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2.2. PRAXEOLÓGIA 

Podľa Misesa89 existujú dva základné spôsoby skúmania ľudského konania (dve oblasti 

spoločenských vied): vedy historické a praxeologické. Tie prvé sa týkajú systematických 

súborov dát o konkrétnych udalostiach, javoch či obsahu konkrétnych minulých ľudských 

konaní. Tieto udalosti a javy sú neopakovateľné a komplexné. Naopak praxeológia90 je 

všeobecná teória ľudského konania a ekonómia je jej (pod)súčasťou. Nezaoberá sa 

špecifickými (minulými) javmi či udalosťami. Vychádza z existencie nemenných, všeobecne 

(všade, vždy a pre každého) platiacich princípov a pravidelností v ľudskom konaní. 

Konkrétnym predmetom jej skúmania sú ľudské konania jednotlivcov, nie spoločnosti ako 

celku, pretože konať môžu len jednotlivci a nie kolektív. 

Praxeologická metóda je založená na týchto hlavných pilieroch:91 

 

 Fundamentálne axiómy a premisy ekonómie sú pravdivé a nevyvrátiteľné 

 Teorémy a závery odvodené zákonmi logiky z týchto postulátov musia byť 

preto tiež pravdivé  

 Z tohto dôvodu neexistuje žiadna potreba pre kontinuálne empirické testovanie 

týchto premís a ich záverov 

 Okrem toho odvodené teorémy by nemohli byť testované, aj keby to bolo 

žiadané, keďže majú apriórny a nie empirický charakter.  

Epistemológia 

Na lepšie pochopenie špecifickej rakúskej metódy skúmania ekonómie je potrebné vrátiť sa 

k teórii poznania – epistemológii.92 Mises v tejto oblasti významne čerpal a vychádzal 

                                                           
89 Bližšie objasnenie pozri napr. v Mises, L. von: Money, Method and Market Process. 

Auburn : Mises Institute, 1996, ss. 3-15. 
90 Mises vybral tento názov, aby zvýraznil väčšiu podobnosť ekonómie k vedeckým 

disciplínam akou je aplikovaná logika než povedzme k prírodným empirickým vedám.  
91Rothbard, M. N.: In Defense of „Extreme Apriorism“. In: Rothbard, M. N.: The Logic of 

Action I., ref. 6. 
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z učenia svetoznámeho nemeckého filozofa Immanuela Kanta, konkrétne z jeho diela Kritika 

čistého rozumu. Misesa však nemožno považovať za obyčajného Kantovca. Práve naopak, 

ako ukážeme neskôr, Mises výrazným spôsobom rozvinul Kantovu filozofiu. 

Misesa93 spájala s Kantom nielen jeho podobne ostrá kritika empirizmu, ale aj presvedčenie, 

že všetky tvrdenia možno rozdeliť dvojako. Po prvé, tvrdenia sú buď analytické alebo 

syntetické. A po druhé, majú buď apriórny alebo aposteriórny charakter.94 A čo je 

najdôležitejšie, obaja zastávali názor, že tvrdenie môže byť zároveň syntetické a apriórne. 

Tento záver ostro odporoval jednej z hlavných empiricko-pozitivistických premís, keďže 

pravdivosť takýchto tvrdení mohla byť s definitívnou platnosťou určená bez pomoci 

empirických pozorovaní, avšak s potrebnou (aj keď nie postačujúcou) asistenciou formálnej 

logiky. Kant v tejto súvislosti ako príklady uvádzal matematické či geometrické definície, ale 

aj všeobecný princíp kauzality. 

Ako však definitívne stanovíme pravdivosť či nepravdivosť synteticko-apriórnych tvrdení, ak 

pozorovania nie sú potrebné (prípadne možné) a formálna logika navyše nie je dostačujúca? 

Podľa Kanta leží riešenie v existencii samo-evidentných axióm. Samo-evidentné nie sú preto, 

že by bolo ich pravdivosť jasná na prvý pohľad – intuitívne. Práve naopak, pravdivosť 

mnohých z nich sa určí oveľa ťažšie než pravdivosť veľkej väčšiny samozrejmých 

empirických tvrdení.95 Samo-evidentné sú preto, lebo na ich vyvrátenie by sme museli 

najskôr implicitne priznať ich pravdivosť. Takéto axiómy možno nájsť iba vnútornou 

reflexiou. A pokiaľ pozorovateľná skúsenosť len odhaľuje veci také, aké sa zdajú byť, 

vnútornou reflexiou vyprodukovaná skúsenosť chápe veci tak, ako reálne musia byť. 
                                                                                                                                                                                     
92 Na bližšie objasnenie pozri Hoppe H. H.: Economic Science and The Austrian Method, ref. 

69.  
93 Pozri predovšetkým Mises, L. von: Epistemological Problems in Economics. New York : 

New York University Press, 1976; Mises, L. von: Human Action, The Scholar’s Edition, ref. 

