje je nesprávnost jeho no etických před
pokladů. Otázky , noetic~é.(forrnální noetiky) nejsou otázkou 
účelnosti, js'ou věcí logické správnosti. Zádným účelně zvoleným 
sklem nazírání nemůž,e autor poznati obj ekt pozná11í hospo
dářské vědy. Správně měl vzíti poznatky považované za hos-
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podářské a tyto poznatky noeticky zkoumati a analysovati, aby 
poznal jejich formálně-logickou povahu. Ale Streller tak ne
učinil a ,Svou formuli, s níž předstupuje před empirii, vymezil 
dvojím způsobem: sociálním~ společenským zájmem a kausální 
r acionalitou. Touto formulí získává předmět poznání teoretické 
vědy hospódářské tak, jak se jeví v Jeho "definici te"oretické
vědy: "Die theoretische VolkswJrtschaftslehre untersucht ge-" 
sellschaftlich geregelte Tauschvorgange, von denen gesellschaft
liche Wirk.ungen ausgehen." (~4) . Identifikoval tedy národní 
hospodářství s tržním společenstvím, a to tím snáze, že substrát 
obou je stejný - týž národ. Tím se však ve skutečnosti vzdal 
naděje pochopiti národní hospodářství jako jednotné hospodář
ství, j,ednak proto, že tržnLs:poiečenství není jednotným hospo
dářstvÚn , ale konglomer:~ťé:řn individuálních hospodářstvÍ, jed~ 
nak proto, že při kaus'álnín1 pojetí se hospodářství nutně roz
padá v jednotlivé aktý, jichž vnitřní spojitost je pro něho nevi
ditelná. Streller se však domnívá, že takto získal hledisko, 
z něhož může určiti, které jevy pozorované ,empirie jsou hos
podářské a ktere nikoli. (14). Je nyní otázkou, jaká musí býti 
národohospodářská teorie, aby splnila požadavky ve Strellerově 
definici postavené. Předmětem jejího poznávání bude trh, úko
lem výklad směnných relací. Streller se nemůže spokojiti s kon
statováním tendence k rovnováze a se zjištěním souvislosti všech 
cen a všech hospodářství zúčastněných na směnném mecha
nismu, hledá odpověď na jiné otázky: jak jsou ovlivňovány 
ceny společností a jaké jsou jejich společenské účinky. Jeho 
teorie je tedy nutně kausální, bude zjišťovati kausální cenové 
souvislosti. Jenže kausální zákony nemají vztahu k rozumné 
bytosti, kausální pořádek nemůže vystupovati s nárokem býti 
rozumým, smysl majícím, pořádkem . A přece stále a stále zdů
razňuje autor svou snahu získati rozumný pořádek, získati po
jem národního hospodářství jako jednotného hospodářství, a jak 
ještě uzříme., jako účelového souboru, ale bez účelu. Vychází 
z požadavku zcela správného, že teoretická věda lná poznávati 
svůj objekt zcela nezaujatě , a nikoliv jej skreslovati vlastním 
hodnocenín1. Zaměniv však teoretickou vědu teleologickou 
s praktickou vědou teleologickou, 'odmítá teleologický výklad 
jako zaujatý, j,ežto, vycházeje prý z ideálu člověka a národa," 
poznává hospodářství jen potud, pokud jest z tohoto ideálu vi
ditelné. Odmítá i psychisn1us: "Die Psyche des Menschen ist 
aber nicht nul' Bedingung des wirtschaftlichen, sondern alles 
Handelns, eine besondere wirtschaftliche Psyche gibt es 
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nicht," (18) a spatřuje bod, k němuž by soustředil celý systém, 
v trhu, a to v okamžiku, kdy statky prošedše trhem, opouštějí 
j ej při svém vstupu do domácnosti. 6

) Z tohoto bodu vidí národní 
hospodářství jako souvislý soubor trhů; jímž je ř'ízen proud 
statků z podniků do domácností. V tomto bodě se n1U stýkají 
veškeré kausální řady. Všechny akty odtud viditelné jsou mu 
akty hospodářskými. Avšak to, čeho chtěl dosáhnouti, tímto způ
sobem nedosáhl. Sleduje osud statků, ale nikoliv postup a po
řádek v hospodářství. (Jak n1ůže kausálně viděti statek? Sta
t ek není přec definován nějakou svou přirozenou vlastností!) 
