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Ekonomika v informačním věkuEkonomika v informačním věku

Graf 2: Extrapolace závislosti produktivity firmy na jejím IT kapitálu 
(střední hodnoty vyjádřeny jako nula)

Zdroj: Brynjolfsson, Hitt (2003)

Produktivita

IT kapitál



Ekonomika v informačním věkuEkonomika v informačním věku
Empiricky Empiricky prokazatelná závislostprokazatelná závislost mezi investicemi do IT a mezi investicemi do IT a 

celkovou produktivitou firmy (celkovou produktivitou firmy (BrynjolfssonBrynjolfsson, 2003), 2003)

Ovšem:Ovšem: investice do informačních technologií nezaručují investice do informačních technologií nezaručují 
automatické zvýšení produktivity společnosti automatické zvýšení produktivity společnosti –– tvoří jen 25 % tvoří jen 25 % 

úspěchu.úspěchu.

Další Další tři čtvrtiny úspěchutři čtvrtiny úspěchu spočívají zejména ve: správném spočívají zejména ve: správném 
nastavení firemních procesů, lidském kapitálu či firemní kultuřenastavení firemních procesů, lidském kapitálu či firemní kultuře

((BrynjolfssonBrynjolfsson, , HittHitt, 2003)., 2003).

=> využití nových ICT vyžaduje ve zvýšené míře také => využití nových ICT vyžaduje ve zvýšené míře také 
aplikaci nového pohledu na informační procesy, na aplikaci nového pohledu na informační procesy, na 

využití informací v rámci společnosti a v důsledku na využití informací v rámci společnosti a v důsledku na 
získávání a aplikaci znalostí.získávání a aplikaci znalostí.



Teoretický rámecTeoretický rámec

•• Ekonomie informacíEkonomie informací
Oblast zkoumání v rámci ekonomické vědy zaměřený na Oblast zkoumání v rámci ekonomické vědy zaměřený na 
problematiku role informace v ekonomických procesech a její problematiku role informace v ekonomických procesech a její 
ekonomické hodnoty. ekonomické hodnoty. 

•• Informační ekonomikaInformační ekonomika
Výraz pro současnou podobu světové ekonomiky, kdy do všech Výraz pro současnou podobu světové ekonomiky, kdy do všech 
jejích odvětví již nějakým způsobem zasahují ICT, které jejích odvětví již nějakým způsobem zasahují ICT, které –– v různé v různé 
míře a různým způsobem míře a různým způsobem –– ovlivňují mechanismy fungování ovlivňují mechanismy fungování 
jednotlivých sektorů, chování zákazníků, dodavatelů a dalších jednotlivých sektorů, chování zákazníků, dodavatelů a dalších 
subjektů na trzích, přičemž role informací a aplikovaných znalossubjektů na trzích, přičemž role informací a aplikovaných znalostí tí 
se stává klíčovou pro rozvoj ve všech oblastech ekonomiky. se stává klíčovou pro rozvoj ve všech oblastech ekonomiky. 



Historie: Léta hojnostiHistorie: Léta hojnosti
Většina top managerů už nepotřebuje Většina top managerů už nepotřebuje 

přesvědčovat. Nedávný celosvětový průzkum přesvědčovat. Nedávný celosvětový průzkum 
500 velkých firem, který provedla společně 500 velkých firem, který provedla společně 
EconomistEconomist IntelligenceIntelligence Unit a konzultantská Unit a konzultantská 

společnost společnost BoozBooz Allen Allen andand HamiltonHamilton, zjistil, že , zjistil, že 
více než 90 % vrcholových manažerů věří, že více než 90 % vrcholových manažerů věří, že 
se internet promění nebo přinejmenším bude se internet promění nebo přinejmenším bude 
mít výrazný vliv na globální trh v roce 2001. mít výrazný vliv na globální trh v roce 2001. 

Tuto zprávu potvrzuje také Tuto zprávu potvrzuje také ForresterForrester
ResearchResearch, která tvrdí, že e, která tvrdí, že e--business se v USA business se v USA 

nachází právě ve zlomovém bodě, nachází právě ve zlomovém bodě, z něhož z něhož 
zrychlí svůj růst až k hyper růstuzrychlí svůj růst až k hyper růstu (“hyper(“hyper--

growthgrowth”).”).
TheThe EconomistEconomist, 24. 6. 1999, 24. 6. 1999



Historie: Léta hojnostiHistorie: Léta hojnosti

TIME Magazine, September 27, 1999 Vol. 154 No. 13



Historie: Spor o „novou ekonomiku“Historie: Spor o „novou ekonomiku“

„„Opakuji, že ve mně známém Opakuji, že ve mně známém 
ekonomickém pohledu na svět ekonomickém pohledu na svět nemohu nemohu 
nalézt žádnou hypotézu či teorii o tom, nalézt žádnou hypotézu či teorii o tom, 
že by vstup informačních technologií že by vstup informačních technologií 

měnil ekonomický mechanismusměnil ekonomický mechanismus. Proto . Proto 
musím chápat dnes tak nadužívaná musím chápat dnes tak nadužívaná 

slova jako digitální nebo síťová slova jako digitální nebo síťová 
ekonomika, stejně jako termín ekonomika, stejně jako termín 

informační společnost za nadsázky, informační společnost za nadsázky, 
zdůrazňující jen dílčí prvky či aspekty zdůrazňující jen dílčí prvky či aspekty 

daleko obecnějších věcí.“daleko obecnějších věcí.“

Václav Klaus, INVEX, Brno, 9.10.2000Václav Klaus, INVEX, Brno, 9.10.2000

Zdroj: www.Zdroj: www.klausklaus..czcz; Obrázek: www.; Obrázek: www.eArchiveArchiv..czcz



Historie: Konec euforieHistorie: Konec euforie

Prasknutí bubliny Prasknutí bubliny dotcomůdotcomů::

Kdy:Kdy: 11. březen 2000 až 9. říjen 200211. březen 2000 až 9. říjen 2002

Kde:Kde: Silicon Silicon ValleyValley (především)(především)

Kolik:Kolik: Index NASDAQ Index NASDAQ CompositeComposite ztratil 78 % své ztratil 78 % své 
hodnoty, když se propadl z 5046.86 na 1114.11 bodů.hodnoty, když se propadl z 5046.86 na 1114.11 bodů.

Vývoj indexu 
NASDAQ v letech 

1996-2001

Zdroj: Investopedia.com



Informační ekonomika střízlivěInformační ekonomika střízlivě
Závěr sporu o „novou ekonomiku“:Závěr sporu o „novou ekonomiku“:

Již před rokem 2000 mnozí (např. Již před rokem 2000 mnozí (např. ShapiroShapiro, , 
VarianVarian, 1999) upozorňovali, že , 1999) upozorňovali, že internet základní internet základní 
ekonomické zákony nemění.ekonomické zákony nemění.

Velký vliv na samotné ekonomické prostředí, Velký vliv na samotné ekonomické prostředí, 
což mnohdy vyžaduje což mnohdy vyžaduje nový přístup k podnikání nový přístup k podnikání 
a k definici obchodních modelů.a k definici obchodních modelů.

Mnoho aplikací spojených zejména se Mnoho aplikací spojených zejména se síťovými síťovými 
charakteristikamicharakteristikami (standardy, síťové (standardy, síťové externalityexternality, , 
zpětná vazba, reputační mechanismy apod.)zpětná vazba, reputační mechanismy apod.)

Soužití „kamenného“ světa a „online“ světa Soužití „kamenného“ světa a „online“ světa 
obchodu (knihy, média, katalogy, hudba atd.)obchodu (knihy, média, katalogy, hudba atd.)



Informační ekonomika střízlivěInformační ekonomika střízlivě

Příklady nové aplikace:Příklady nové aplikace:

Náklady vyprodukování informace / Náklady vyprodukování informace / 
mezní nákladymezní náklady

Řízení práv duševního vlastnictvíŘízení práv duševního vlastnictví

Informace jako “zkušenostní zboží”Informace jako “zkušenostní zboží”

Uzamknutí uživatele a náklady “přepnutí”Uzamknutí uživatele a náklady “přepnutí”

Stanovování standardů / výměnné Stanovování standardů / výměnné 
formátyformáty

……



Praxe informační ekonomiky: Praxe informační ekonomiky: 
vyhledávač jako obchodní modelvyhledávač jako obchodní model



Praxe informační ekonomiky:Praxe informační ekonomiky:
klíčové slovo důvěryhodnostklíčové slovo důvěryhodnost

Proč se nebojíme

nakupovat na eBay?



