
74         POLITICKÁ EKONOMIE, 1, 2004

1 . Ú v o d

At ri bu tem vědy je ko mu ni ka ce. Jak sou dí La band a Tol li son (2000), vě dec ký
ob jev uči ně ný jed not liv cem či ma lou sku pi nou lidí na bý vá na hod no tě teh dy, jest -
li že jej ak cep tu jí os tat ní pří sluš ní ci vě dec ké ko mu ni ty. Vyloučíme-li z na še ho uva -
žo vá ní ta ko vé for my pre zen ta ce do sa že ných vý sled ků vý zku mu, ja kou je te ro ris -
tic ký útok pro ve de ný za po mo ci nové zbroj ní tech no lo gie, do stá vá me se
k stan dard ním ko mu ni kač ním mé di ím po uží va ným ve vědě – se mi ná řům, kon fe -
ren cím, kni hám a ča so pi sům. Vzhle dem k pro hlu bu jí cí se in ter na cio na li za ci vědy,
zkra cu jí cí mu se „cyk lu ži vot nos ti“ no vých vě dec kých ob je vů a ros tou cím ná kla -
dům na al ter na tiv ní způ so by ko mu ni ka ce ne pře kva pu je, že se mezi věd ci stá le vý -
raz ně ji pro sa zu je ko mu ni ka ce na strán kách od bor ných ča so pi sů (viz Flet cher,
1971; Li e bo witz a Pal mer, 1984; La band a Pi et te, 1994).1)

Ča so pi sec ké pub li ka ce jsou díky své mu vý zna mu pro ko mu ni ka ci mezi věd ci
po va žo vá ny za uži teč ný zdroj in for ma cí o prů bě hu a ak tu ál ním sta vu vý zku mu.
Podíváme-li se kon krét ně na eko no mii, jsme kon fron to vá ni s vel mi roz sáh lým
sou bo rem pra cí, je jichž au to ři vy uží va jí ča so pi sec kých pub li ka cí k ana lý zám pro -
duk ti vi ty vý zkum ní ků (viz Me doff, 1989; Du san sky a Ver non, 1998; Cou pé, 2002) a
vý zkum ných pra co viš� (např. Bau mann et al., 1987; Jan sen, 1991; Lu cas, 1995)
z hle di ska poč tu pub li ko va ných strá nek, k iden ti fi ka ci in sti tu ci o nál ní pří sluš nos ti
při spě va te lů do ča so pi sů (viz La band, 1985; McDo well a Ama cher, 1986; Ba i ram,
1994), ke zkou má ní vli vu jed not li vých ča so pi sů (viz La band a Sop hoc le us, 1985;
Dia mond, 1989a; Stig ler et al., 1995), sta tí (viz Dia mond, 1989b; Cou pé, 2002), vý -
zkum ní ků (např. Me doff, 1989) a vý zkum ných pra co viš� (viz Da vis a Pa pa nek,
1984; Bla ir et al., 1986), z hle di ska ci ta cí apod. Mezi ná mě ty zpra co vá va né v dis ku -
to va né ob las ti ná le ží rov něž té ma tic ká struk tu ra ča so pi sec kých pub li ka cí, k níž
v této sta ti budu upí rat svou po zor nost.

KOM PA RA CE  TE  MA T IC  KÉ  STRUK TU RY  ČA SO P I  SEC -
KÝCH PUB LI KA CÍ ČES KÝCH A EV ROP SKÝCH EKO NO MŮ
(1999 – 2002)

Mar tin MA CHÁ ČEK, Eko no mic ká fa kul ta Vy so ké ško ly báň ské – Tech nic ké uni -
ver zi ty, Os tra va

*)  Sta� je roz ší ře nou a pře pra co va nou ver zí pří spěv ku, kte rý byl před ne sen pod ná zvem „Je čes ká
eko no mie ,evropská‘, či ,specifická‘?“ na 2. vý roč ní kon fe ren ci Čes ké spo leč nos ti eko no mic ké ko na né
v lis to pa du 2002 v Pra ze. Au tor dě ku je To má ši Cah lí ko vi, Ji ří mu Hav lo vi, Vik to ru Kot lá no vi a dal ším
účast ní kům kon fe ren ce za cen né pod ně ty k za myš le ní. Dě ku je rov něž Gran tu D. For syt ho vi za tech nic -
kou po moc při do kon čo vá ní sta tě. 

1)  O tom, že od bor né ča so pi sy jako ko mu ni kač ní mé di um za ují ma jí vý znam nou po zi ci rov něž v tu -
zem ském pros tře dí svěd čí sku teč nost, že v le tech 2000 – 2002 vznik lo na Eko no mic ké fa kul tě VŠB-TU
v rám ci ře še ní vý zkum né ho zá mě ru MSM 275100015 cel kem 1050 pub li kač ních vý stu pů, z nichž
26,29 % za ují ma ly ča so pi sec ké vý stu py (viz Roč ní hod no ce ní vý zkum né ho zá mě ru, 2002). Da le ko nej -
po čet něj ší sku pi nou pub li kač ních vý stu pů byly člán ky ve sbor ní cích (60,86 %), za tím co např. od bor né
mo no gra fie či ka pi to ly v od bor ných kni hách před sta vo va ly pod le uve de né ho zdro je pou hých 3,62 %,
resp. 3,90 % z cel ko vé ho poč tu pub li ka cí. 



2 .  P ř e  h l e d  d o  s a  v a d  n í c h  p o z  n a t  k ů
 
Coupé (2002) sle du je 704 ča so pi sů za řa ze ných do elek tro nic ké da ta bá ze Econ -

Lit a po rov ná vá JEL kódy (viz ta bul ka 1) člán ků uve řej ně ných v těch to ča so pi sech
v le tech 1969 – 2000.2) Zjiš �u je, že 9,4 % všech uve řej ně ných strá nek ná le ží mik ro -
eko no mic ké prob le ma ti ce, 9,0 % eko no mii prá ce, 8,7 % eko no mic ké mu roz vo ji a
růs tu, 8,2 % mak ro eko no mii a 4,9 % kvan ti ta tiv ním me to dám. Au tor též uvá dí pro -
cen tu ál ní za stou pe ní jed not li vých kla si fi kač ních ka te go rií sys té mu JEL pro kaž dý
ze sle do va ných ča so pi sů. 

Ta bul ka 1
 Kla si fi kač ní ka te go rie dle sys té mu JEL (Jour nal of Eco no mic Li te ra tu re)

Sym bol Tema tic ký ce lek

A Obec ná eko no mie a vý uka

B Me to do lo gie a dě ji ny eko no mic kých uče ní

C Ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy

D Mik ro eko no mie

E Mak ro eko no mie a mo ne tár ní eko no mie

F Me zi ná rod ní eko no mie

G Fi nan ce

H Ve řej ná eko no mie

I Zdra ví, vzdě lá ní a bla ho byt

J Eko no mie prá ce a de mo gra fic ká eko no mie

K Prá vo a eko no mie

L Prů mys lo vá or ga ni za ce

M Pod ni ko vá eko no mie, mar ke ting a účet nic tví

N Dě ji ny hos po dář ství

O Eko no mic ký roz voj, tech no lo gic ká změ na a růst

P Eko no mic ké sys té my

Q Eko no mie ze mě děl ství a eko no mie pří rod ních zdro jů

R Eko no mie sí del, ru rál ní a re gi o nál ní eko no mie

Z Jiná spe ciál ní té ma ta

Po kud jde o pri már ní te ma tic kou orien ta ci ča so pi sů, pod le kri té ria nej vět ší ho
re la tiv ní ho za stou pe ní pří sluš ných kódů JEL spa dá nej ví ce ča so pi sů do ob las ti
eko no mic ké ho roz vo je a růs tu (87 ti tu lů), poté ná sle du jí sku pi ny ča so pi sů z ob las -
ti mak ro eko no mie a mo ne tár ní eko no mie (84 ti tu lů), fi nan cí (76 ti tu lů) a me zi ná -
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2) Econ Lit je elek tro nic kou da ta bá zí Ame ric ké eko no mic ké aso cia ce (AEA) a exis tu je od roku 1969.
Tato da ta bá ze obsahu je čet né úda je o ča so pi sec kých sta tích, kni hách, sbor ní cích pra cí, pra cov ních stu -
di ích a dok tor ských di ser tač ních pra cích (viz www.econ lit.org). Kódy JEL jsou sou čás tí po drob né ho a
me zi ná rod ně uzná va né ho kla si fi kač ní ho sys té mu Jour nal of Eco no mic Li te ra tu re (JEL), jenž umož ňu je
za řa dit pří sluš nou pub li ka ci pod le její te ma tic ké orien ta ce (viz www.ae a web.org/jour nal/el clasjn.
html).   