Obsahová s'ounáležitost jednotlivých aktú n1U uniká. Vše, co 
získal, jest suma isolovaných aktů, přičítaných různým hospo
dářstvím. Přes to však dospívá k pojetí národního hospodářství 
jako celku. Je charakteristické pro Strellera, jak toho dosáhl ": 
Chápati hospodářství jako universální celek nelze, tím je pouze 
Bůh, takové pojetí však vede jen k metafysice a nedovoluje 
vědeckého poznánÍ. Možno však definovati celek také jako su
mu, souhrn dílů, jež n1á zcela určitou str ukturu. Pojmově se 
sice celek nemůž·e skládati z dílů, t. j . pojen1 celku nelze čle
niti. Je tedy pravdou, že součet dílů není celken1, n1y si však 
tento součet n1ůžen1e za určitých podmínek n1ysliti jako celek, 
a to tehdy, vyznačuje-li se proti jinýn1 součtům zcela určitou, 
konstantní struktur ou. Kriteriem není nějaký zvláštní způsob 
existence (Seinsweise), ale způsob nazírání, jenž nán1 ukazuje 
týž objekt jednou jako pouhou sun1U, po druhé jako celek. Pro 
zahradníka, jenž sesype písek s vozu, aby jín1 posypal cestu", 
j est taková nahodilá hromada písku pouhou sumou. Ale v oka
n1žiku, kdy majitel zahrady určí: Tato hron1ada zůstane l,ežeti ~ 
aby sloužila dětem ke hrání - stává se hromada písku pro 
něho a zejména pro děti celkem, avšak jen proto, poněvadž spo
j ení pískových zrn má nyní jednotný smysl (einen einheitlichen 
Sinn). Ále příklad jasně ukazuje, že kriterien1 je otázka kau
sálního či teleologického nazírání. " En1pirická hromada písku 
nazírána jako prostě existentní může se nán1 jeviti jen jako 
součet zrn " bez jakéhokoliv vzájemného vztahu. Aby se nám 
tato hromada jevila býti celken1, n1usín1e si ji mysliti jako chtě
nou k určitému účelu. Jeto zřejmé i z autorei11 citované defi
nice Burkampovy 7): ,Ein Ganzes ist eine durch sinnbedingten 

6) Ponecháváme stranou otázku, zda je pojem spotřeby pojmem mimo
hospodářským : "Streng gen{)mmen aber handelt es nich um einen Stand
punkt in der Konsumtion selbst, der ja auuserwirtschafitl'ich ware" (20.) 
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Zusammenschluss von Einheiten gebildet zu denkende n€ue 
Einheit." (22). Jasněji to vysvitne snad na tomto příkladě : 
Oděv myšlený jako prostě jsoucí jeví se nán1 jako dvě boty. 
kabát, vesta, límec, vázanka, kalhoty, zimník, košile, rukavice 
atd., prostě jako pouhá suma jednotlivin naz-íraných v čase a 
prostoru. Objeví se mi však jako nová jednotlivina, jako celek, , 
myslíme-li si jej jako chtěný vzhledem k účelu ošacení nebo 
ochrany před nepohodou a pod. (Pojem oděvu je ovšem již 
sám 'o sobě pojm'em teleologid\:ýn1, jehož obsah a rozsah je de
terminován 'obsahem účelu.) Objeví se mi jako celek proto, že 
vystoupí vlastnosti z dřívějšího stanoviska neviditelné, jež 
vzhledem ke konkretnín1u obsahu účelu ošacení vyžadují urči
tého složení oděvu, takže na příklad není jen náhodou, že boty 
jsou dvě a každá na jinou nohu. Kdežto dříve čistá suma zůstala 
sumou i když obě boty byly levé nebo jedna z nich se ztra
tila, netvořila by již takováto suma vzhledem k uvedenému 
'účelu celek. Pojem strúkturálního celku předpokládá tedy 
teleologické nazírání. Jako strukturální celek může se 'jeviti 
vždy jen obsah nižšího postulátu vzhledem k nadřaděnému 
postulátu. V kausálním nazírání se souhrn jednotlivin nikdy 
nemůžle jeviti jako nová jednotlivina jako strukturální celek 
(viz také na př. pojem knihovny). Ostatně i Burkampova defi-
nice ve svém znaku "sinnbedingter Zusammenschluss" před
pokládá účel, vzhledem k němuž se spojení jeví "sinnbedingt". 