59 a The Ultimate Foundation of Economic Science, ref. 61.  
94 Tvrdenia sú analytické, ak na zistenie ich pravdivosti plne vystačíme s prostriedkami 

formálnej logiky. Inak sú syntetické. O aposteriórnych tvrdeniach hovoríme vtedy, ak na ich 

potvrdenie či vyvrátenie potrebujeme pozorovania. Ak nie, tak tvrdenia sú apriórne.   
95 Aj keď opäť treba pripomenúť, že z čisto empirického prístupu ku skúmaniu reality sveta, 

ani také evidentné konštatovanie, ako napr. že všetci žijúci ľudia dýchajú, nemožno nikdy 

považovať za definitívne pravdivé, keďže nikdy nemáme a nebudeme mať istotu, že 

niekedy v budúcnosti nenájdeme žijúceho človeka, ktorý nedýcha.  
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Takýto filozofický prístup však podľa mnohých neskorších kritikov Kanta bol poznačený 

určitým druhom idealizmu, čo by bolo osudné pre použiteľnosť jeho epistemológie na 

seriózne vedecké účely. Práve na tomto mieste podáva Kantovi pomocnú ruku Mises, keď 

v jeho učení postupuje o krok ďalej. Mises tvrdí, že samo-evidentné axiómy (nevyhnutné 

pravdy) nepredstavujú len kategórie našej mysle, ale okrem toho naša myseľ patrí konajúcej 

osobe (človeku). Týmto sa tieto kategórie stávajú inherentnou súčasťou konania človeka, čím 

sa odstránila priepasť medzi vnútorným (mentálnym) a vonkajším (fyzickým) svetom, keďže 

práve cez konanie sa myseľ stretáva s realitou. V momente, keď si uvedomíme tento základný 

fakt, sa akékoľvek podozrenia o idealistickej epistemológii rozplynú. Naopak, môžeme 

s konečnou istotou tvrdiť, že epistemológia, založená na existencii pravdivých syntetických 

a zároveň apriórnych konštatovaní, je výsostne realistická. 

Vďaka pochopeniu ľudského konania ako premostenia medzi (vnútornou) mysľou a 

(vonkajším) svetom nevyriešil Mises iba problém možnej existencie synteticko-apriórnych 

tvrdení, ale poskytol mnoho dôležitých poznatkov z hľadiska iných významných kategórií 

epistemológie, napr. princípu kauzality (pozri nižšie).  

Ľudské konanie – podstata ekonomickej (praxeologickej) analýzy 

Kompletná ekonomická teória rakúskej školy sa odráža od základného a nevyvrátiteľného 

faktu, že ľudia konajú (účelovo). Toto nevyvrátiteľné konštatovanie, ktoré nemožno poprieť 

bez toho, aby sme ho predtým implicitne uznali za pravdivé, nazýva Mises „axióma 

konania“96. Každý, kto by chcel vyvrátiť, že ľudia konajú (účelovo), aby dosiahli svoje ciele, 

by musel najskôr konať (účelovo), aby vyvrátil dané tvrdenie (t. j. dosiahol cieľ). Okrem toho, 

toto stanovisko nie je výsledkom nejakých pozorovaní – a ani byť nemôže, keďže 

pozorovateľnými sú len telesné pohyby (prejavy konania), ale nie samotné konanie ako také. 

Navyše, hoci toto poznanie nie je výsledkom empirického pozorovania, ale skôr vnútornej 

reflexie, predstavuje (zmysluplné) poznanie (znalosť) o realite.97  

Z tejto základnej „axiómy konania“ môžeme logicky správnou dedukciou odvodiť ďalšie 

správne tvrdenia (ekonomické zákony). Tieto závery (zákony) sú potom apriórne správne, 

takže nepotrebujeme a ani ich reálne nemôžeme empiricky testovať. To samozrejme 

                                                           
96 Pozri Mises, L. von: Human Action, The Scholar’s Edition, ref. 59. 
97 Pozri hlavne Hoppe H. H.: Economic Science and The Austrian Method, ref. 69 a Rothbard, 

M. N.: Man, Economy, and State, ref. 74. 
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neimplikuje záver, že každé apriórne tvrdenie je správne. Iba konštatovania odvodené logicky 

správnym spôsobom zo samo-evidentných axióm (syntetických a apriórnych právd) sú 

apriórne správne. Rovnako treba zdôrazniť, že reálnemu svetu zodpovedajú len také apriórne 

správne tvrdenia, ktoré vychádzajú z reálnych predpokladov a zaoberajú sa reálnymi 

zmenami.98  

Teraz uvedieme niektoré základné ekonomické tvrdenia (reťazec logicky správnych 

dedukcií), priamo alebo nepriamo odvodené z „axiómy konania“. Každé z nich v podstate 

definuje jednu zo základných ekonomických kategórií: cieľ, hodnota (užitočnosť), kauzalita, 

prostriedky (vzácne zdroje), čas, voľba, preferencia, (alternatívne) náklady, zisk, strata.99  

1. Fakt, že jednotlivec svojím konaním účelovo sleduje dosiahnutie nejakého 

konkrétneho cieľa dokazuje, že si tento cieľ cení relatívne viac než akýkoľvek iný, na 

začiatku svojho práve prebiehajúceho konania predstaviteľný cieľ.  