76         POLITICKÁ EKONOMIE, 1, 2004

rod ní eko no mie (63 ti tu lů). Ča so pi sy vě no va né pře váž ně mik ro eko no mii se na -
chá ze jí na šes tém mís tě po my sl né ho žeb říč ku (51 ti tu lů), ovšem po kud by chom
k této sku pi ně při čet li ča so pi sy vě no va né tzv. prů mys lo vé or ga ni za ci (39 ti tu lů),
rá zem by se tak to ag re go va ná sku pi na pe rio dik vy houp la do čela.

Ješ tě za jí ma věj ší po hled ský tá pře hled nej frek ven to va něj ších kódů JEL ve sku -
pi ně vy so ce pres tiž ních me zi ná rod ních ča so pi sů, čas to ozna čo va ných jako tzv.
„core jour nals“ eko no mic ké vědy (viz Dia mond, 1989a). K těm to ča so pi sům růz ní
au to ři řadí ti tu ly The Ame ri can Eco no mic Re vi ew (AER), Jour nal of Po li ti cal Eco -
no my (JPE), The Qu ar ter ly Jour nal of Eco no mics (QJE), Eco no met ri ca (EC NMTR -
CA), The Re vi ew of Eco no mic Stu di es (RES), The Re vi ew of Eco no mics and Sta tis -
tics (RE&S), Jour nal of Eco no mic The o ry (JET), Jour nal of Mo ne ta ry Eco no mics
(JME), The Eco no mic Jour nal (EJ), resp. (s jis tý mi vý hra da mi) Eu ro pe an Eco no -
mic Re vi ew (EER).3) Ta bul ka 2 zob ra zu je pro cen tu ál ní za stou pe ní tří nej čet něj ších
kódů JEL ve zkou ma ném ob do bí a dále – nenáleží-li tyto kódy mezi nej čet něj ší – i
pro cen tu ál ní za stou pe ní kódů D, E a L.

Ta bul ka 2
Po díl nej frek ven to va něj ších JEL kódů ve vy bra ných me zi ná rod ních ča so pi sech (v %)

Ná zev pe rio -
di ka

Zkou ma né
ob do bí 1. kód JEL 2. kód JEL 3. kód JEL kódy JEL 

D, resp. E kód JEL L

AER 1969 – 2000 D (17,3) J (14,2) E (12,5) x (6,1)

JPE 1969 – 2000 D (21,6) J (15,1) G (10,0) E (9,5) (7,5)

QJE 1969 – 2000 J (18,6) D (17,5) O (11,3) E (10,0) (7,2)

JET 1969 – 2000 D (51,2) C (23,4) E (7,7) x (2,8)

RES 1969 – 2000 D (30,0) C (16,7) E (10,4) x (7,4)

RE&S 1969 – 2000 J (15,1) E (14,3) C (11,2) D (10,3) (10,6)

EC NMTR CA 1969 – 2000 C (44,5) D (31,2) J (5,4) E (3,5) (3,4)

JME 1975 – 2000 E (57,6) G (10,6) O (9,6) D (4,3) (1,4)

EJ 1969 – 2000 E (15,6) J (13,7) D (13,0) x (5,3)

EER 1973 – 2000 E (19,8) F (15,8) D (13,7) x (8,2)

 Pra men: Cou pé, 2002, s. 30, vlast ní úpra va. 

Z ta bul ky 2 je zřej mé, že ales poň po kud jde o nej re no mo va něj ší me zi ná rod ní
ča so pi sy vy chá ze jí cí v ang lič ti ně, lze za klí čo vá té ma ta eko no mic ké ho vý zku mu
po va žo vat mik ro eko no mii (D), mak ro eko no mii a mo ne tár ní eko no mii (E), eko no -
mii prá ce a de mo gra fic kou eko no mii (J), ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy (C ),
resp. fi nan ce (G) a eko no mic ký roz voj, tech no lo gic kou změ nu a růst (O). Je při tom 
pří znač né, že mik ro eko no mic ké prob le ma ti ce při spě va te lé do zmí ně ných ča so pi -
sů v prů mě ru při klá da jí při nej men ším stej ný vý znam, jako prob le ma ti ce mak ro -
eko no mic ké. 

3) Ča so pis Eu ro pe an Eco no mic Re vi ew exis to val v le tech 1969 – 2002 a od roku 1986 byl – ved le ča -
so pi su Eco no mic Po li cy – ofi ciál ním pe rio di kem Ev rop ské eko no mic ké aso cia ce (EEA). Od břez na 2003
byl ten to ča so pis na hra zen zce la no vým pe rio di kem vy chá ze jí cím pod ná zvem Jour nal of the Eu ro pe an
Eco no mic As so ci a ti on (JEEA).



Kro mě pre zen to va né kom plex ní za hra nič ní stu die exis tu jí v tu zem ské li te ra tu -
ře pod stat ně skrom něj ší prá ce (viz Ma chá ček, 2002; Klu soň, 2003), kte ré se za bý -
va jí te ma tic kou struk tu rou čes kých aka de mic kých pub li ka cí.

Ma chá ček (2002) ana ly zu je ča so pis Po li tic ká eko no mie v ob do bí 1999 – 2001 a
dále srov ná vá te ma tic kou struk tu ru to ho to pe rio di ka se struk tu rou ča so pi su Eu ro -
pe an Eco no mic Re vi ew v roce 2000. Na víc pro vá dí kom pa ra ci te ma tic ké struk tu ry
Po li tic ké eko no mie a dal ší ho tu zem ské ho ča so pi su Fi nan ce a úvěr v roce 2001 a
vý sled ky této kom pa ra ce před sta vu je v gra fic ké po do bě. Z  ana lý zy mimo jiné vy -
plý vá, že za tím co „… Po li tic ká eko no mie zve řej ňu je (by� spo ra dic ky) pří spěv ky tý -
ka jí cí se obec né eko no mie a vý uky (A), pod ni ko vé eko no mie, mar ke tin gu a účet -
nic tví (M), resp. hos po dář ských dě jin (N) a sil ně vy zdvi hu je prob le ma ti ku
me to do lo gie a dě jin eko no mic kých uče ní (ka te go rie B), v EER se tato té ma ta takř -
ka ne vys ky tu jí. Opro ti tomu čte ná ři EER mají da le ko vět ší pří le ži tost se zná mit se
s mik ro eko no mic kou prob le ma ti kou (D), eko no mií prá ce a de mo gra fic kou eko no -
mií (J), pří pad ně s prob le ma ti kou prů mys lo vé or ga ni za ce (L) než čte ná ři tu zem -
ské ho ča so pi su“ (Ma chá ček, 2002, s. 232). Ana lý za rov něž od ha lu je re la tiv ně vět ší 
za stou pe ní mak ro eko no mie, me zi ná rod ní eko no mie, fi nan cí, ve řej né eko no mie,
eko no mie prá ce a eko no mic kých sys té mů v ča so pi su Fi nan ce a úvěr.

Klu soň (2003) se za mě řil pou ze na ča so pis Po li tic ká eko no mie v le tech 1998 –
2001 a v prv ním po lo le tí roku 2002. Stej ně jako au tor před cho zí prá ce sle du je kódy 
JEL u všech pub li ko va ných sta tí na zá kla dě úda jů uve de ných sa mot ný mi tvůr ci
sta tí.4) Re la tiv ní vý znam jed not li vých obo rů eko no mie je však od ha do ván cel ko -
vým poč tem alo ka cí kódů JEL pro kaž dou z 19 ka te go rií kla si fi ka ce JEL. Ten to po -
stup při ná ší po ně kud od liš né vý sled ky než po stup uplat ňo va ný v před cho zí stu dii, 
kdy je zoh led ňo ván pro cen tu ál ní po díl kon krét ní ho kódu JEL na sou čtu všech
kódů JEL uve de ných v člán ku (viz ka pi to la 3 této sta ti). Uve de nou me to di kou au -
tor do spí vá ke zjiš tě ní, že re la tiv ně nej čet něj ší za stou pe ní mají v Po li tic ké eko no -
mii mak ro eko no mie a mo ne tár ní eko no mie (107 alo ka cí, tj. 21,7 % z cel kem 492
alo ka cí), dále me zi ná rod ní eko no mie (56 alo ka cí, 11,4 %), eko no mic ký roz voj a
růst (51 alo ka cí, 10,4 %), me to do lo gie a dě ji ny eko no mic ké ho myš le ní (49 alo ka cí, 
10,0 %), ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy (47 alo ka cí, 9,6 %) a mik ro eko no mie
(39 alo ka cí, tj. 7,9 %).