Chtěl-li tedy Streller chápati národní hospodářství jako struk
turální c'elek, měl hledati účel, vzhledem k němuž by se mu 
jevilo národní hORpodářství celkem. On však, usilujte ;0 kau
s'ál:ri'í výklad pomocí teleologických pojmů, vychází sice ze ~na
ku "ein sinnbedingter Zusammenschluss", ale neptá se po ůčelu 
korespondujícímu tomuto znaku, ale zcela prostě prohlásí: ,.\lVir 
konnen also diesel' Definition folgen und sie auf die Wirtschaft 
anwEmden, indem wir feststellen, dass hier der "sinnbedingte 
Zusammenschluss" in der Tatsache liegt, dass die ganze T.atig
keit des Einzelwirtschafters nul' dann einen Sinn hat und nul' 
dann tibernaupt als verntinftige T,atigkeit verstanden werden 
kann, vvenn wir sie im Zusammenhang mit anderen Einzlel
wirtschaften und ihren Verrichtůngen betrachten." (22). Podle 
Strellera tedy isolované hospodářství není vysvětlitelno a jed
nání hospodařícího subjektu nelze chápati jako rozumnou čin
~ost. Hospodářství Robinsona Crusoea na ostrově nelze vyložiti 

7) Burkamp "Die Struktur der Ganzheit", Berlín 1929. 
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11 jeho činnost pochopiti jako rozumnou, ježto je není . možno 
pozorovati v souvislosti s ostatnín1i hospodářstvími. Jaký smysl 
má tedy u autora výraz "Einzelwirtschaft"?! Individuální hos
podářství tvoří celá řada aktů hospodářského subj ektu. Streller 
stojí nyní před úkolem vymeziti a vy}o-žiti toto hospodářství. 
Teleologický výklad odmítl předem a rozhodl se pro kausální 
výklad, t. j. k daným aktům určitého subjektu nalézti jejich 
příčiny. Podle citovaného textu hledá je vně subjektu, a to 
v jednání ostatních hospodařících subjektů. Potřebuje tedy 
k výkladu empirického hospodářství poz'orovati je ve vztazích 
k ostatním hospodářstvím, jimiž se mu jeví býti jednání hospo
dařícího subjektu kausálně detern1inováno. Zapomíná však, že 
- za nedokázaného předpokladu, že tímto způs,obem mohl 
uspokojivě vyložiti u r čit é hospodářství - tín1 řešení otázky 
jak vyložiti hospodářství v ů b e c pouze o jeden stupeň odsunul, 
neboť bude-li se ptáti dále, jak vyložiti hospodářstvi determi
nující hospodářství determinované, bude státi před stejným 
problémem usque ad ,infinitum. Ovšem jen pokud si nepř,edsta
víme, že dospěl na konec řaay, kde by kromě pozorovaného hos
podářství nebylo již jiného hospodářství, jín1ž by bylo lze pozo
r ované hospodářství vysvětliti, a kde by obJevil, že činnost hos
podařícího 'Subjektu není činností rozumnou a že nemá žádný 
s mysl, ačli by nenašel poněkud paradoxní východisko v tom, že 
by prohlásil, že smysl jednání hOSpodařícího subjektu spočívá 
v tom, aby bylo příčinou, umožňující kausální výklad ostat
ních hospodářství. Tyto důsloedky svého pojetí kausálního vý
kladu hospodářství si Streller neuvědomil hlavně asi proto, že 
'Zmíněnou smysl mající souvislost, spojení, spatřoval v cenovém 
mechanismu, takže shora uvedená .argumentace autorova jest 
jen dosti ledabylým přechodem: "Der Zusammenschluss aber 
kommt zum Ausdruck in den Preisen. Die Preise stellen nicht 
nur das bindende Glied dar, sie verblirg.en auch die Ordnung 
im System. Die Preise zeigen das QuantenveyhaltI).is an; an 
ihnen 'orientieren wir uns liber das ,Frliher' óder ,Sp.ater' 
im System des Werdens. Die Preise begrlinden aber auch die 
wirtschaftlichen W'ertungen; .... Die Preise bilden nicht etwa 
nur ein Band zwischen Quantitaten, sondern auch zwischen 
Menschen." (231. Otázkou, jak vykládati směnu, zda kausálně 
či teleologicky, nemůžeme se šíře zabývati, neboť svou speciál
ností nespadá již do rámce tohoto rozboru. Můžeme jen 
vytknouti povšechné směrnice: Hledíme především seznati a vy