Online vs. offline svět: knihkupectvíOnline vs. offline svět: knihkupectví

Amazon.Amazon.comcom je jedním z je jedním z 
nejúspěšnějších internetových nejúspěšnějších internetových 
podniků v historii internetu podniků v historii internetu ––
jeho objemy prodejů po jeho objemy prodejů po 
většinu existence rostou. většinu existence rostou. 

Proč knihy?Proč knihy?

Specifika knihy jako zboží:Specifika knihy jako zboží:

•• kvalita je fakticky zaručena (tj. kvalita je fakticky zaručena (tj. 
není potřeba naší „fyzické“ není potřeba naší „fyzické“ 
kontroly před nákupem);kontroly před nákupem);

•• snadno snadno zasílatelnézasílatelné poštou; poštou; 

•• většinou nejsou tak drahé, většinou nejsou tak drahé, 
abychom museli příliš dbát na abychom museli příliš dbát na 
rizika zneužití peněz rizika zneužití peněz 
zaplacených přes internet.zaplacených přes internet.



Online vs. offline svět: knihkupectvíOnline vs. offline svět: knihkupectví

Internetový maloobchodInternetový maloobchod v Británii v Británii rosteroste –– z 19 mld. GBP v z 19 mld. GBP v 
roce 2002 vzrostly jeho prodeje na 39,5 mld. GBP o rok roce 2002 vzrostly jeho prodeje na 39,5 mld. GBP o rok 

později.později.

RostouRostou také prodeje levných knih v také prodeje levných knih v supermarketechsupermarketech a a 
obchodních domech (omezené většinou jen na bestsellery).obchodních domech (omezené většinou jen na bestsellery).

Má klasické kamenné knihkupectví ještě vůbec Má klasické kamenné knihkupectví ještě vůbec 
budoucnost?budoucnost?



Klasickým knihkupectvím se překvapivě daří Klasickým knihkupectvím se překvapivě daří 
poměrně dobře:poměrně dobře:

•• Zisky společnosti Zisky společnosti Waterstone’sWaterstone’s, velkého , velkého 
britského prodejce knih, vzrostly meziročně o britského prodejce knih, vzrostly meziročně o 
11 %. Šest nových poboček otevřel v roce 11 %. Šest nových poboček otevřel v roce 
2004, 8 dalších od ledna do dubna 2005.2004, 8 dalších od ledna do dubna 2005.

•• Společnost Společnost Ottakar’sOttakar’s, konkurenční řetězec , konkurenční řetězec 
knihkupectví, má podobně dobré výsledky knihkupectví, má podobně dobré výsledky ––
jeho prodeje vzrostly o 4 % a otevřel 12 jeho prodeje vzrostly o 4 % a otevřel 12 
nových obchodů v roce 2004.nových obchodů v roce 2004.

Online vs. offline svět: knihkupectvíOnline vs. offline svět: knihkupectví



Online vs. offline svět: knihkupectvíOnline vs. offline svět: knihkupectví
Perspektivy tradičních knihkupectví:Perspektivy tradičních knihkupectví:

•• Online prodej = Online prodej = větší konkurencevětší konkurence v celém sektoru v celém sektoru --> tento tlak vede k > tento tlak vede k 
lepšímu, kvalitnějšímu fungování „kamenných“ obchodů.lepšímu, kvalitnějšímu fungování „kamenných“ obchodů.

•• Předností „kamenných“ obchodů vždy bude „instant Předností „kamenných“ obchodů vždy bude „instant gratificationgratification“ tedy “ tedy 
okamžitá možnost užívat koupené zbožíokamžitá možnost užívat koupené zboží (knihu). U nákupů přes internet je (knihu). U nákupů přes internet je 
stále dodání v řádu několika dní.stále dodání v řádu několika dní.

•• Lidé si před nákupem často chtějí projít a Lidé si před nákupem často chtějí projít a prolistovat knihyprolistovat knihy. Amazon apod. . Amazon apod. 
sice nabízí služby typu sice nabízí služby typu SearchSearch InsideInside thethe BookBook a přidává recenze apod., ale a přidává recenze apod., ale 
vždy bude část zákazníků preferovat vybrat si knihu přímo „na mívždy bude část zákazníků preferovat vybrat si knihu přímo „na místě“.stě“.