Spo leč ným jme no va te lem obou tu zem ských pra cí je zjiš tě ní, že „pub li ko va né
sta ti ve své vět ši ně spa da jí do ob las ti mak ro eko no mie a že po zor nost au to rů vě -
no va ná mik ro eko no mic kým prob lé mům byla da le ko niž ší“ (Klu soň, 2003, s. 20).
Dané zjiš tě ní je ovšem v roz po ru s vý sled ky do sa že ný mi pro šest z de se ti vy so ce
re no mo va ných me zi ná rod ních ča so pi sů (viz ta bul ka 2), v nichž mik ro eko no mic ká
prob le ma ti ka nad mak ro eko no mic kou do mi nu je (viz Cou pé, 2002). Na víc pre zen -
to va ná za hra nič ní stu die zjiš tě ní tu zem ských au to rů po tvr zu je – v pří pa dě ča so pi -
su Po li tic ká eko no mie činí iden ti fi ko va ný po díl mik ro eko no mie na cel ko vém ob je -
mu té mat (dle kri té ria poč tu pub li ko va ných strá nek) 5,3 %, za tím co po díl
mak ro eko no mie a mo ne tár ní eko no mie činí 17,9 %. V pří pa dě ča so pi su Fi nan ce a
úvěr je pak roz díl v čet nos ti za stou pe ní obou té mat ješ tě zna tel něj ší (1,3 %, resp.
21,8 %).

Je tře ba do pl nit, že Cou pé (2002) do spí vá k těm to vý sled kům na zá kla dě ana lý -
zy ob do bí 1997 – 2000 (Fi nan ce a úvěr), resp. 1998 – 2000 (Po li tic ká eko no mie). To
je mož né pro to, že au tor ne pra cu je s  kódy JEL uve de ný mi v pub li ko va ných sta -
tích, ale po uží vá al ter na tiv ní me to di ku vý zku mu (viz ka pi to la 3 této sta ti).

3 .  C í l  a  me t o  d i  k a  v ý  z k u  m u
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4)  Je ovšem po ně kud nej as né, ja kým způ so bem byly zís ká vá ny kódy JEL pro rok 1998, ne bo� ča so -
pis Po li tic ká eko no mie uve řej ňu je tyto kódy od čís la 2/1999 (ča so pis Fi nan ce a úvěr od čís la 7-8/1999). 
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Je sa mo zřej mě mož né si klást otáz ky smě řu jí cí k tomu, proč jsou oba před ní tu -
zem ské eko no mic ké ča so pi sy svým sku teč ným te ma tic kým za mě ře ním (v po rov -
ná ní s me zi ná rod ní mi pe rio di ky typu AER, JPE či EER) spe ci fic ké. To pla tí pře de -
vším o ča so pi su Po li tic ká eko no mie, kte rý re dak ce po jí má jako ča so pis se ši ro kou
te ma tic kou orien ta cí. V pří pa dě ča so pi su Fi nan ce a úvěr lze to tiž do jis té míry
opráv ně ně ar gu men to vat tím, že jeho fak tic ká te ma tic ká struk tu ra od rá ží de kla ro -
va nou spe cia li za ci ča so pi su, tak že by tato struk tu ra měla být spí še srov ná vá na se
struk tu rou úže ji pro fi lo va ných ča so pi sů typu JME.5) Za za jí ma věj ší otáz ku nic mé -
ně po va žu ji to, zda češ tí eko no mo vé uve řej ňu jí cí své pří spěv ky v tu zem ských ča -
so pi sech jeví o ně kte rá té ma ta zá jem, jenž je vý znam ně od liš ný od záj mu je jich za -
hra nič ních ko le gů pub li ku jí cích v za hra nič ních ča so pi sech. Ji ný mi slo vy: v této
sta ti se na roz díl od výše zmí ně ných stu dií za bý vám ana ly zo vá ním te ma tic ké
struk tu ry ča so pi sec kých sta tí čes kých, resp. za hra nič ních au to rů. S vy uži tím ča -
so pi sec kých pub li ka cí se tedy po kou ším iden ti fi ko vat to tož nos ti a roz dí ly v ne dáv -
ném za mě ře ní eko no mic ké ho vý zku mu doma a ve vy spě lých ze mích zbyt ku svě -
ta.

Me to dic ký po stup je ná sle du jí cí. Nej pr ve z vlast no ruč ně vy tvo ře né da ta bá ze
302 sta tí6) pub li ko va ných v ča so pi sech Po li tic ká eko no mie a Fi nan ce a úvěr v le -
tech 1999 – 2002 vy lu ču ji sta tě za hra nič ních au to rů. Se lekč ním kri té ri em při tom
není ob tíž ně zjis ti tel ná ná rod nost au to ra či jeho ob čan ství, ale v sou la du se stan -
dard ně po uží va nou me to di kou jeho in sti tu ci o nál ní pří sluš nost. Při tak to pro vá dě -
né se lek ci tu zem ských a za hra nič ních au to rů se ovšem na bí ze jí dvě mož nos ti. Buï
je re fe renč ní bází údaj o au to ro vě in sti tu ci o nál ní pří sluš nos ti uve řej ně ný spo lu s
jeho sta tí v ča so pi su nebo se vy chá zí z  úda je pos kyt nu té ho in sti tu cí, v níž prá vě
au tor pub li ka ce pů so bí (zde je mož no vy užít též do mov ských www strá nek jed not -
li vých pra co viš�). Obě zmí ně né al ter na ti vy mají své vý ho dy a ne vý ho dy, ne bo� za -
tím co v rám ci prv ní z nich je uplat ňo ván his to ric ký po hled na zkou ma nou prob le -
ma ti ku („Kte ré pub li ka ce vznik ly v pros tře dí tu zem ských in sti tu cí, jež v době je jich
pří pra vy pos ky to va ly au to rům zá ze mí?“), dru há z al ter na tiv zdů raz ňu je ak tu ál ní
stav v ob las ti alo ka ce lid ské ho ka pi tá lu („Kte rý mi pub li ka ce mi se již ho no sí au to ři,
jež v sou čas nos ti pra cu jí pro ur či tou in sti tu ci vy uží va jí cí je jich slu žeb“?). Je tře ba
kon sta to vat, že v této sta ti uplat ňu ji prv ní al ter na ti vu, tak že např. pub li ka ci Moj -
mí ra Hamp la, toho času pů so bí cí ho na brit ské Uni ver si ty of Sur rey, ne po va žu ji za
pub li ka ci tu zem ské ho au to ra, i když ne po chyb ně není stát ním pří sluš ní kem Spo -
je né ho krá lov ství. Ana lo gic ky v prin ci pu po va žu ji za tu zem skou pub li ka ci člá nek
uve řej ně ný za hra nič ním stát ním pří sluš ní kem, jenž v době pří pra vy to ho to člán ku
pů so bil na pra co viš ti v Čes ké re pub li ce. 

Poté, co je k dis po zi ci da ta bá ze sta tí „čes kých“ au to rů (ve výše uve de ném, in -
sti tu ci o nál ním slo va smys lu), ana ly zu ji kódy kla si fi kač ní ho sys té mu JEL uve de né
v pří sluš ném ča so pi su. Na tom to mís tě je ne zbyt né vy zdvih nout sku teč nost, že
vy chá zím z úda jů pos kyt nu tých sa mot ný mi au to ry sta tí, ne bo� re dak ce všech ana -
ly zo va ných ča so pi sů (včet ně ča so pi su EER) po ža du jí po au to rech je jich vlast ní za -
řa ze ní člán ků do ales poň jed né z ka te go rií sys té mu JEL. Zvo le ný po stup ale ne ko -
res pon du je s po stu pem po uži tým v pre zen to va né za hra nič ní stu dii, je jímž auto-

5) Je ovšem prav dou, že např. v roce 2001 bylo mož no ve Fi nan cích a úvě ru na lézt 14 zá klad ních kla -
si fi kač ních zna ků JEL z 19 exis tu jí cích, v Po li tic ké eko no mii pak jen o dva zna ky více (viz Ma chá ček,
2002). 

