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Zkoumá, proč jsou některé děti sobečtější než jiné, anebo jezdí do válkou postižených oblastí, 

aby studovala, jaký vliv má ozbrojený konflikt na sociální chování lidí. 

PETR KAIN 

Mladá docentka Julie Chytilová patří k velkým nadějím české ekonomické vědy. A navíc svou 

prací každodenně dokládá, že ekonomie může být někdy velká zábava a dobrodružství. A to 

mnohdy doslova. 

Chytilová se totiž nebojí vyrazit do oblastí, v nichž teprve před pár měsíci uhasl vojenský 

konflikt. V Gruzii například byla nedlouho po krátké válce Gruzínců s Ruskem o Jižní Osetii. S 

kolegy se snažila porovnávat lidi, kteří byli více a méně zasaženi konfliktem. 

„Zaměřili jsme se na děti, kterým jsme dali možnost vybrat si, zda určité drobné předměty jako 

tužky nebo bonbóny dají raději nějakému partnerovi, nebo si je vezmou samy. Ukázalo se, že ti, 

kteří byli více zasaženi konfliktem, byli více ochotní se dělit,“ říká Chytilová. 

Zajímavé ale bylo, že děti se rády dělily pouze s osobami, které znaly. Naopak k lidem 

neznámým se chovaly sobečtěji. Výzkum posléze tým vědců zopakoval v Sieře Leone, která byla 

zasažena desetiletým brutálním konfliktem. Výsledky byly stejné. 

„Když jsou lidé během dětství a dospívání zasaženi válkou, tak se později více angažují. Častěji 

chodí na lokální mítinky a k volbám, víc se třeba účastní dobrovolné údržby místních silnic. 

Podobné výsledky byly vidět například ve studiích z Ugandy, Nepálu či Izraele,“ říká Chytilová. 

Její výzkum vlastně pomáhá vysvětlit, proč se postkonfliktní společnosti vyvíjejí často dvěma 

způsoby. „Může dojít k rychlé obnově, což vychází z toho, že spolu lidé více spolupracují. 

Současně se ale mohou začít zvyšovat tenze mezi různými skupinami. To pak může vést k tomu, 

že konflikt má tendenci se vracet,“ vysvětluje. 

Chytilová zkoumá i to, proč jsou některé děti sobečtější. Podle ní obecně platí, že malé děti jsou 

hodně sobecké a s tím, jak rostou, stávají se vlivem prostředí a výchovy štědřejšími. Jak ale 

Chytilová zjistila, u dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí štědrost s přibývajícím věkem 

tolik nerostla. 

Odpověď na to, proč se tak děje, jí pomohlo nalézt světové dotazníkové šetření World Values 

Survey. Lidí se v něm mimo jiné ptali, jaké hodnoty by podle nich měli rodiče předávat svým 

dětem. 



„Data z Česka nám ukázala, že lidé s nižším vzděláním si příliš nemyslí, že nesobecké chování je 

něco, co by měli dětem vštěpovat,“ říká Chytilová. Podle ní může být toto zjištění užitečné při 

tvorbě programů na pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí. 

„Dlouho se ví, že tyto programy mají pozitivní dopad na formování dětských kognitivních 

schopností, například jim pomáhají lépe prospívat ve škole. Náš výzkum ale ukázal, že by mohly 

působit i na nekognitivní schopnosti, tedy třeba chování k ostatním lidem,“ uzavírá Chytilová. 

Julie Chytilová 

Jedna z velkých nadějí české ekonomické vědy. Zkoumá příčiny chudoby v rozvojových zemích, 

sleduje vliv vzdělání na trpělivost či to, jak působí válečný konflikt na sociální chování lidí. 

Za svou dosavadní práci získala již řadu ocenění. V roce 2011 obdržela cenu Neuron pro vědce 

do 40 let, kterou uděluje nadační fond Karla Janečka. Loni zase získala cenu ministerstva školství 

za mimořádné vědecké výsledky. 

V současnosti působí jako docentka na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy a rovněž jako výzkumná pracovnice na CERGE-EI. 
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Zkoumá, proč jsou některé
děti sobečtější než jiné,
anebo jezdí do válkou
postižených oblastí, aby
studovala, jaký vliv má
ozbrojený konflikt
na sociální chování lidí.

PETR KAIN

M ladá docentka Julie Chy-
tilová patří k velkým na-
dějím české ekonomic-

ké vědy. A navíc svou prací každo-
denně dokládá, že ekonomie může
být někdy velká zábava a dobro-
družství. A to mnohdy doslova.

Chytilová se totiž nebojí vyrazit
do oblastí, v nichž teprve před pár
měsíci uhasl vojenský konflikt.
V Gruzii například byla nedlouho

po krátké válce Gruzínců s Rus-
kem o Jižní Osetii. S kolegy se sna-
žila porovnávat lidi, kteří byli více
a méně zasaženi konfliktem.

„Zaměřili jsme se na děti, kte-
rým jsme dali možnost vybrat si,
zda určité drobné předměty jako
tužky nebo bonbóny dají raději
nějakému partnerovi, nebo si je
vezmou samy. Ukázalo se, že ti,
kteří byli více zasaženi konflik-
tem, byli více ochotní se dělit,“
říká Chytilová.

Zajímavé ale bylo, že děti se
rády dělily pouze s osobami, kte-
ré znaly. Naopak k lidem nezná-
mým se chovaly sobečtěji. Vý-
zkum posléze tým vědců zopako-
val v Sieře Leone, která byla zasa-
žena desetiletým brutálním kon-
fliktem. Výsledky byly stejné.

„Když jsou lidé během dětství
a dospívání zasaženi válkou, tak
se později více angažují. Častěji

chodí na lokální mítinky a k vol-
bám, víc se třeba účastní dobro-
volné údržby místních silnic. