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1. Úvod

Zkoumání ekonomiky jako komplexního systému se do støedu zájmu dostalo
v souvislosti s rozvojem poèítaèových technologií a s možností pomocí tìchto
technologií komplexní systémy modelovat.
Za pøedchùdce komplexních systémù se dají oznaèit tøi teoretické proudy, které se
nejen v ekonomii rozvíjely v druhé polovinì dvacátého století: kybernetika, teorie katastrof a teorie chaosu. Zájem o kybernetiku byl patrný pøedevším od šedesátých let. Teorie kybernetiky je spojena s pojmy zpìtné vazby a teorie systémù, jejími hlavními pøedstaviteli byli Norbert Wiener èi Jay Forrester. Teorie katastrof vyšla z teorie dynamických
systémù a byla speciálním pøípadem nespojitosti v tìchto systémech, v oblasti ekonomie
byla hlavní oblastí zájmu teorie finanèních trhù. Po zdrcující kritice Zahlera a Sussmana
(1977) výzkum v této oblasti ochabl. Tøetím teoretickým smìrem, na který teorie komplexních systémù navazuje, je teorie chaosu. Teorie chaosu se do širšího povìdomí dostala v sedmdesátých letech dvacátého století a byla aplikována na mnoho oblastí ekonomické teorie. Shrnutí empirických poznatkù o chaotickém chování poskytuje napøíklad
Dechert (1996). Teorie chaosu pøedstavuje dva zajímavé pojmy – prvním z nich je tzv.
motýlí efekt, který oznaèuje situaci, kdy nepatrná zmìna poèáteèních podmínek èi poèáteèního nastavení nìkterého z parametrù mùže mít za následek velice rozlišné trajektorie
budoucího vývoje. Pro ekonomickou teorii má motýlí efekt významné dùsledky v souvislosti s reálností pøedpokladu racionálních oèekávání. Druhým pojmem je tzv. podivný
atraktor, který znaèí složité nepravidelné geometrické tvary, s nimiž se èasto setkáváme
v ekonomických modelech, které vykazují chaotický vývoj (napø. pøi zkoumání procesu
tâtonnement pøi pøizpùsobování cen èi na finanèních trzích).
Teorie komplexních systémù je dalším krokem k poznání principù fungování velice
složitých systémù, jímž ekonomický systém bezesporu je. Ovšem již pøi snaze definovat komplexní systém se setkáváme s problémy. V literatuøe existují desítky definic,
které obvykle zdùrazòují rùzné aspekty komplexních systémù. Richard H. Day1 definu*
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je dynamický systém jako komplexní, jestliže v sobì nemá endogennì zabudovanou
tendenci asymptoticky se pøibližovat pevnému bodu, omezenému cyklu èi explozivnímu vývoji. Pryor (1995) zdùrazòuje strukturální hledisko komplexnosti systému: systém je komplexní, jestliže obsahuje velké množství složitých vzájemných vztahù mezi
prvky systému a institucionálními strukturami ekonomiky. Nìkteøí další autoøi definují
situaci jako komplexní tehdy, jestliže výpoèet øešení optimalizaèního problému je extrémnì obtížný2.
V souèasné dobì se prosazuje definice, kterou ve své knize „Ekonomika jako
vyvíjející se komplexní systém“3 popsali Arthur, Durlauf a Lane, pøedstavitelé proudu
spojeného se Santa Fe Institute4. Arthur, Durlauf a Lane charakterizovali komplexitu
systému pomocí následující množiny rysù:
a) Rozptýlenými interakcemi mezi heterogenními jedinci, kteøí mezi sebou navzájem
jednají na urèitém místì.
b) Neexistencí globálního regulátora, který by využíval všechny pøíležitosti nebo
interakce v ekonomice, i když mohou existovat slabé globální interakce.
c) Hierarchickým uspoøádáním s mnoha spletitými vlivy a vzájemným transverzálním
pùsobením.
d) Postupným pøizpùsobováním skrze uèící se a vyvíjející se jedince.
e) Nerovnovážnou dynamikou s žádným èi mnoha rovnovážnými stavy a systémem,
který se pravdìpodobnì nebude nacházet v blízkosti globálního optima.
f) Neustálými inovacemi, které vznikají tím, jak nové trhy, technologie, chování
a instituce vytváøí nová zákoutí systému.
V této charakteristice je zdùraznìna existence mnoha omezenì racionálních jedincù.
Systém je založen na mnoha rozptýlených interakcích mezi heterogenními jedinci –
firmami a spotøebiteli a podobnì jako v reálné ekonomice neexistuje globální regulátor.
Firmy a spotøebitelé se neustále uèí a pøizpùsobují, na trhu neustále dochází k inovacím
a zmìnám.
Mezi klasiky ekonomické vìdy je komplexní pøístup založený na nezávisle se
rozhodujících jedincích nejvíce rozvinutý v pracích Friedricha A. Hayeka a Herberta
A. Simona. Cílem této práce je uvést ètenáøe do problematiky komplexních systémù
a poukázat na vazby nìkterých myšlenek F. A. Hayeka a H. A. Simona k souèasným
pøístupùm využívajícím umìlou inteligenci. Rozbor dìl tìchto osobností pøináší
zajímavé poznatky o tom, že vznik ekonomie využívající distribuované umìlé
inteligence je pøirozeným vyústìním myšlenek tìchto a dalších ekonomù. Již dávno
pøed možností vytváøet modely pomocí umìlé inteligence, ožívaly tyto systémy alespoò
v myslích Hayeka a Simona.
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2. Teoretické pøístupy F. A. Hayeka a H. A. Simona