6) V pří pa dě ča so pi su Po li tic ká eko no mie po va žu ji za sta tě i tzv. kon zul ta ce. Po kud jde o ča so pis Fi -
nan ce a úvěr, ne be ru v této sta ti v po taz čís la ob sa hu jí cí sy nop se re fe rá tů před ne se ných na vý roč ních
kon fe ren cích Čes ké spo leč nos ti eko no mic ké a rov něž tzv. ex po zé mi nis tra fi nan cí.



rem je Cou pé (2002). V za hra nič ní stu dii jsou to tiž zkou má ny ni ko liv kódy JEL, kte -
ré člán kům při řa di li je jich au to ři, ale kódy, kte ré při řa dil  tým pra cov ní ků pro vo zo -
va te le da ta bá ze Econ Lit. Jak sám Cou pé po do tý ká, tým sice do jis té míry zoh led -
ňu je pů vod ní vol bu kódů au to ry člán ků, v mno ha pří pa dech však člán kům při-
pi su je zce la jiné kódy pod le své ho uvá že ní. Roz díl v po uži té me to di ce na po má há
vy svět le ní, proč jsou vý sled ky za hra nič ní stu die pro oba čes ké ča so pi sy i EER
kvan ti ta tiv ně od liš né od vý sled ků, kte ré jsem zís kal já.7)

Při ana lý ze kódů kla si fi kač ní ho sys té mu JEL na rá ží me na prob lém, že vět ši ně z
člán ků je při sou ze no ně ko lik kódů a kro mě toho mno hé z člán ků ne jsou dí lem je di -
né ho au to ra. Je také ob vyk lé, že i když je au to rství člán ku při pi so vá no pou ze jed né 
oso bě, vy ka zu je pří sluš nost k ně ko li ka in sti tu cím. Pro to že ně kte ří ze spo lu au to rů
člán ku či ně kte ré z in sti tu cí, pro něž au tor člán ku pra cu je, ne mu se jí být tu zem ské -
ho pů vo du, je tato sku teč nost při ana lý ze zoh led ně na za po čí tá ním alik vot ní čás ti
člán ku při pa da jí cí na tu zem ské ho tvůr ce. Celá me to di ka zkou má ní kódů JEL pak
vy pa dá tak to: 

– jest li že člá nek ob sa hu je n růz ných typů kla si fi kač ních kódů z cel ko vé ho poč tu 
19 mož ných (viz ta bul ka 1) a jeho au tor či au to ři vy ka zu jí vý hrad ně tu zem skou in -
sti tu ci o nál ní pří sluš nost, při pa dá na kon krét ní kla si fi kač ní kód X po díl rov na jí cí se
(1/n) da né ho člán ku,

– jest li že člá nek ob sa hu je n růz ných typů kla si fi kač ních kódů z cel ko vé ho poč tu 
19 mož ných a je spo leč ným dí lem z au to rů, z nichž je m au to rů tu zem ských (z> m),
při pa dá na kon krét ní kla si fi kač ní kód X po díl rov na jí cí se (m/n z) da né ho člán ku,

– jest li že člá nek ob sa hu je n růz ných typů kla si fi kač ních kódů z cel ko vé ho poč tu 
19 mož ných a jeho au tor vy ka zu je pří sluš nost k y in sti tu cím, z nichž je k in sti tu cí tu -
zem ských (y > k), při pa dá na kon krét ní kla si fi kač ní kód X po díl rov na jí cí se (k/n y)
da né ho člán ku.

Po ukon če ní ana lý zy kódů JEL pro vá dě né v sou la du s po psa nou me to di kou
při stu pu ji k su ma ri za ci zjiš tě ných po dí lů kla si fi kač ních kódů na jed not li vých člán -
cích v rám ci kon krét ní ho roku. Vý sled ná čís la (za okrouh le ná smě rem na ho ru na tři 
de se tin ná mís ta) nás v pod sta tě in for mu jí o tom, ko lik člán ků z cel ko vé ho poč tu
pub li ka cí v tom to roce bylo te ma tic ky orien to vá no na kaž dou z 19 kla si fi kač ních
ka te go rií. Tak např. hod no ta 1,000 v pří pa dě ka te go rie R in di ku je, že čte nář za jí ma -
jí cí se o re gi o nál ní prob le ma ti ku by v pří sluš ném roč ní ku pe rio di ka ob je vil in for -
ma ce ek vi va lent ní jed no mu mo no te ma tic ké mu člán ku vě no va né mu dané prob le -
ma ti ce (by� by tyto in for ma ce moh ly být roz trou še ny v ně ko li ka člán cích). Zvo le ný 
způ sob zkou má ní te ma tic ké struk tu ry člán ků má od rá žet roz dí ly mezi člán ky, kte ré 
je jich au to ři po va žu jí za úzce te ma tic ky za mě ře né, a člán ky, v nichž se pod le ná zo -
rů je jich tvůr ců kom bi nu je ví ce ro té mat. Uvě do mu ji si ovšem sla bi ny to ho to pří -
stu pu sou vi se jí cí s tím, že po čet a růz no ro dost kódů JEL při dě lo va ných člán kům
jsou vý ra zem sub jek tiv ní ho po sto je au to rů člán ků. Je více než prav dě po dob né, že 
část au to rů má sys te ma tic ký sklon při dě lo vat svým člán kům pou ze je den či dva
kódy, za tím co dal ší část au to rů při dě lu je svým člán kům až šest kódů JEL. 

Abych po tla čil ne žá dou cí vliv ko lí sa jí cí ho množ ství zkou ma ných člán ků v jed -
not li vých roč ní cích pe rio di ka, resp. vliv od liš né ho poč tu člán ků vy chá ze jí cích v
po rov ná va ných pe rio di cích, pře po čí tá vám ješ tě do sa že né ku mu la tiv ní hod no ty
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7) Je dis ku ta bil ní, zda při zkou má ní te ma tic ké struk tu ry ča so pi sec kých pub li ka cí je vhod něj ší pra -
co vat s kódy JEL zve řej ně ný mi v ča so pi sech na po pud au to rů nebo s kódy JEL vo le ný mi ne zá vis le na mí -
ně ní au to rů člán ků ně ja kou hod no tí cí ko mi sí. Ve pros pě ch prv ní ho z pří pa dů je mož no ar gu men to vat
tím, že au to ři by sami měli nej lé pe vě dět, o čem sku teč ně ve svých člán cích píší. Ve pros pě ch dru hé ho
pří pa du zase ho vo ří lep ší srov na tel nost do sa že ných vý sled ků na příč sou bo rem růz no ro dých ča so pi sec -
kých ti tu lů.  
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kódů JEL na pro cen tu ál ní hod no ty. Tak to zís ka né hod no ty ná sled ně vy po ví da jí o
po měr ném za stou pe ní kaž dé z 19 zá klad ních kla si fi kač ních ka te go rií na cel ko vém
poč tu člán ků uve řej ně ných tím či oním ča so pi sem v da ném roce. Zna lost re la tiv -
ní ho vý zna mu zá klad ních te ma tic kých ob las tí v ča so pi sech Po li tic ká eko no mie a
Fi nan ce a úvěr (zjiš tě ných ana lý zou „tu zem ských“ sta tí a je jich čás tí) již bez pros -
třed ně umož ňu jí po rov ná ní se zvo le ným za hra nič ním pří kla dem. Tím je pe rio di -
kum Eu ro pe an Eco no mic Re vi ew v ob do bí 1999 – 2002.8) 

 Ča so pis EER byl zvo len jako re pre zen tant za hra nič ní ho eko no mic ké ho vý zku -
mu pro to, že ve sle do va ném ob do bí slou žil jako plat for ma pro pre zen ta ci vý sled -
ků prá ce eko no mů sdru že ných v Ev rop ské eko no mic ké aso cia ci. Vý ho dou to ho to
pe rio di ka je také to, že jde o vy so ce pres tiž ní ča so pis vě no va ný pes tré pa le tě té -
mat, jenž přes svůj de kla ro va ný me zi ná rod ní cha rak ter vy ka zu je dlou ho do bě vy -
so ký po díl sta tí au to rů pů so bí cích v ev rop ských in sti tu cích (viz El li ott et al., 1998;
Ka la it zi da kis et al., 1999). Po stup při ana lý ze te ma tic ké struk tu ry sta tí pub li ko va -
ných v EER je ana lo gic ký po stu pu uplat ňo va né mu v pří pa dě Po li tic ké eko no mie,
resp. Fi nan cí a úvě ru s tím, že z vlast no ruč ně vy tvo ře né da ta bá ze 375 sta tí vy lu ču ji 
sta tě au to rů s mi mo evrop skou a tu zem skou in sti tu ci o nál ní pří sluš nos tí. Zkou -
mám tak vý hrad ně re la tiv ní vý znam zá klad ních te ma tic kých ob las tí v ča so pi sec -
kých pub li ka cích ci zích „ev rop ských“ au to rů, což ský tá (vzhle dem k takř ka úpl né
ab sen ci sta tí au to rů z po stso ci a lis tic kých zemí ve sle do va ném ob do bí) za jí ma vou
pří le ži tost po rov nat vý zkum né za mě ře ní eko no mů pů so bí cích ve vy spě lé Ev ro pě
a v Čes ké re pub li ce.9)

 Za úče lem této kom pa ra ce ag re gu ji vý sled ky do sa že né se pa rát ně pro oba do -
má cí ča so pi sy a s ag re gá ty na klá dám jako s in di ká to ry vý zkum né orien ta ce čes ké
eko no mie.  