2. Keďže konať znamená ovplyvňovať realitu s cieľom dosiahnuť nejaký cieľ (stav 

vecí), ktorý by inak (bez daného konania) nenastal, musia konajúci ľudia 

predpokladať existenciu nemenných, konštantne pôsobiacich súvislostí (príčin 

a dôsledkov) – t. j. kauzalitu. 

3. Takéto zasahovanie do reality si vyžaduje použitie vzácnych zdrojov 

(prinajmenšom telo konajúceho človeka, čas a priestor, ktorý zaberá). 

4. Tieto vzácne zdroje musia mať pre konajúceho nejakú hodnotu, odvodenú od cieľa, 

ktorý sa snaží dosiahnuť, pretože konajúci ich použitie považuje za potrebné na 

dosiahnutie daného cieľa.  

5. Jednotlivé konania môžu byť vykonávané len sekvenčne (jeden po druhom). Na ich 

počiatku je vždy rozhodnutie o začatí daného konania, smerujúceho k dosiahnutiu 

daného cieľa, a o nezačatí (v danom časovom okamihu obetovaní) iného konania, 

cieleného na iný účel (menej subjektívne hodnotený než ten prvý). 

6. Dôsledkom nevyhnutnosti rozhodovať sa (preferovať) medzi rôznymi cieľmi je 

existencia alternatívnych nákladov. Konkrétne vo forme najhodnotnejšej alternatívy, 
                                                           
98 Tento bod stelesňuje ďalšiu výraznú odlišnosť oproti empiricko-pozitivistickému prístupu, 

ktorý považuje reálnosť predpokladov vo svojich modeloch často za irelevantnú. Vhodnosť 

daného modelu alebo hypotézy je daná jeho predikčnou schopnosťou. K tomu pozri 

Friedman, M.: Metodologie pozitivní ekonomie. Praha : Grada, 1997. 
99 Pozri Hoppe H. H.: Economic Science and The Austrian Method, ref. 69 a Rothbard, M. N.: 

Man, Economy, and State, ref. 74. 



 

 

51

51

ktorá nemohla byť zrealizovaná, alebo jej uskutočnenie bolo minimálne odsunuté 

v čase. 

7. Na začiatku každého konania sa jeho cieľ musí javiť konajúcemu hodnotnejší než 

náklady potrebné na jeho dosiahnutie, t. j. musí sa javiť ziskový. No zároveň každý 

konajúci je vystavený reálnej možnosti straty, a to v prípade, keď sa v retrospektíve 

ukáže hodnota výsledku konania (v protiklade s očakávaniami) nižšia než hodnota 

obetovanej alternatívy (konanie bolo teda chybné). 

 

Každé z týchto synteticko-apriórnych tvrdení môže byť uznané pravdivým bez akéhokoľvek 

empirického pozorovania, t. j. nemožno ho falzifikovať nijakým pozorovaním. Pokus vyvrátiť 

axiómu konania by sám o sebe bol cieleným konaním, požadujúcim vzácne zdroje, 

vylučujúcim iné konanie, nesúcim so sebou alternatívne náklady a vystavujúcim konajúceho 

riziku dosiahnutia (zisk) alebo nedosiahnutia (strata) daného cieľa. Okrem toho by človek ani 

len teoreticky nemohol pozorovať (empiricky zažiť) situáciu, v ktorej by ľudské konanie so 

svojimi kategóriami prestalo jestvovať, keďže pozorovanie samotné je jednou z foriem 

konania. 

Misesov príspevok k ekonomickému mysleniu spočíva práve v poznaní, že ekonomická 

analýza má svoje základy v pochopení ľudského konania – jeho analýze. Ekonómia 

(praxeológia) je vlastne určitou formou aplikovanej logiky, založenej na apriórne správnom 

syntetickom tvrdení – axióme konania.100 A všetky jej zákony a princípy, ako napr. zákon 

klesajúcej hraničnej užitočnosti, zákon komparatívnych výhod, kvantitatívna teória peňazí 

atď. sú logicky odvodené z tejto axiómy.  

 

 

Z knihy Štefunko, Martin: Ekonómia slobody, Kalligram, 2005, www.iness.sk 

 

                                                           
100 K tomu pozri Rothbard, M. N.: Praxeology as the Method of the Social Sciences 

a Praxeology: The Methodology of Austrian Economics. In: Rothbard, M. N.: The Logic of 

Action I., ref. 6, s. 40-57 a 19-39. 