V této èásti seznámíme ètenáøe s dílem Friedricha A. Hayeka a Herberta A. Simona
a budeme hledat souvislosti mezi díly tìchto osobností a souèasnými pøístupy ke
komplexním systémùm a jejich modelování.
Myšlenky F. A. Hayeka jsou v dnešních dnech èasto pøipomínány v souvislosti
s poèítaèovým modelováním ekonomických systémù. Tato rozvíjející se oblast
ekonomické teorie totiž ztìlesòuje jednu z Hayekových zásadních myšlenek a to, že
ekonomický systém by mìl být zkoumán zdola. Rosser (1999) oznaèuje Hayeka za
„raného a nezávislého zakladatele“ teorie komplexních systémù, která se podobá
soudobé teorii pouze s tím rozdílem, že Hayek nemohl využít v dnešních dnech
dostupné poèítaèe. Zároveò Rosser upozoròuje na to, že Hayek byl v kontaktu
s Prigoginem a Hakenem, zakladateli Bruselské a Stuttgartské školy5.
Pøíspìvky H. A. Simona se váží k mnoha oborùm (byl pøedevším odborníkem na výpoèetní techniku, umìlou inteligenci a psychologii), ale vždy je spojuje snaha vyvinout
teorii komplexních systému, a• už ekonomických, sociálních èi politických. Tak jako je
prostøedí, v nìmž se jedinci vyskytují, komplexním systémem, je i Simonùv pøístup
k vìdì komplexní. Jeho teorie jsou èasto postaveny na základech ze sociologie èi psychologie a ètenáøi jsou nabídnuty oživující paralely z fyziky èi astronomie. V tomto
multioborovém pøístupu však mùžeme nalézt sjednocující prvek, kterým je rozhodující
se jednotlivec, jenž je podobnì jako u Hayeka základní jednotkou, na níž Simon staví
své úvahy o fungování spoleènosti.
Je tedy zjevné, že Simon vnímá reálný svìt jako komplexní systém, na druhou stranu
však varuje pøed tím, aby se komplexnosti pøikládal nadhodnocený význam. Podle
Simona mùže být podstatou komplexnosti samotná struktura systému, na druhou stranu
však mùže vzniknout v mysli pozorovatele tohoto systému. Pøestože systém mùže být
pomìrnì jednoduchý, jeho pozorovatel není schopen jednoduchého popisu, naopak, je
schopen charakterizovat systém pouze v rámci komplexního pohledu.
Simon se zabývá komplexností ve smyslu interakcí jednotlivých složek. Pøedkládá
poutavý pøíklad sluneèní soustavy jako systému, u nìhož bychom pøedem oèekávali
komplexnost zpùsobenou nemalým poètem vzájemných vztahù mezi jednotlivými
složkami. Poèet tìles sluneèní soustavy, jak ji znali Kepler a Newton, umožòoval 272
párových interakcí. I když opomeneme interakce vìtšího poètu složek soustavy souèasnì, zdá se tento systém pomìrnì složitý. Pøesto Kepler odvodil jednoduchou zákonitost
sluneèní soustavy, a to, že dráha planet je elipsou se Sluncem v ohnisku. Sluneèní
soustava je mnohem jednodušším systémem, než za jaký bychom ji považovali.
Simon vysvìtluje nižší úroveò komplexnosti pozorovaných systémù následujícími
argumenty:
l Vìtšinou pozorujeme systémy, které se øídí nìjakými zákonitostmi. Zabýváme se
vìcmi, o nichž jsme schopni nìco øíci, tj. systémy v nichž ne všechny interakce hrají
podstatnou roli.
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Interakce jednotlivých složek systému závisí do jisté míry na jejich vzdálenosti. Význam vztahù mezi vzdálenými složkami klesá.
l Složky systému jsou obvykle uspoøádány na základì hierarchických pravidel. Podstatné jsou interakce složek nalézajících se v blízkých úrovních hierarchického stromu. Navíc evoluèní procesy obvykle vedou k jistému hierarchickému uspoøádání.
l Interakce vyžadují jako vstup energii, která se stává vzácným zdrojem a je tedy alokována pouze do interakcí s vybranými složkami systému. Zde Simon spatøuje hlavní omezení komplexnosti biologických a sociálních systémù.
l Systém mùže být dále jednodušším z dùvodu jednoduché agregace v interakcích, tak
jako je hmotnost na váze souètem hmotností jednotlivých složek, které jsou váženy.
Na základì tìchto odùvodnìní mùžeme oèekávat, že pouze nìkteré z interakcí
jednotlivých složek systémù jsou pro jeho fungování podstatné. Komplexnost systémù
mùže být proto v mnoha pøípadech nadhodnocena. Vìtšina potenciálních interakcí mezi
složkami systémù je neaktivní a pokud existují, pak jen málokteré jsou podstatné.
Systémy jsou navíc obvykle hierarchicky uspoøádány. I kdyby se velké množství
navzájem ovlivòovalo, mohou být tyto efekty pomìrnì jednoduše agregovány. Simon
proto doporuèuje øídit se strategií hledání struktury a vzorcù chování obsažených
v systémech pøed zbyteèným zobecòováním v tvrzeních.6
Za nástroj, který nám na mikroekonomické úrovni alespoò èásteènì umožòuje zachytit komplexnost systému, což by nebylo možné za použití standardních analytických
metod, považuje Simon metodu simulace. Zde však Simon zdùrazòuje fakt, že ani touto
metodou nejsme schopni uchopit všechny složky reality a musíme stále pøemýšlet, které
z promìnných systému vybrat a zapracovat do modelu, jenž by mìl být zjednodušený na
takovou úroveò, aby mohl poskytovat smysluplné odpovìdi na otázky, jež si klademe.7
Na obecnìjší úrovni považuje Simon za jeden z hlavních nástrojù, který nám pøi studiu komplexních systémù mùže pomoci, modelování. Ani modelováním však nelze
absolutnì postihnout komplexnost zkoumaného systému. Protože skuteèný svìt je natolik komplexní, že ani nejlepší poèítaèe nejsou schopny pojmout všechny jeho složky,
je tøeba model pøizpùsobit daným výpoèetním schopnostem. Pøíroda vytváøí systémy,
jejichž komplexnost leží daleko za schopnostmi tìch nejvýkonnìjších poèítaèù. I v tak
jasnì dané høe, jakou jsou šachy, èelíme èíslùm v øádu 1012. Na tak vysoká èísla èasto
nestaèí ani naše pøedstavivost, urèitì však leží za hranicí našich výpoèetních schopností. Simon navrhuje tøi hlavní metody možného zjednodušení modelu – zahrnutí podstatného, uvìdomìní si hierarchické struktury a agregaci. Pøedevším musíme oddìlit
zásadní od nepodstatného a pouze to zásadní zahrnout do modelu. Tento postup z pochopitelných dùvodù aplikují pøi modelování všichni ekonomové. Bez zjednodušení by
model nebyl modelem, ale pouhým popisem reality, který však vìtšinou také nemùže
být dokonalý. Je však tøeba si uvìdomit rozdíl v tom, co kteøí ekonomové považují za
ony podstatné složky, které je do modelu tøeba zahrnout. Další možností, jak naložit
s komplexností, je uvìdomìní si hierarchické struktury systému. Dùležitou vlastností
hierarchicky uspoøádaných systémù je, že chování jednotek nacházejících se na urèité
úrovni je možné popsat a vysvìtlit bez toho, abychom mìli detailní znalost struktury
l
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a chování na nižších úrovních. Navíc spolu obvykle s nejvyšší intenzitou interagují ty
nejbližší jednotky. Mùžeme je proto uspoøádat do shlukù s vysokou mírou interní interakce, ale s nízkou frekvencí interakcí mezi jednotlivými shluky. Budeme-li pak brát
každý shluk jako nezávislou jednotku, mùžeme nahradit detailní popis shluku nìkolika
vlastnostmi, které jsme získali metodou agregace.8
3. Styèné body v teoriích komplexních systémù a myšlenkách
F. A. Hayeka a H. A. Simona