4 .  E m  p i  r i c  k á  z j i š  t ě  n í

Jak v pří pa dě do má cích ča so pi sů, tak v pří pa dě za hra nič ní ho pe rio di ka od ha -
lu ji te ma tic kou struk tu ru sta tí au to rů s po ža do va nou in sti tu ci o nál ní pří sluš nos tí a
vý sled ky uvá dím v ab so lut ní i re la tiv ní po do bě pro jed not li vé roky a dále jako čtyř -
le tý prů měr (viz ta bul ka 3 a 4).

8) Zkou ma né ob do bí bylo zvo le no s ohle dem na ob do bí, pro nějž dis po nu ji po ža do va ný mi vstup ní -
mi úda ji v pří pa dě obou do má cích ča so pi sů. Je rov něž prav dou, že vzhle dem k znač né ná roč nos ti „ma -
nu ál ní ho“ sbě ru dat a je jich zpra co vá ní ne by lo v pří pa dě EER úmy sl ně zvo le no ob do bí del ší. 

9) V ob do bí 1999 – 2002 byly v ča so pi su EER uve řej ně ny pou hé dva člán ky au to rů s in sti tu ci o nál ní
vaz bou k po stso ci a lis tic kým ze mím s trans for mu jí cí se eko no mi kou. Kon krét ně šlo o člán ky Já no se Kor -
na ie (s po dí lem kla si fi kač ní ho kódu X ve výši 0,167) a Fi le ra s Ha nous kem (s po dí lem kódu X ve výši
0,75), oba pub li ko va né v roce 2001. Je li kož dru hý z těch to člán ků byl ze sou bo ru zkou ma ných za hra nič -
ních (a zá ro veň „ev rop ských“) sta tí vy lou čen, je mož no – s ohle dem na níz kou váhu kódu X v pří pa dě
Kor na i o vy sta tě – in ter pre to vat vý sled ky do sa že né ana lý zou EER jako vý sled ky pro „vy spě lou“ Ev ro pu. 



Ta bul ka 3
Ag re gát dvou čes kých aka de mic kých pe rio dik: te ma tic ká struk tu ra sta tí au to rů s tu -
zem skou in sti tu ci o nál ní pří sluš nos tí (1999:2 – 2002:12)

ka te go rie JEL 1999 2000 2001 2002 1999
(%)

2000
(%)

2001
(%)

2002
(%)

prů měr
1999 –
2002
(%)

A 0,500 0,583 1,000 1,583 1,010 0,953 1,404 2,314 1,420
B 9,643 6,000 7,750 3,783 19,481 9,810 10,878 5,530 11,425
C 1,500 4,750 5,566 10,033 3,030 7,766 7,812 14,665 8,318
D 1,571 3,866 3,754 7,216 3,174 6,321 5,269 10,548 6,328
E 13,809 15,350 17,874 16,841 27,898 25,260 25,088 24,617 25,716
F 4,699 9,566 9,727 7,916 9,493 15,749 13,653 11,571 12,617
G 4,659 4,667 7,392 3,367 9,412 7,630 10,375 4,922 8,085
H 2,179 5,551 2,583 5,249 4,402 9,075 3,625 7,673 6,194
I 1,000 0,500 1,583 0,500 2,020 0,817 2,222 0,731 1,448
J 0,667 1,950 1,254 1,750 1,348 3,188 1,760 2,558 2,214
K 0,143 0,700 0,650 0,667 0,289 1,144 0,912 0,975 0,830
L 1,000 0,500 2,778 0,967 2,020 0,817 3,899 1,413 2,037
M 0,000 0,333 0,333 0,100 0,000 0,544 0,467 0,146 0,289
N 0,143 0,583 0,500 0,500 0,289 0,953 0,702 0,731 0,669
O 2,259 3,033 5,676 5,517 4,564 4,959 7,967 8,064 6,389
P 4,727 2,816 2,326 2,424 9,550 4,604 3,265 3,543 5,241
Q 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,702 0,000 0,176
R 1,000 0,250 0,000 0,000 2,020 0,409 0,000 0,000 0,607
Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

průměr 2,605 3,210 3,750 3,495 5,263 5,263 5,263 5,263 5,263
mo de lo vý počet 

článků (a) 49,499 60,998 71,246 68,413 x x x x x

sku teč ný počet
článků (b) 49,500 61,000 71,250 68,417 x x x x x

100a/b (%) 99,998 99,997 99,994 99,994 x x x x x
sou čet pro cent x x x x 100,000 99,999 100,000 100,001 100,00

(a) Cel kem člán ků v da ta bá zi (s JEL): 302,000; (b) Sku teč ný po čet čes kých člán ků: 250,167; (c) Mo de lo vý
po čet čes kých člán ků: 250,156; (d) Pro cen tu ál ní po díl b/a: 82,837; (e) 100 – (b/a) (%) 17,163; (f) Pro cen tu ál ní
po díl c/b: 99,996.

Poz ná mka 1: Ab so lut ní hod no ty jed not li vých ka te go rií JEL v le tech 1999 – 2002 in for mu jí o tom, kolik
člán ků z cel ko vé ho poč tu pub li ka cí v jed not li vých le tech bylo te ma tic ky orien to vá no na pří sluš né ka te go rie
(např. hod no ta 1,000 v pří pa dě ka te go rie X v roce 2000 in di ku je, že v tom to roce bylo mož no v pe rio di ku na lézt
– by� v roz trou še né po do bě – in for ma ce od po ví da jí cí jed no mu člán ku mo no te ma tic ky za mě ře né mu na ka te go -
rii X).  

Poz ná mka 2: Ta bul ka ob sa hu je úda je, kte ré vy jad řu jí míru ne pře snos tí ve vý poč tech. Jde o roz dí ly mezi
poč ty člán ků, jež byly nej pr ve ana ly zo vá ny (po lož ka „sku teč ný po čet člán ků“), a poč ty do sa že né ná sled ný mi
kon trol ní mi sou čty ab so lut ních hod not vy po čí ta ných pro jed not li vé ka te go rie JEL (po lož ka „mo de lo vý po čet
člán ků“). Pro cen tu ál ní (re la tiv ní) hod no ty ka te go rií byly po čí tá ny ve vzta hu k mo de lo vé mu poč tu člán ků v pří -
sluš ném roce a je jich sou čty pro jed not li vá léta rov něž ne tvo ří vždy rov ných 100 %. Všech ny tyto ne pře snos ti
jsou daní za po uži tí me to di ky roz li šu jí cí mezi mo no te ma tic ký mi člán ky a člán ky s ně ko li ka uda ný mi kódy JEL
(viz část 3).  
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Ta bul ka 4
Eu ro pe an Eco no mic Re vi ew: te ma tic ká struk tu ra sta tí au to rů s ev rop skou in sti tu ci o -
nál ní pří sluš nos tí mimo ČR (1999:1 – 2002:10)

ka te go rie JEL 1999 2000 2001 2002 1999
(%)

2000
(%)

2001
(%)

2002
(%)

prů měr
1999 –
2002
(%)

A 0,667 0,200 0,000 0,000 1,158 0,289 0,000 0,000 0,362

B 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,013

C 3,450 5,350 2,498 2,875 5,991 7,736 4,011 5,030 5,692

D 9,519 12,016 7,448 8,340 16,531 17,374 11,958 14,590 15,113

E 7,018 12,843 6,267 8,925 12,188 18,570 10,062 15,614 14,109

F 7,762 3,818 10,616 3,979 13,480 5,521 17,044 6,961 10,752

G 5,424 4,780 5,472 5,208 9,419 6,912 8,786 9,111 8,557

H 3,250 5,453 3,316 5,222 5,644 7,885 5,324 9,136 6,997

I 1,583 0,250 1,833 0,000 2,749 0,361 2,943 0,000 1,513

J 5,275 8,448 10,612 6,900 9,161 12,215 17,038 12,071 12,621

K 0,000 1,055 1,667 2,167 0,000 1,525 2,676 3,791 1,998

L 5,358 7,625 4,583 8,511 9,305 11,025 7,358 14,890 10,645

M 0,375 0,000 0,000 0,333 0,651 0,000 0,000 0,583 0,309

N 0,200 0,000 0,000 0,250 0,347 0,000 0,000 0,437 0,196

O 4,389 5,288 5,441 2,584 7,622 7,646 8,736 4,521 7,131

P 1,479 1,167 0,167 0,167 2,568 1,687 0,268 0,292 1,204

Q 0,000 0,533 2,333 0,500 0,000 0,771 3,746 0,875 1,348

R 1,667 0,333 0,000 1,200 2,895 0,481 0,000 2,099 1,369

Z 0,167 0,000 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 0,000 0,073

prů měr 3,031 3,640 3,278 3,008 5,263 5,263 5,263 5,263 5,263

mo de lo vý počet
článků (a) 57,583 69,159 62,284 57,161 x x x x x

sku teč ný počet
článků (b) 57,583 69,165 62,287 57,162 x x x x x

100a/b (%) 100,000 99,991 99,995 99,998 x x x x x

sou čet pro cent x x x x 99,999 100,000 100,000 100,001 100,002

(a) Cel kem člán ků v da ta bá zi (s JEL): 375,000; (b) Sku teč ný po čet ev rop ských člán ků: 246,197; (c) Mo de -
lo vý po čet ev rop ských člán ků: 246,187; (d) Pro cen tu ál ní po díl b/a: 65,653; (e) 100 – (b/a) (%) 34,347; (f) Pro -
cen tu ál ní po díl c/b: 99,996.

Poz ná mka 1: Ab so lut ní hod no ty jed not li vých ka te go rií JEL v le tech 1999 – 2002 in for mu jí o tom, ko lik
člán ků z cel ko vé ho poč tu pub li ka cí v jed not li vých le tech bylo te ma tic ky orien to vá no na pří sluš né ka te go rie
(např. hod no ta 1,000 v pří pa dě ka te go rie X v roce 2000 in di ku je, že v tom to roce bylo mož no v pe rio di ku na lézt
– by� v roz trou še né po do bě – in for ma ce od po ví da jí cí jed no mu člán ku mo no te ma tic ky za mě ře né mu na ka te go -
rii X).

Poz ná mka 2: Ta bul ka obsa hu je úda je, kte ré vy jad řu jí míru ne pře snos tí ve vý poč tech. Jde o roz dí ly mezi
poč ty člán ků, jež byly nej pr ve ana ly zo vá ny (po lož ka „sku teč ný po čet člán ků“), a poč ty do sa že né ná sled ný mi
kon trol ní mi sou čty ab so lut ních hod not vy po čí ta ných pro jed not li vé ka te go rie JEL (po lož ka „mo de lo vý po čet
člán ků“). Pro cen tu ál ní (re la tiv ní) hod no ty ka te go rií byly po čí tá ny ve vzta hu k mo de lo vé mu poč tu člán ků v pří -
sluš ném roce a je jich sou čty pro jed not li vá léta rov něž ne tvo ří vždy rov ných 100 %. Všech ny tyto ne pře snos ti
jsou daní za po uži tí me to di ky roz li šu jí cí mezi mo no te ma tic ký mi člán ky a člán ky s ně ko li ka uda ný mi kódy JEL
(viz část 3). 



4. 1 Ag re gát do má cích pe rio dik (Po li tic ká eko no mie a Fi nan ce a úvěr)

Z ta bul ky 3 je pa tr né, že z hle di ska své ho re la tiv ní ho vý zna mu ná le ží do sku pi ny 
prio rit ních kla si fi kač ních zna ků ka te go rie E a F s nad prů měr ným za stou pe ním
(zná zor ně no tuč ně) ve všech sle do va ných le tech. To zna me ná, že k sta bil ně nej dů -
le ži těj ším te ma tic kým ob las tem „češ tí“ eko no mo vé svý mi pub li ka ce mi řadí mak -
ro eko no mii, mo ne tár ní eko no mii a me zi ná rod ní eko no mii. Vezmeme-li jako kri té -
ri um nad prů měr né za stou pe ní kla si fi kač ních zna ků v rám ci sle do va né ho ob do bí
jako cel ku, mezi os tat ní mi dů le ži tý mi té ma ty tu zem ské ho vý zku mu se ob je ví me -
to do lo gie a dě ji ny eko no mic kých uče ní (B), ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy
(C), mik ro eko no mie (D), fi nan ce (G), ve řej ná eko no mie (H) a eko no mic ký roz voj,
tech no lo gic ká změ na a růst (O). Na opak, vyloučíme-li z na šich úvah re zi du ál ní ka -
te go rii Z, za řa dí se mezi v tu zem sku dlou ho do bě vel mi málo po pu lár ní té ma ta (s
prů měr ně méně než jed nop ro cent ním za stou pe ním) eko no mie ze mě děl ství a pří -
rod ních zdro jů (Q), pod ni ko vá eko no mie, mar ke ting a účet nic tví (M), eko no mie sí -
del, ru rál ní a re gi o nál ní eko no mie (R), dě ji ny hos po dář ství (N), resp. prá vo a eko -
no mie (K).

Graf 1
Te ma tic ká struk tu ra ag re gá tů re pre zen ta tiv ních čes kých ča so pi sů (1999 – 2002)

Graf 1 uka zu je, že ně kte ré z té ma tic kých ob las tí vy ka zu jí ve zkou ma ném ob do -
bí tr va lý vzes tup po pu la ri ty mezi „čes ký mi“ eko no my, za tím co zá jem o jiná té ma ta
po stup ně kle sá až k nule. Ke stá le po pu lár něj ším té ma tům zře tel ně ná le ží ma te -
ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy (C), resp. eko no mic ký roz voj, tech no lo gic ká změ -
na a růst (O), na pro ti tomu ča sem opa dá vá zá jem o re gi o nál ní prob le ma ti ku (R).
Rov něž zpr vu vel mi ob lí be ná prob le ma ti ka eko no mic kých sys té mů (P) bě hem
doby zaznamená vá po kles záj mu ze stra ny tu zem ských vý zkum ní ků.

4. 2 Eu ro pe an Eco no mic Re vi ew

Úda je ob sa že né v ta bul ce 4 vy po ví da jí o tom, že za tr va le pro mi nent ní té ma ta
své ho vý zku mu po va žu jí eko no mo vé z vy spě lých zemí Ev ro py mik ro eko no mii
(D), mak ro eko no mii a mo ne tár ní eko no mii (E), eko no mii prá ce a de mo gra fic kou
eko no mii (J), me zi ná rod ní eko no mii (F), prů mys lo vou or ga ni za ci (L), fi nan ce (G),
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resp. ve řej nou eko no mii (H). Mezi dal ší po měr ně sta bil ně ob lí be ná té ma ta ev rop -
ské ho vý zku mu se řadí – pod le kri té ria uplat ňo va né ho již v pří pa dě ta bul ky 3 – eko -
no mic ký roz voj, tech no lo gic ká změ na a růst (O) a ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me -
to dy (C). K té ma tům s mi ni mál ním vý zna mem pro „ev rop ské“ eko no my pat ří
(vy jma ka te go rie Z) me to do lo gie a dě ji ny eko no mic kých uče ní (B), dě ji ny hos po -
dář ství (N), pod ni ko vá eko no mie, mar ke ting a účet nic tví (M) a rov něž obec ná eko -
no mie a vý uka (A). Jen z to ho to vý čtu je pa tr né, jaké pa nu jí roz dí ly mezi te ma tic -
kým za mě ře ním člán ků tu zem ských a za hra nič ních eko no mů.

Stej ně jako jsme schop ni iden ti fi ko vat v do stup né „ča so vé řadě“ ur či té vý vo jo -
vé ten den ce v pří pa dě do má cích ča so pi sů, jsme tak schop ni uči nit v pří pa dě EER.
Na jed né stra ně je pa tr né, že pro cen tu ál ní hod no ta kla si fi kač ní ka te go rie prá vo a
eko no mie (K) v prů bě hu času na růs tá, na stra ně dru hé je zřej mé, že hod no ta ka te -
go rie obec ná eko no mie a vý uka (A) po po čá teč ním po kle su dále do sa hu je již pou -
ze nuly. Ji ný mi slo vy, „ev rop ští“ eko no mo vé vě nu jí stá le vět ší po zor nost vzta hu
prá va a eko no mie a na opak ztrá ce jí zá jem o obec nou eko no mii a otáz ky vý uky.
Tyto a os tat ní pro mě ny záj mu „ev rop ských“ vý zkum ní ků o jed not li vá té ma ta zná -
zor ňu je graf 2.

Graf 2 
Te ma tic ká struk tu ra re pre zen ta tiv ní ho ev rop ské ho ča so pi su (Eu ro pe an Eco no mic Re -
vi ew, 1999 – 2002)

4. 3 Kom pa ra ce vý sled ků ana lý zy mezi ča so pi sy

Porovnáváme-li te ma tic kou struk tu ru ča so pi sec kých pub li ka cí tu zem ských
eko no mů a je jich ko le gů z vy spě lé Ev ro py, do spí vá me k ná sle du jí cím poz nat kům.

Před ně, je jas ně pa tr né, že vý znam pod ni ko vé eko no mie, mar ke tin gu a účet -
nic tví, resp. dě jin hos po dář ství je v do má cím i za hra nič ním eko no mic kém vý zku -
mu pou ze mar gi nál ní (re la tiv ní za stou pe ní kla si fi kač ních zna ků M a N činí v prů mě -
ru méně než jed no pro cen to). Tak též je pa tr né, že tu zem ští i „ev rop ští“ eko no mo vé 
jeví o řadu dal ších vy me ze ných te ma tic kých ob las tí pod prů měr ný zá jem. Kon -
krét ně jde o obec nou eko no mii a vý uku (A), zdra ví, vzdě lá ní a bla ho byt (I), prá vo a
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eko no mii (K), eko no mic ké sys té my (P),10) eko no mii ze mě děl ství a eko no mii pří -
rod ních zdro jů (Q), resp. eko no mii sí del, ru rál ní a re gi o nál ní eko no mii (R). Je
ovšem na vý sost po zo ru hod né, že za tím co čes ký eko no mic ký vý zkum ne vě nu je
ni jak zvlášt ní po zor nost prob le ma ti ce eko no mie prá ce a de mo gra fic ké eko no mie 
(J), v očích „ev rop ských“ vý zkum ní ků je tato prob le ma ti ka na opak jed nou z nej dů -
le ži těj ších. Ob dob ně je tomu tak i v pří pa dě prů mys lo vé or ga ni za ce (L), čili de fac -
to ana lý zy trž ní struk tu ry, trž ní ho cho vá ní a vý kon nos ti. Tu zem ští eko no mo vé se
zřej mě ra dě ji orien tu jí na otáz ky me to do lo gie a dě jin eko no mic kých uče ní (B), kte -
ré však ne jsou vů bec při taž li vé pro os tat ní Ev ro pa ny. Tyto in for ma ce na bí ze jí jak
ta bul ky 3 a 4, tak gra fy 3 a 4.

Graf 3
Po rov ná ní te ma tic ké struk tu ry čes kých a ev rop ských ča so pi sec kých pub li ka cí (1999 –
2002)

Graf 4
Po rov ná ní te ma tic ké struk tu ry čes kých a ev rop ských ča so pi sec kých pub li ka cí (1999 –
2002)

Pří liš ne pře kva pu je, že k po měr ně frek ven to va ným te ma tům eko no mic ké ho
vý zku mu ná le ží doma i ve vy spě lé Ev ro pě ma te ma tic ké a kvan ti ta tiv ní me to dy (C), 
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mik ro eko no mie (D), mak ro eko no mie a mo ne tár ní eko no mie (E), me zi ná rod ní eko -
no mie (F), fi nan ce (G), ve řej ná eko no mie (H) a eko no mic ký roz voj, tech no lo gic ká
změ na a růst (O). Jak je ovšem zře tel né z výše uve de ných gra fů, nej mé ně ve dvou
pří pa dech shle dá vá me ne o po me nu tel né roz dí ly v re la tiv ním vý zna mu te ma tic -
kých ob las tí. Mám na mys li jed nak vý raz ně od liš nou míru po zor nos ti vě no va nou
ma te ma tic kým a kvan ti ta tiv ním me to dám „čes ký mi“ a „ev rop ský mi“ au to ry sta tí,
jed nak roz díl né vní má ní dů le ži tos ti mik ro eko no mie, resp. mak ro eko no mie a mo -
ne tár ní teo rie tě mi to au to ry. Hovoříme-li při tom o ma te ma tic kých a kvan ti ta tiv -
ních me to dách, není až tak pod stat ný sa mot ný ak tu ál ní roz díl v prů měr né pro cen -
tu ál ní hod no tě pří sluš né ho kódu JEL (cca 2,6 %), jako roz díl v pro cen tu ál ní
hod no tě za pos led ní dva roky (2001, 2002). Ten činí při bliž ně 3,8 %, resp. 9,6 % ve
pros pě ch tu zem ských eko no mů, což na zna ču je, že bude-li již tak vy so ký zá jem o
da nou prob le ma ti ku v Čes ké re pub li ce pře tr vá vat či do kon ce růst, bude se v tom -
to ohle du do má cí eko no mic ký vý zkum svou orien ta cí vzda lo vat eko no mic ké mu
vý zku mu ve vy spě lé Ev ro pě (sa mo zřej mě, ce te ris pa ri bus).

Roz dí ly ve vní má ní vý zna mu mikro- a mak ro eko no mie spo lu s mo ne tár ní eko -
no mií jsou zná zor ně ny v gra fu 5. Po ně vadž lze ar gu men to vat tím, že čes ká eko no -
mic ká obec z his to ric kých dů vo dů za tím ne do sta teč ně roz li šu je mezi mik ro eko no -
mií v úz kém slo va smys lu a prů mys lo vou or ga ni za cí, jsou hod no ty kla si fi kač ních
ka te go rií D a L pro úče ly kom pa ra ce ag re go vá ny.

Graf 5
Re la tiv ní vý znam makro- a mik ro eko no mie v čes kých a ev rop ských ča so pi sech (1999 –
2002)

Při po hle du na graf 5 je zce la evi dent ní, že zá vě ry před cho zích (v tex tu uve de -
ných) stu dií jsou plat né, i když jsou tyto stu die za mě ře ny po ně kud ji nak než moje
prá ce. Ač ko liv se roz díl ve vý zna mu při su zo va né mu mikro- a mak ro eko no mic ké
prob le ma ti ce „čes ký mi“ eko no my mezi léty 1999 a 2002 sní žil, přes to v roz po ru se
za hra nič ním po sto jem v tu zem ském vý zku mu na dá le pře tr vá vá vý raz ná do mi nan -
ce mak ro eko no mie nad mik ro eko no mií. Na víc je v Čes ké re pub li ce klí čo vé pos ta -
ve ní mak ro eko no mie v sys té mu os tat ních eko no mic kých dis cip lín zdán li vě ne ot -
ře si tel né. Tomu na svěd ču je sta bil ně do sa ho va ný, zhru ba čtvr ti no vý po díl
ka te go rie E v sou bo ru všech 19 ka te go rií JEL.
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5 .  Z á  v ě r

I když vý sled ná čís la ne jsou kvů li prob lé mům se za okrouh lo vá ním tak do ce la
přes ná, po uži tá me to di ka vý zku mu vede k ně kte rým zjiš tě ním, jež sto jí za za myš le -
ní.

Uka zu je se, že eko no mo vé pra cu jí cí pro tu zem ské in sti tu ce zna tel ně pre fe ru jí
ve své vý zkum né prá ci mak ro eko no mic kou prob le ma ti ku před prob le ma ti kou
mik ro eko no mic kou. To je však opač ná ten den ce než kte rou po zo ru je me v pra cích
eko no mů z ev rop ských zemí s dlou ho do bě fun gu jí cím trž ním hos po dář stvím.
V této sou vis los ti je mož no vy slo vit do mněn ku, že exis tu jí cí roz díl v pre fe ren cích
vý zkum ní ků od rá ží do zní va jí cí eko no mic kou trans for ma ci v Čes ké re pub li ce. Od -
bor né dis ku se o trans for mač ním pro ce su se čas to ode hrá va ly pře váž ně v ro vi ně
mak ro eko no mic ké a ja ká si tra di ce sil ně mak ro eko no mic ké ho uva žo vá ní zřej mě
pře tr vá vá v tu zem ské eko no mic ké obci do dnes. Bylo by jis tě in spi ra tiv ní kon fron -
to vat uve de nou do má cí zku še nost se zku še nost mi os tat ních po stso ci a lis tic kých
zemí střed ní a vý chod ní Ev ro py, k tomu ale bo hu žel chy bí vhod ný ča so pi sec ký
ma te riál.

Eko no mo vé pů so bí cí v Čes ké re pub li ce rov něž pro je vu jí ne bý va lý zá jem o me -
to do lo gii a dě ji ny eko no mic kých uče ní a stá le více se orien tu jí na prob le ma ti ku
ma te ma tic kých a kvan ti ta tiv ních me tod. Zej mé na prv ní uve de ný rys tu zem ské ho
eko no mic ké ho vý zku mu je zvlášt ní, ne bo� v me zi ná rod ním mě řít ku zá jem o „dě ji -
ny ide jí“ na půdě tzv. eko no mie hlav ní ho proudu spí še uva dá (viz Blaug, 2001). Lze 
se do mní vat, že zde jis tou roli se hrá vá ne exis ten ce spe cia li zo va né ho tu zem ské ho
pe rio di ka, kte ré by pos ky to va lo do má cím his to ri kům eko no mic ké vědy ob dob ný
pub li kač ní pros tor, jaký pos ky tu je od bor ní kům na ma na ge ment např. ča so pis Mo -
der ní ří ze ní. Ostří to ho to ar gu men tu ovšem po ně kud otu pu je pří stup nost za hra -
nič ních ča so pi sů typu Eu ro pe an Jour nal of the His to ry of Eco no mic Thought „čes -
kým“ au to rům. Rov něž lze na mít nout, že po kud jde např. o dě ji ny hos po dář ství,
tak vý raz ný roz díl v čet nos ti člán ků pub li ko va ných ve zkou ma ných ča so pi sech ne -
lze na lézt. Roz ho du jí cí je prav dě po dob ně to, že po pu la ri ta me to do lo gie a dě jin
eko no mic kých uče ní v do má cích pod mín kách do sud pra me ní z de fi ci tu po ci �o va -
né ho v před lis to pa do vé éře mar xis tic ké po li tic ké eko no mie, kdy byla tato věd ní
dis cip lí na pre zen to vá na zkres le ně v rám ci tzv. kri tik bur žo az ních teo rií. Je-li tomu
tak, zá jem o prob le ma ti ku by měl po stu pem času kle sat na úro veň pod stat ně bliž ší 
me zi ná rod ní mu stan dar du.

Ob dob ná hy po té za o „do há ně ní“ ci zí ho vzo ru při pa dá v úva hu také v pří pa dě
ma te ma tic kých a kvan ti ta tiv ních me tod, i když v této ob las ti je asi na mís tě zdů raz -
nit vliv mla dých eko no mů, čas to ab sol ven tů stan dard ních eko no mic kých kur zů
zá pad ní pro ve ni en ce. Tito eko no mo vé stu di em v za hra ni čí (či v tu zem ských vzdě -
lá va cích in sti tu cích s vý uko vým mo de lem pře vza tým ze za hra ni čí) zís ká va jí so lid -
ní zna los ti eko no met rie a ma te ma tic ké eko no mie, kte ré se po slé ze sna ží prak tic ky
uplat nit. Je li kož v mi nu los ti byl vý znam prob le ma ti ky, o kte ré ho vo řím, v tu zem -
ském eko no mic kém vý zku mu pod di men zo ván, do sa hu je zá jem o ma te ma tic ké a
kvan ti ta tiv ní me to dy v sou čas nos ti své ho roz kvě tu. Je ovšem prav dě po dob né, že
jak mi le se sta ne ap li ka ce těch to me tod v čes ké eko no mii běž nou tak, jak je tomu
ve vy spě lé Ev ro pě, roz díl mezi mí rou vý zna mu při su zo va né ho prob le ma ti ce
doma a v za hra ni čí po kles ne.

Na opak je mož né oče ká vat vzes tup záj mu do má cích eko no mů o trh prá ce a de -
mo gra fic ké prob lé my, ne bo� opro ti ci zi ně je v Čes ké re pub li ce ten to zá jem (sou dě
ales poň pod le ana ly zo va ných ča so pi sec kých pub li ka cí) pře kva pi vě níz ký. Na bí zí
se myš len ka, zda ten to stav není rov něž do zvu kem eko no mic ké trans for ma ce a
s ní dlou ho spo jo va né ho „čes ké ho zá zra ku“, tedy po měr ně mír né ne za měst na -
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nos ti pro vá ze jí cí trans for mač ní pro ce sy. Lze se pou ze do ha do vat o tom, že ak tu ál -
ní prob lé my na trhu prá ce a prob lé my svá za né s fe no mé nem stár nu tí čes ké po pu -
la ce se s jis tým od stu pem pro mít nou do od bor ných stu dií zve řej ňo va ných v pre-
stiž ních tu zem ských eko no mic kých pe rio di cích. To by pod ní ti lo dal ší kon ver gen ci 
te ma tic kých struk tur do má cí ho a ev rop ské ho eko no mic ké ho vý zku mu.

Všech ny výše na stí ně né hy po té zy lze snad no od mít nout s po uka zem na chyb -
nou me to di ku rea li zo va né ho vý zku mu. Zřej mě nej váž něj ší ná mit ka při tom bude
smě řo vat pro ti před po kla du, že zvo le né ča so pi sy vskut ku za chy cu jí směr, kte rým
se eko no mic ký vý zkum u nás a ve vy spě lé Ev ro pě ubí rá. Aby byla však tato ná mit -
ka opráv ně ná, mu se la by pro ka za tel ně exis to vat sys te ma tic ky od liš ná orien ta ce
vý zkum ných pra cí uve řej ňo va ných např. v do má cích pod mín kách v „uni ver zit -
ních“ ča so pi sech Eko no mic ká re vue, Ná ro do hos po dář ský ob zor, E+M Eko no mie
a Ma na ge ment apod. Nebo by v Čes ké re pub li ce mu se la pro ka za tel ně exis to vat
vý znam ná sku pi na eko no mů, kte ří zá sad ně pub li ku jí pou ze v za hra nič ních ča so pi -
sech, při čemž se te ma tic ká ná plň je jich pub li ka cí opět pod stat ně liší od pre zen to -
va ných zjiš tě ní.

Přes to, že Po li tic ká eko no mie i  Fi nan ce a úvěr pod le do stup ných šet ře ní fa vo -
ri zu jí sta tě au to rů ná le že jí cích do okru hu pra cov ní ků vy dá va jí cích in sti tu cí,11) ne -
dis po nu ji dů ka zy o tom, že by to ně ja kým způ so bem pů so bi lo na te ma tic kou
struk tu ru pub li ko va ných člán ků. Kon trol ní vý zkum te ma tic ké struk tu ry pří spěv ků
před ne se ných na dvou do sa vad ních vý roč ních kon fe ren cích Čes ké spo leč nos ti
eko no mic ké na víc plat nost mno ha zjiš tě ní po tvr zu je.12) Po kud se tedy zda jí být zá -
vě ry této sta ti opí ra jí cí se o vy bra ný vzo rek pub li ka cí pří liš kon tro verz ní, nech� je
to po bíd kou pro dal ší vý zku my za hr nu jí cí šir ší po čet ana ly zo va ných ko mu ni kač -
ních mé dií či uspo ko ji věj ší vý zkum nou me to di ku.
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Ab stract:
The pa per de als with the the ma tic struc tu re of jour nal ar tic les ac cor ding to the Jour nal
of Eco no mic Li te ra tu re (JEL) clas si fi ca ti on sys tem. For this pur po se, three re pre sen ta ti -
ve pe rio di cals from 1999 to 2002 are ana ly sed by exa mi ning the pub li ca ti ons by Czech
and Eu ro pe an eco no mists. The re se arch met ho do lo gy is as fol lows. First, the in sti tu ti o -
nal af fi li a ti on of the jour nals´ con tri bu tors is iden ti fi ed by exa mi ning the in for ma ti on
pro vi ded by the aut hors in the ir ar tic les. Se cond, the JEL clas si fi ca ti on sta ted in the
jour nals is in ves ti ga ted with res pect to co-aut hor ship is su es and the re la ti ve sig ni fi can -
ce of the mul ti ple JEL co des. The re sults in di ca te that when com pa red to the rest of Eu -
ro pe, Czech eco no mists pre fer mac ro e co no mic prob le ms to the mic ro e co no mic ones
and have a strong bias for the met ho do lo gy and his to ry of eco no mic thought, as well as
for the mat he ma ti cal and qu an ti ta ti ve met hods. On the ot her hand, Czech re se ar chers
ex hi bit a mar ked ly lo wer in te rest in la bour and de mog rap hic eco no mics. 

Ke y words: eco no mic re se arch, jour nal ar tic les, the ma tic struc tu re, in sti tu ti o nal af fi -
lia ti on, in ter na ti o nal com pa ri sons
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