ložiti činnost a pořádek jednotlivého hospodářství. Soutěží a 
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spoluprací jednotlivých hospodářství vznikají různé účelové 
útvary, jež můžeme pochopiti a vyložiti jedině z úóelů a zájmů 
'Oněch hospodářství. Jednotlivého hospodářství nelze kausálně 
vyložiti, neboť kausální výklad atomisuje ,a rozkládá věcný pořá
dek, jímž hospodářství beze sporu je, v jednotlivé isolované 
akty, obsahově spolu nesouvisící. Al,e ani jednotlivá jednání 
hospodařícího subjektu nelze jednoznačně kausálně vyložiti. 
Subjekt se rozhodl pro určité jednání ne proto, že se mu jevilo 
býti užitečným, ale proto, že se mu jevilo mezi všemi ostatními 
možnými, jež potom arci ,odpadla, nejužitečnějším. Nebylo prot,o 
jednání ,ani tak determinováno tím, co jednání př,edcházelo, jako 
tín1; co se nestalo. Hledáme tedy determinaci jednání v obsahu 
úvahy, jež 'ono jednání předcházela. To však již není kausální 
výklad, ale teleologický. Ze stejných důvodů není pr oto n10žno 
užíti kausálního výkladu u směnného, mechanismu. Směnu, jed
nání směňujících, lze vyložiti pouze z hodnotných úvah hospodář
ství na směně zúčastněných. Pokud se. pak Streller ptá po pří
činách cenových změn, předpokládá odpověď na tuto otázku zna
losťcenotvorného mechanismu, čehož si je ostatně Streller dobře 
vědom: "Die funktionale Theorie (die Statik) vermittelt eben 
imn1er nur Teilergebnisse, die nicht unn1ittelbar der beschrei
benden Volkswirtschaftslehre, sondern zun.achst nur der kausal
fórschenden Theor ie (der Dynamik) zugute kommen. Erst nach
den1 die Dynamik die statisch-funktionalen Ergebnisse ihrer
seits in ein kausales : System eingebaut hat, ist eine weitere' 
Vetwertung in der beschreibenden Volkswirtschaftslehre 
moglich. ~ ' (15)'. Naleznuv spojení jednotlivých aktů v cenovém 
mechanismu, definuje nyní předmět poznání teoretické vědy ná
rodohospodářské takto : "Das Erkenntnisobjekt der theore
tiséhen N ationalOkonomie ist die aus dem sinnbedingten Zusam
n1eTl.schluss der Eirizelwirtschaften gebildete summative Ganz
heiť, wie sie sich darstell, wen wir den ' Allzusammenhang der 
P reise vom Konsun1gtitermarkte aus betrachten." (23) . Tato 
definice jest vadná potud, že autor předkládá, že směnné spole
čeI1ství spojené cenovýn1 mechanismem jest jednotným hospo
dářstvím. Tržní společenství představuje pouze. spleť zájmů 
jednotlivých hospodářství na směně zúčastněných a, jak jsme 
již řekli, jednání směňujících ' hospodářských subjektú lze vy
ložiti pouze z účelu' jejich hospodářství. Na svou definici př,ed
mětu poznání teoretické vědy národohospodářské navazuje 
Streller definici daTší, vymezujíéí předmět poznání hospodářské 
vědy popisné: ,~Erkehntnisobjekt der Wirtschaftsbeschreibun~ 
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ist die Volkswirtschaft, d. h. die durch die Tatsache der Preise 
bedingte und die Preise wiederum bedingende nationale Lebens·· 
gemeinschaft oder der so geartete Lebenszusamm'enhang eines 
Volkes." (23). I zde vychází z neověřeného předpokladu, že jde 
o jednotné hospodářství. Jeho jednotnost zakládá na společném 
subjektu všech aktů, a konstruuje tento subjekt jako nadindi
vi duální společ>enstvL Hospodářství identifikuje s tržním spole
čenstvím, neboť vidí na obou objektech týž společný lidský sub~ 
strát. K této identifikaci dospívá proto, poněvadž nenlOha se 
spokojiti pouze formálním spojením aktů subjektem, a odmítnuv 
obsahové spojení dané společným účelem, domníval se nalézti 
obsahové spojení v cenotvorném mechanismu, jímž úhrn všech 
individuálních hospodářství jest včleněn do tržního společenství. 
Definovav takto objekt poznání jak teoretické vědy národo
hospodářské, tak i popisné vědy národohospodářské, definuje 
nyní vědu národohospodářskou: Národohospodářská věda jako 
c,elek je historickou vědou, jejímž úkolem je popsati národní 
hospodářství. Tento popis předpokládá poznání principu, jímž 
j sou akty jednotlivých individuálních hospodářství spojeny 
v národní hospodářství jako celek. Jest jím směnný mechanis
mus a jest věcí teorie, aby jej kausálně vyložila. Deskripce a 
t eorie nejsou vědami toto coelo odlišnými, teorie jest vřazena do 
deskripce jako její organická součást. Na teorii upíná se národo
hospodářská technika, jež kausální souvislosti teorií získané ve 
svém technickém způs·ohu myšl'ení teleologicky přetvořuj e. (24). 
N a prvý pohled by se snad mohlo zdáti, . že Strellerův systén1 
národohospodářské vědy je dosti blízkÝ1TI Englišově soustavě 
národohospodářské vědy. Jsou zde však, jak z dalšího patrno, 
příliš velké rozdíly v jej ich logické struktuře. Tržní společenství 
je spletí zájmů jednotlivých směňujících individuálních hospo
dářství. Společným jejich působenín1, jejich žádoucností růz
ných statků a schopností za určitý výrobní náklad zásobu statků 
r ozmnožovati, vzniká směnný mechanismus. Je možno dvojí po
zorovací hledisko: bud' pozorujeme tržní společenství jako ta
kové, pak pozorujeme a vykládáme smě n u z autonomních 
úvah jednotlivých hospodářství zúčastněných na směně (sub
j ektivisticky), nebo vidíme směnné společenství ovládané jed
notnou státní mocí, pak vidíme všechna hospodářství na směně 
zúčastněná spojena směnným mechanismem, jen subjektivisticky 
vysvětlitelným, v jeden celek vzhledem k ústřednímu účelu stát
ního hospod~řství. Tehdy sklem ideálu člověka a národa pozoru
jeme a pochopujeme z á s ah y státu do národního hospodář-
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ství, takže objektivistická teorie národohospodářská jest vlastně 
jen částí teorie státního hospodářství. Byly-li hospodářství a 
hospodářské jevy poznány a pochopeny (teleologicky), pak může 
býti jejich konkretní podoba vyložena pouze historicky a kau
sálně. Teleologická teorie potřebuje náplně a doplnění hospodář
skými dějinami a hospodářskou statistikou. Hospodářská věda 
praktická (pojmově nutně teleologická) zpracovává výsledky 
jak teleologické teorie hospodářské, tak kausální hospodářské 
historie. 

Prozkoumali jsme noetické fundamenty, z nichž vychází Strel
ler, a sledovali jsme myšlenkový růst jeho konstrukce. Viděli 
jsme, co je z ní logicky zakotveno v jeho východisku, a kde se 
od něho odchýlil, dav se ovládnouti látkou, místo aby zvládl 
látku. Budiž nyní úkolem čtenářovým, aby sám pos'oudil, zda 
StreUer tam, kde se přibližuje výsledkům Englišovým, toho do
sáhl metodou, jíž si vytkl, i aby posoudil Strellerovu konstrukci 
co do její přesnosti a jasnosti jako základu, na němž jest roz
vinouti veškeré speciální otázky národního hospodářství. 