Pokud bychom srovnali Hayekùv a Simonùv pohled na komplexní systémy
s charakteristikou Arthura, Durlaufa a Lanea9 uvedenou v úvodu této práce, nalezli
bychom ve vìtšinì bodù èetné paralely.
a)

Systém je charakterizován rozptýlenými interakcemi mezi heterogenními
jedinci, kteøí mezi sebou navzájem jednají na urèitém místì.

Simon nepoužívá pøímo termínu „heterogenní jedinec“, jeho vnímání složek
komplexního systému je však velmi obdobné. Oblastí, kterou se Simon zabývá
pøedevším, je rozhodování jednotlivce. Místo „heterogenních jedincù“ se tak ve vìtšinì
jeho èlánkù ètenáø setkává s „rozhodujícími se jednotlivci“, popøípadì obecnì
s „organismy“. Jednou ze základních Simonových tezí, jak již bylo øeèeno, je existence
vnitøních omezení tohoto organismu, kterými jsou napøíklad omezené výpoèetní
schopnosti. Proto je tøeba zabývat se nejen výsledkem, ale pøedevším procesem
rozhodování, který se odehrává uvnitø organismu. Rozhodující se jednotlivci se na
základì svých individuálních schopností rozhodují rozdílnì, jsou tedy heterogenní.
Interakce mezi jednotlivci vnímá Simon jako jev, který pøispívá ke komplexnosti
systému. Skupinu osob je podle Simona možno charakterizovat podle ètyø základních
promìnných, kterými jsou intenzita interakcí mezi èleny, úroveò pøátelských vztahù
(friendliness) mezi èleny, množství aktivity vykonávané èleny v rámci skupiny
a množství aktivity èlenù v rámci skupiny, za situace, kdy jsou k této aktivitì motivováni pouze vnìjším prostøedím. Protože se promìnné váží k vìtšímu množství èlenù
skupiny, používá Simon již výše zmínìnou metodu agregace. První tøi promìnné jsou
endogenní a ètvrtá promìnná exogenní. Intenzita interakcí se zvyšuje s rùstem úrovnì
pøátelských vztahù a mírou aktivit vykonávaných ve skupinì. Míra pøátelských vztahù
se zvýší, pokud je intenzita interakcí vyšší než odpovídá existujícím pøátelským vztahùm. V situaci, kdy spolu èlenové skupiny musí být více v kontaktu, se zlepšují vzájemné vztahy. Naopak, jsou-li èlenové skupiny, v níž panují dobré pøátelské vztahy pouze
v øídkém kontaktu, dochází ke snížení úrovnì pøátelských vztahù. Množství aktivity vykonávané skupinou poroste, pokud bude míra pøátelských vztahù vyšší než jí odpovídající existující množství aktivity. Dále se bude aktivita zvyšovat v situaci, kdy bude
množství aktivity požadované od skupiny z vnìjšího prostøedí pøesahovat existující
množství aktivity. Z výše popsaných vztahù mezi promìnnými lze odvodit koeficienty,
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kterými lze popsat hlavní charakteristiky skupiny. Koeficienty, které udávají jednak intenzitu interakcí na jednotku pøátelských vztahù za nepøítomnosti jakékoliv aktivity ve
skupinì, jednak intenzitu interakcí na jednotku aktivity ve skupinì za nepøítomnosti
pøátelských vztahù, nazývá Simon „koeficienty vzájemné závislosti“. Koeficient udávající množství aktivity na jednotku pøátelských vztahù za nepøítomnosti vnìjších vlivù
(požadavkù na aktivitu) je Simonem nazýván „koeficientem spontánnosti“. Koneènì
koeficient mìøící míru pøátelských vztahù vzhledem k jednotkové intenzitì interakcí je
nazván „koeficientem sympatie“. Simon dále ukazuje, jaký dopad mají promìnné
a vztahy mezi nimi na stabilní existenci èi rozpad skupiny a to jak pøi lineárních, tak pøi
nelineárních vztazích.10
Simon se jasnì vymezuje proti neoklasickému pojetí rozhodujícího se jedince. Neoklasická ekonomie uvažuje racionálního rozhodovatele s dobøe uspoøádanými preferencemi a dokonalými výpoèetními schopnostmi. V tom spatøuje Simon hlavní slabinu
tohoto pøístupu. Domnívá se, že je tøeba tento neadekvátnì zjednodušující koncept zrevidovat a navrhuje øešení v podobì omezené racionality. Racionalitu v klasickém pojetí
(substantivní) nahrazuje chováním, které je také racionální, ale souèasnì je v souladu
s omezeným pøístupem rozhodujícího se jedince k informacím a s jeho omezenými výpoèetními schopnostmi, to vše v prostøedí, v nìmž se tento jednotlivec nachází. Právì
komplexnost tohoto prostøedí (tj. množství informací a vzájemných interakcí) vede
k vnitøním omezením, která pramení z nedokonalých schopností rozhodovatele. Naproti tomu neoklasická ekonomie uvažuje pouze omezení vnìjší, která jsou daná prostøedím. Lidé si proto v reálném svìtì, který je komplexním systémem, své rozhodování
zjednodušují a snaží se aproximovat nejlepší možný výsledek v rámci rozhodovacího
modelu, který má „zvládnutelné“ rozmìry.11
Pøedpokládáme-li, že výpoèetní schopnosti a znalosti rozhodujícího se jedince jsou
neomezené, pak není tøeba rozlišovat mezi svìtem skuteèným a svìtem, jak ho tento jedinec vnímá, oba dva svìty jsou totožné. Navíc, je-li nám známa užitková funkce racionálního jedince, jsme schopni pøedpovìdìt volbu, kterou uèiní, a to pouze na základì
znalostí o skuteèném svìtì a bez jakékoli znalosti o vnímání svìta èi jeho výpoèetních
postupù. Pokud naopak pøedpokládáme, že jak znalosti, tak výpoèetní schopnosti jsou
do jisté míry omezené, musíme rozlišovat mezi skuteèným svìtem a svìtem, jak ho
jedinci vnímají. To znamená, že je tøeba zabývat se procesem rozhodování, který neoklasická ekonomie úplnì pomíjí. Racionální jedinec vždy dosáhne rozhodnutí, které je
objektivnì (substantivnì) nejlepší z hlediska dané užitkové funkce. Jedinec s omezenou
racionalitou se rozhoduje nejlépe za jemu dostupných znalostí a výpoèetních schopností (procedurální racionalita).12
Myšlenku omezené racionality navrhuje Simon zaèlenit do mikroekonomické teorie, a tím tuto teorii více pøiblížit skuteènému chování jednotlivcù. „Dnes jsou studenti
ekonomie vybaveni ekonometrickými nástroji, které jim slouží pøi øešení empirických
otázek. Je tøeba je také seznámit s nástroji laboratorního experimentu a zkoumání procesu rozhodování v terénu. S takovými nástroji bude možné rychleji porozumìt tomu, jak
10 Simon (1952)
11 Simon (1955)
12 Simon (1986)
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lidé pøi rozhodování používají omezenou racionalitu, a uplatnit toto porozumìní pøi reformulování ekonomických teorií tak, aby byly v užším kontaktu s reálným svìtem.“13
Protože v neoklasickém svìtì jsou jedinci racionální, vybírají si za všech okolností
takovou akci, pøed níž není žádná z dalších dostupných akcí preferována. Ve svìtì neoklasických jedincù, jimž jsou pøisuzovány výpoèetní schopnosti, kterými však v reálném svìtì nemohou disponovat, by šachy byly naprosto nezajímavou hrou. Šachy se
v reálném svìtì hrají proto, že lidské výpoèetní schopnosti (ale i schopnosti moderních
poèítaèù) nejsou dostateèné na to, aby zvládly obsáhnout všechny možné kombinace,
které tvoøí komplexní strom této hry.14
Svùj dùraz na studování rozhodovacího procesu a podstaty omezení, která jsou dána
samotnými jedinci, nikoli pouze prostøedím, vysvìtluje Simon pomocí výstižné
paralely s lahví a tekutinou. Pøedstavme si, že chceme nalít urèitou tekutinu do lahve
o nepravidelném tvaru. Jaké znalosti potøebujeme k tomu, abychom byli schopni urèit
výsledek, tj. jakého tvaru nabude tekutina v lahvi? Nebudeme-li s lahví pohybovat
a zajímáme-li se pouze o chování v rovnovážném stavu, nepotøebujeme o tekutinì znát
témìø žádné dodateèné informace. Jediným pøedpokladem je, že tekutina se pod gravitaèní silou usadí v lahvi tak, aby výška hladiny byla minimální. S tímto pøedpokladem
a dokonalou znalostí prostøedí (tj. tvar lahve) je rovnovážný stav jednoznaènì urèen.
Rovnováha pro dokonale se pøizpùsobující organismus závisí pouze na jeho cíli
(úèelové funkci) a prostøedí (omezení daná prostøedím) a je naprosto nezávislá na jeho
vnitøních omezeních (vlastnostech). Pokud však s lahví, do níž tekutinu naléváme,
budeme hýbat, nebo bude-li nás zajímat chování tekutiny pøed tím, než dosáhne
rovnováhy, museli bychom znát podstatnì více informací, které se týkají tekutiny
samotné. Další dodateèné informace bychom potøebovali v pøípadì, kdy by se
v prostøedí nejen mìnily stávající velièiny (tvar a poloha lahve v prostoru, gravitaèní
síla), ale navíc by pøibyly další velièiny (napø. by zaèaly pùsobit jiné síly než
gravitaèní). Zajímáme-li se o chování organismu v komplexním nebo rychle se mìnícím
prostøedí, nestaèí nám znát pouze jeho úèelovou funkci a vnìjší omezení, potøebujeme
znát také jeho vnitøní strukturu a pøizpùsobovací mechanismy.15
Také Hayek ve svých dílech zdùrazòuje nutnost nazírat na tržní hospodáøství jako na
decentralizovaný systém tvoøený vzájemnì se ovlivòujícími jednotlivci. V knize
„Individualism and Economic Order“ píše: „Není jiné cesty k porozumìní
spoleèenským jevùm než pøes naše porozumìní èinùm jednotlivcù, které jsou
orientovány na ostatní lidi a øízeny podle jejich oèekávaného chování.“16 Ohrazuje se
pøedevším proti kolektivistickým teoriím, které tvrdí, že jsou schopny porozumìt
sociálním celkùm pøímo, nezávisle na jedincích, kteøí je tvoøí.
Hayek také rozpracoval téma rozptýlených interakcí mezi jednotlivci. Za omyl
oznaèuje snahu napodobit v sociálních vìdách studium fyzikálních jevù, u nichž je
možné formulovat relativnì jednoduché závislosti, a poté vysvìtlit a pøedpovìdìt