•• I malá knihkupectví se rychle učí, jak se I malá knihkupectví se rychle učí, jak se zapojit do virtuálního modelu zapojit do virtuálního modelu 
prodejeprodeje –– vlastní online obchod, nebo za využití obchodních platforem typvlastní online obchod, nebo za využití obchodních platforem typu u 
Amazon či Amazon či EbayEbay. (A analogicky dokonce někdy též přes supermarkety.). (A analogicky dokonce někdy též přes supermarkety.)

•• Příležitostí je zejména Příležitostí je zejména specializace specializace na určitý sortiment (např. literatura pro na určitý sortiment (např. literatura pro 
sluchově postižené či na unikátní staré publikace), nebo na sluchově postižené či na unikátní staré publikace), nebo na doprovodné doprovodné 
aktivityaktivity -- autorská čtení a knižní festivaly autorská čtení a knižní festivaly –– kde z principu internet nikdy kde z principu internet nikdy 
plně nemůže nahradit kamenná knihkupectví.plně nemůže nahradit kamenná knihkupectví.

Internet je tedy především Internet je tedy především dalším prodejním kanálemdalším prodejním kanálem, ne nutně hrozbou., ne nutně hrozbou.



Informační ekonomika: implikace pro ČRInformační ekonomika: implikace pro ČR
•• Internet a ICT mění ekonomické prostředí => je nezbytné více Internet a ICT mění ekonomické prostředí => je nezbytné více 

uvažovat o roli a hodnotě informace, informačních procesech, uvažovat o roli a hodnotě informace, informačních procesech, 
síťových efektech, využití a aplikaci znalostí…síťových efektech, využití a aplikaci znalostí…

•• V ČR zatím nepříliš studováno x zkušenosti z jiných zemí:V ČR zatím nepříliš studováno x zkušenosti z jiných zemí:

Fórum o znalostní ekonomice v Praze (březen 2006)Fórum o znalostní ekonomice v Praze (březen 2006)

Některá doporučení:Některá doporučení:

•• preferovat zahraniční investice, které jsou spojeny s přínosem preferovat zahraniční investice, které jsou spojeny s přínosem 
špičkových technologií a znalostíšpičkových technologií a znalostí

•• zapojení do „zapojení do „globalglobal valuevalue chainchain“ (=> jako “ (=> jako tvůrci hodnot, nikoli tvůrci hodnot, nikoli 
jen jako novodobé manufaktury)jen jako novodobé manufaktury)

•• aktualizace státních politik a priorit:aktualizace státních politik a priorit:

•• vzdělávacívzdělávací

•• informační (=> informační gramotnost)informační (=> informační gramotnost)

•• podpora podnikání podpora podnikání 

•• výzkum a vývoj a jeho aplikace v praxivýzkum a vývoj a jeho aplikace v praxi

•• ……



Informační ekonomika: definiceInformační ekonomika: definice

Jedná se o ekonomiku, v níž Jedná se o ekonomiku, v níž klíčový zdroj klíčový zdroj 
generování blahobytu leží ve schopnosti generování blahobytu leží ve schopnosti 

vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou 
oblast lidské činnosti pomocí vyspělých oblast lidské činnosti pomocí vyspělých 

technologických a organizačních procedur technologických a organizačních procedur 
zpracování informacízpracování informací. Informační ekonomika je . Informační ekonomika je 

zároveň, díky informační a komunikační zároveň, díky informační a komunikační 
propojenosti, propojenosti, ekonomikou síťovouekonomikou síťovou a úspěšná a úspěšná 

participace v ní závisí také na schopnosti participace v ní závisí také na schopnosti 
aktivovat síťová propojení a využívat síťových aktivovat síťová propojení a využívat síťových 

efektů, přičemž toto je analogicky aplikovatelné efektů, přičemž toto je analogicky aplikovatelné 
i na oblast společenských a politických vztahů.i na oblast společenských a politických vztahů.

((CastellsCastells, 1993; Očko, 2005), 1993; Očko, 2005)



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

Petr OčkoPetr Očko

ppetretr..ockoocko@@ffff..cunicuni..czcz

petr.ocko@o2.competr.ocko@o2.com


