
Závěry z konference Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech 

Každé zobecnění je redukcí myšlenek, diskusí a také tvůrčí atmosféry, která se mimořádně vydařila 
mezi více jak 180 účastníky, především z řad studentů ekonomické fakulty a ostatních fakult 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale i z řad  posluchačů a přednášejících z ostatních 
univerzit a organizací, zdaleka přesahujících jihočeský region. Konference se konala 17. dubna 2014 
v Českých Budějovicích ve spolupráci s EF JU, FF UK, PdF UHK a COŽP UK. 

Přesto se dá říci, že se objevovala jedna základní otázka: Nakolik jsme jako jedinci, společnost 

svobodní vůči konstrukci ekonomického růstu?  Jak se vůči této konstrukci ve smyslu úzkého 

ekonomického vymezení bez souvislostí můžeme bránit?   

V průběhu vystoupení a diskusí se objevila následující řešení, zaznamenaná pomocí klíčových slov: 

Řešení v rámci doplnění stávajícího ekonomického paradigmatu 
Původní optimismus spojovaný s růstem u klasiků ekonomie X komplexní chápání ekonomické 
hodnoty, vyčíslení ekosystémových služeb, vyčíslení ekonomické hodnoty biotopů, hodnota vždy 
v kontextu s hodnotami ostatními, fair trade doplňující free trade, cost benefit analýza, 
environmentální ekonomie. 

Řešení v rámci změny stávajícího ekonomického paradigmatu 
Imperativ růstu X udržitelného ne-růstu, ekologická ekonomie, kritický pohled na Green economy 
jako pokračování mantry růstu, fair trade jako alternativa free trade, současné potřebné kompetence 
a odpovědnost firem. 

Řešení v rámci mimoekonomických systémů 
Hodnotový systém – evoluce biosféry na straně jedné a protipřírodní kořistnická kultura na straně 
druhé, etika, víra, pokorný vztah k přírodě, důraz na jednotlivce a jeho rozhodování, sociální funkce 
práce.   
Politický systém – nutnost komunikace jako poučení z velké hospodářské krize 1930, stávající typ 
liberalismu je historicky podmíněný. 
Vzdělávací systém – znalost aktuálních teorií, učí se jen výběrové, často zastaralé, modely, chybí 
odpovědi na otázku proč? Sebereflexe ekonomie a společnosti, kritické hodnocení vlastního pohledu. 

Souvislosti ekonomického růstu ukázaly, že je to přítomnost, která tvoří základní kameny pro 
budoucnost. Jsme na ni připraveni? Budeme schopni se na ni v rámci celého kulturního systému 
úspěšně adaptovat? To zůstává otevřenou otázkou.  
Abychom však alespoň nějaký krok k úspěšné adaptaci učinili, EF JU v Českých Budějovicích chce být 
fakultou více než jednoho gotického okna, bez souvislostí s okny ostatními spjatými v konstrukci 
gotického oblouku. Chce být fakultou s ucelenou konstrukcí tří oken – ekonomického, navazujícího na 
tvar okna sociálního a environmentálního. 
Dalším krokem by se měl stát pátý ročník konference Naše společná přítomnost, konané na 
Univerzitě v Hradci Králové s tématem vzdělávání a komunikace – jak současné kulturní systémy 
světa chápou vztah člověka k přírodě. 

V Českých Budějovicích na Velký pátek 18. 4. 2014 
Miloslav Lapka 