13
14
15
16

Simon, Egidi, Marris, Viale (1992)
Hahn (1991)
Simon (1959)
Hayek (1949), s. 6
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jednotlivé události17. Základem uvažování o spoleènosti je podle nìj skuteènost, že
žádný èlen lidské spoleènosti nemùže znát více než nepatrnou èást celé spoleènosti,
a proto vše, co vstupuje do jeho rozhodování, jsou bezprostøední dopady, které bude
jeho jednání mít v okolí jemu nejbližším.18 Tento pøístup staví do kontrastu s pøedpokladem dokonalé informovanosti, který je využíván pøi tradièní analýze rovnováhy.
„Jakýkoli pøístup (jako napøíklad vìtšiny matematické ekonomie s jejími simultánními
rovnicemi), který ve skuteènosti zaèíná od pøedpokladu, že znalosti lidí odpovídají
objektivním faktùm, systematicky vypouští to, co je naším hlavním úkolem
vysvìtlit.“19 Hayek nepopírá schopnost vìdy vysvìtlit a pojmenovat nìkteré základní
zákonitosti a principy, ale zároveò zdùrazòuje, že existují události, které vìda nebude
nikdy schopna plnì vysvìtlit a pøedpovìdìt.20 Dùvodem je právì nemožnost zahrnout
do vìdecké analýzy všechna jednotlivá fakta a informace.
Hayek rozlišoval dva typy znalostí. Zaprvé znalosti, které nazývá vìdeckými, jež
mohou být pøedány nìjaké instituci èi orgánu, zpracovány èi zahrnuty do vìdeckých
teorií nebo použity k pøedpovìdím o budoucím vývoji. Druhým typem jsou vìdomosti
vázané na konkrétní místo a èas, které Hayek nazývá neuspoøádané znalosti.21 Tyto
znalosti rozptýlené mezi jednotlivce dávají každému jedinci výhodu oproti všem
ostatním. Jedinì on je totiž schopen využít pøíležitostí, které v sobì nesou.
Tento princip rozptýlených znalostí a omezené schopnosti získávat a zpracovávat
informace je využit v modelech komplexních systémù. Jedinci na rozdíl od klasického
rovnovážného pøístupu nemají dokonalou znalost všech dìjù v systému ani principù,
podle nichž systém funguje. Jejich znalosti jsou závislé na lokálních interakcích
s ostatními jedinci a reagují na základì podnìtù ze svého nejbližšího okolí.
b) Systém je charakterizován neexistencí globálního regulátora, který by
využíval všechny pøíležitosti nebo interakce v ekonomice, i když mohou
existovat slabé globální interakce.

Svou argumentaci o nemožnosti existence globální instituce, která by byla schopna
využít všechny pøíležitosti v ekonomice tak, jak jsou toho schopni samostatnì jednající
lidé staví Hayek na analýze rozptýlení informací ve spoleènosti. Znalosti využívané
jednotlivci nelze z jejich postaty žádným zpùsobem shromáždit a pøedat centrální
autoritì, která by je mohla využít pro øízení systému. Proto centrální autorita, která se
pokusí øídit systém, bude vždy nedokonale informována a nebude schopna zužitkovat
všechny existující pøíležitosti, které by byly využity nezávisle jednajícími aktéry se
znalostí konkrétních jednotlivých faktù. V moderní ekonomice je neschopnost úèinnì
øídit a plánovat ekonomické èinnosti dána složitostí dìlby práce. Jediným mecha-
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nismem, který je schopen zajistit efektivní koordinaci takového množství jednotlivcù,
je cenový systém v podmínkách konkurence.22
Shodnému problému – nemožnosti obsáhnout a zpracovat všechna jednotlivá fakta
– èelí i vìdci ve snaze vytvoøit teorie popisující a vysvìtlující fungování svìta. Jako
pøíklad uvádí Hayek Darwinovu evoluèní teorii. Pokud bychom byli schopni zjistit
všechna jednotlivá fakta minulosti, která pùsobila na výbìr jednotlivých forem života,
byli bychom beze zbytku schopni vysvìtlit strukturu existujících organismù, a zároveò
pøi znalosti všech budoucích okolností bychom byli schopni pøedpovìdìt jejich
strukturu i do budoucna.23
c) Systém je charakterizován hierarchickým uspoøádáním s mnoha spletitými
vlivy a vzájemným transverzálním pùsobením.

Podle Simona má vìtšina existujících systémù hierarchickou strukturu, evoluce
pøirozeným výbìrem je pro jiné než hierarchicky uspoøádané systémy jen stìží možná.
Podstata hierarchické struktury systémù byla již zmínìna u Simonova pøístupu
k metodám modelování.
d) Systém je charakterizován postupným pøizpùsobováním skrze uèící se
a vyvíjející se jedince.

Jednou z možností, jak do komplexních systémù zavést adaptivní chování, je využití
metody, kterou pøedstavil John H. Holland.24 Jedná se o tzv. klasifikaèní systém, což je
indukèní uèící se systém založený na množinì jednoduchých logických pravidel, která
se nazývají klasifikátory. Každé pravidlo má strukturu: „POKUD <podmínka>
POTOM <akce>". Zároveò je jedinec schopen i urèitého druhu abstrakce – je schopen
využít dané pravidlo i tehdy, pokud se nastalá situace shoduje s podmínkovou èástí jen
v urèitých znacích, které jedinec pokládá za významné.
Na adaptivní chování nahlížel v termínech „POKUD…..POTOM….“ ve svém díle
také Hayek. „Kdykoli nìjaký typ situace vyvolá v jednotlivci dispozici k urèitému
vzorci odpovìdi, základní vztah, který je oznaèovaný jako „abstraktní“, je pøítomen.
Nemùže být pochyby o tom, že zvláštní schopnosti centrálního nervového systému
spoèívají pøesnì ve faktu, že jednotlivé stimuly nevyvolávají pøímo jednotlivé
odpovìdi, nýbrž umožòují urèitým tøídám nebo uskupením stimulù pøipravit urèité
dispozice ke tøídám jednání, a že až navrstvení mnoha takovýchto dispozic specifikuje
konkrétní jednání, které z toho vyplyne.“25 Hayek považuje právì schopnost abstrakce
za nejpodstatnìjší výsledek adaptace na okolní prostøedí, na neznalost naprosté vìtšiny
faktù v našem okolí. Umìní zobecòovat je základem pro pohyb ve svìtì, jenž je nám
velmi nedokonale znám.
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Pøežití v komplexním prostøedí, jež nelze v jeho složitosti postihnout a poznat
v rámci jediné mysli, øeší jednotlivci pomocí uèení se ze zkušeností. Úspìšná pravidla
chování získaná dlouhou øadou pokusù a omylù umožòují pøežití. Výsledkem vývoje
tìchto postupù nemusí být konkrétní artikulovaná znalost, nýbrž znalost, kterou je
jednotlivec schopen aplikovat prakticky. Mysl tak konkrétní pravidla nevytváøí, ale
sama je vedena pravidly, která byla vybrána proto, že jednání podle nich se ukázalo
prospìšnìjší než podle jiných pravidel.
Teorie uèení byla také jednou z oblastí zájmu H. A. Simona. Veškeré uèení se podle
nìj odehrává uvnitø jednotlivce. Organizace se uèí dvìma cestami: jednak uèením se
jejích èlenù, jednak pøijetím nového èlena s novými znalostmi. Mùže existovat závislost
mezi znalostmi jednotlivých èlenù organizace. Podstatnou složkou uèení organizace je
interní uèení, tj. transmise informací mezi jednotlivými èleny. Zde také Simon nahlíží
jeden ze základních principù souèasných komplexních systémù, totiž že interakce mezi
jedinci mohou vést k výsledku, který bychom u nich jakožto jednotlivcù nemohli
pozorovat. Jak Simon uvádí: „Lidské uèení se v kontextu organizace je významnì
ovlivnìno organizací, souèasnì ovlivòuje organizaci a dává vzniknout jevùm, které
bychom nemohli identifikovat pozorováním procesu uèení izolovaného jednotlivce.
Mým úkolem je ukázat, jak tyto dùsledky a jevy vznikají na základì faktu, že lidská
racionalita je ve svìtle komplexnosti každodenního života omezená.“26 Tutéž myšlenku
nacházíme u Hayeka, když vystupuje proti pøesvìdèení, že vše, èeho èlovìk dosáhne, je
pøímým výsledkem individuálního rozumu, jemuž je proto podøízen.27
V knize „Právo, zákonodárství a svoboda“ Hayek polemizuje s karteziánským konstruktivismem, který za racionální jednání považuje pouze takové jednání, které je plnì
determinováno známou a prokazatelnou pravdou. V karteziánském konstruktivismu
jsou tak všechny spoleèenské instituce považovány za vìdomý výtvor. Tento deduktivní pøístup ke spoleènosti ostøe kontrastuje s Hayekovým induktivním pohledem na vývoj spoleènosti. Podle nìj jsou mnohé spoleèenské instituce výsledkem zvykù, obyèejù
nebo postupù, které nebyly vìdomì vymyšleny, ale vyvinuly se procesem selekce, která
probíhala po generace. „Kulturní dìdictví, do kterého se èlovìk rodí, sestává z komplexu postupù nebo pravidel chování, které pøevládly, protože pøivedly skupinu lidí k úspìchu, které však nebyly pøijaty proto, že by bylo známo, že by mohly žádoucí výsledky
pøinést. Èlovìk jednal døíve než myslel a nechápal døíve než jednal.“28
Také Simon tvrdí, že uèení se ve formì reakce na dùsledky pøedchozích rozhodnutí
je zpùsobem, jakým se projevuje racionalita.29
Podobný vývoj chtìjí modelovat systémy využívající umìlou inteligenci. Jedincùm
nejsou dána striktní pravidla chování. Oni sami podle úspìšnosti jednotlivých pravidel
a strategií vybírají takové postupy, které vedou k nejlepším výsledkùm. Nehledají
univerzální všeobecnì platné pravidlo, ale øídí se metodou, která se osvìdèila v daném
prostøedí pøi daných podmínkách.
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e) Systém je charakterizován nerovnovážnou dynamikou s žádným èi mnoha
rovnovážnými stavy a systémem, který se pravdìpodobnì nebude nacházet
v blízkosti globálního optima.

Toto tvrzení lze vnímat jako dopad obecného Simonova pøístupu ke komplexním
systémùm a jeho pojetí omezené racionality. „Je-li systém komplexní a jeho prostøedí se
neustále mìní (tj. podmínky, v nichž se odehrává biologická a sociální evoluce), není
žádné záruky, že se systém bude nacházet kdekoli blízko rovnovážného bodu, a• už
lokálního èi globálního.“30
Také Hayek v knize „Individualism and Economic Order“ píše: „…ekonomické
otázky vyvstávají vždy a pouze v dùsledku zmìny… a jsou pøedevším otázkou rychlého
pøizpùsobení zmìnám, které se odehrávají na konkrétním místì v konkrétním èase.“31
Rovnováha, jíž se systém blíží, je relativní vzhledem ke znalostem, kterými jednotlivci
disponují. V každém okamžiku je možné nalézt ještì lepší uspoøádání.
V Hayekovì díle je jednou z dùležitých koncepcí øád, kterým se Hayek zabýval
v první èásti díla „Právo, zákonodárství a svoboda”. Øád definoval jako takový stav
vìcí, v nìmž se velký poèet prvkù rùzných druhù má k sobì navzájem tak, že znalost
nìjaké prostorové nebo èasové èásti celku nám umožòuje vytváøet správná oèekávání
týkající se zbytku, nebo alespoò oèekávání, která mají dobrou pravdìpodobnost, že se
ukáží jako správná.32
Hayek odlišoval dva typy øádu – kosmos (spontánní øád) a taxis (vytvoøený øád).
Spontánní øád mùže dosáhnout jakéhokoliv stupnì složitosti, protože není omezen tím,
co mùže zvládnout lidská mysl. Další zajímavou vlastností spontánních øádù je
skuteènost, že pøetrvávají, i když se mìní prvky nebo poèet prvkù, které obsahují.
Jaké faktory urèují výsledek spontánního vytváøení nìjakého uspoøádání? „Urèitý
zpùsob, kterým se bude výsledný abstraktní øád projevovat, bude záviset, kromì
pravidel, která pùsobení prvkù øídí, na poèáteèním postavení prvkù a na všech
jednotlivých okolnostech nejbližšího prostøedí, na nìž bude každý z nich bìhem
utváøení tohoto øádu reagovat. Øád bude jinými slovy adaptací na znaèný poèet
jednotlivých faktù, která ve svém celku nejsou nikomu známa.”33
Hayek také pøipomíná, že ne všechna pravidla, která sledují jednotlivci ve svých
reakcích na okolí, povedou ke spontánnímu uspoøádávání. Nìkterá jednoduchá
pravidla naopak vytváøí stav „dokonalého chaosu“. Systémy využívající umìlou
inteligenci jsou založené na výbìru pravidel chování, která jsou v daném prostøedí
subjektivnì optimální pro fungování každého z jedincù. Vznik øádu bude záviset na
tom, jaká jsou pravidla, která každý z jedincù vybere pro sebe jako optimální. „Ve
spoleèenském øádu konkrétní okolnosti, na které bude každý jednotlivec reagovat,
budou ty, které jsou známy. Avšak jednotlivé odpovìdi na konkrétní okolnosti povedou
ke vzniku celkového øádu jen tehdy, jestliže se jednotlivci podøizují takovým
pravidlùm, která budou øád produkovat… K tomu, aby výsledkem byl urèitý celkový
30
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øád staèí, aby reakce jednotlivcù na události v jejich okolích byly podobné pouze
v jistých abstraktních ohledech.“34
Kromì spontánního øádu existují v ekonomice umìle vytvoøené organizace. Tyto
dva typy øádu se liší druhem pravidel, která využívají. Pravidla a pøíkazy, které
využívají organizace, slouží konkrétním výsledkùm, kterých chtìjí dosáhnout ti, kteøí
organizaci øídí. Naopak pravidla, která urèující spontánní øád, by mìla být na úèelu
nezávislá.35
Systém realizovaný pomocí poèítaèového modelování je tvoøen dvìma typy
pravidel – spontánními a vytvoøenými. Jedincùm je øeèeno, jaký je jejich cíl, jakou
promìnnou èi skupinu promìnných mají sledovat a optimalizovat. Na druhou stranu
zpùsob, jakým tohoto zadaného cíle dosáhnou, je již plnì ponechán na nich. Mohou
využít všechny lokálnì dostupné informace a pøizpùsobovat své jednání získaným
zkušenostem a konkrétním podmínkám. Porovnejme s Hayekem, který píše: „To, že
i øád spoèívající na vytvoøených pravidlech mùže být spontánního charakteru, se
ukazuje na faktu, že jeho jednotlivé projevy budou vždycky záviset na mnoha
okolnostech, které tvùrce takovýchto pravidel neznal a nemohl znát. Jednotlivý obsah
øádu bude záviset na konkrétních okolnostech známých jen jednotlivcùm, kteøí se
pravidlùm podøizují a používají je na fakta známá jenom jim. Výsledný øád bude
determinován právì prostøednictvím znalostí, jimiž jednotlivci disponují, a které se
týkají jak pravidel, tak konkrétních faktù.“36
Od uvìdomìlé organizace v Hayekovì pojetí se naprogramovaný systém s umìlou
inteligencí jednotlivých aktérù liší tím, že jedincùm není øeèeno, jaký by mìl být jejich
spoleèný cíl. Pravidelnosti, které pozorujeme v tìchto systémech, mají charakter
spontánního uspoøádávání, nejde o organizaci vzniklou na základì pravidel daných
shora.
f)

Systém je charakterizován neustálými inovacemi, které vznikají tím, jak
nové trhy, technologie, chování a instituce vytváøí nová zákoutí systému.

Podle Hayeka se systémy pohybují témìø neustále mimo rovnovážný bod právì díky
novým pøíležitostem, které v ekonomice neustále vznikají.
Podobnì i Simon vnímá inovace jako souèást komplexního systému, kterou nelze
dopøedu pøedvídat, zabývá se však pøedevším tím, zda má objevitelský proces nìjaké
zákonitosti èi nikoliv. Jeho definice kreativity (objevu, vynálezu) je postavena na faktu,
že èas od èasu lidé pøicházejí s myšlenkami, které jsou ostatními považovány za novátorské a hodnotné. Pøestože proces kreativního myšlení obvykle splòuje urèité pøedpoklady (ochotu akceptovat povrchnì definovaný problém a postupnì ho strukturovat,
trpìlivost v dlouhém èasovém období, detailní znalost relevantního oboru), poslední
fáze objevu je obvykle náhlou událostí, která mùže být i pro samotného objevitele pøekvapením.37
34
35
36
37

Hayek (1994), s. 49–50
Hayek (1994), s. 53
Hayek (1994), s. 51
Simon (1983)
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Závìr

Základní charakteristikou komplexních adaptivních systémù je to, že jejich globální
vlastnosti nemohou být jednoduše odvozeny z charakteristik individuálních jednotek
systému. I když je každá jednotka ve své podstatì jednoduchá, chování systému jako
celku i individuálních jedincù mùže být znaènì složité. Komplexní systém není totožný
s chaotickým systémem. Obecnì má komplexní systém tendenci vyvíjet se smìrem od
obou extrémù – úplné nahodilosti na stranì jedné a absolutního øádu na stranì druhé.38
V pracích Friedricha A. Hayeka a Herberta A. Simona je možno nalézt velké
množství myšlenek, které jsou v souladu s komplexním pøístupem k ekonomii. Je to
v první øadì dùraz na základní jednotky systému – rozhodující se jednotlivce. Dále je to
myšlenka, že tito jednotlivci èi základní jednotky nejsou schopni ve své mysli obsáhnout všechny informace, které svìt kolem nich obsahuje, a vyvodit z nich objektivnì
optimální øešení celého problému. Tato neschopnost vyplývá z komplexnosti prostøedí,
ve kterém se jedinci pohybují, a omezenosti kognitivních kapacit tìchto základních jednotek. Proto je øešení, které rozhodující se jedinci zvolí, závislé na pro nì dostupných
informacích o okolním prostøedí a jejich schopnosti øešit daný problém.
Souèasný rozvoj poèítaèových technologií umožnil vytváøet modely, které v sobì
obsahují Hayekovy a Simonovy pøedstavy o fungování ekonomických systémù,
a dovoluje nám explicitnì pracovat s modely, které jsou vystavìny zdola a jejichž
základním prvkem jsou heterogenní jedinci. Vývoj takto definovaných systémù proto
nelze odvodit z charakteristik individuálních jedincù. Mùžeme tak pozorovat chování
a vývoj systémù, jejichž základní charakteristiky jsou námi nadefinovány, ale jejichž
vývoj bychom nebyli schopni pøedpovìdìt.
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Abstract
The aim of this paper is to introduce roots of multi-agent approaches in economic theory. From the
beginning, the opinion that economic system should be investigated on the basis of comprehension
to its basic units was expressed by many scientists. Friedrich A. Hayek and Herbert A. Simon are
two important scientists who may be designated as predecessors of multi-agent modeling. They
incorporated similar principles as applied by multi-agent system approaches into their works before
it was possible to deal with these principles through artificial intelligence. This paper links ideas of
Hayek and Simon with multi-agent modeling, common principles and ideas are identified.
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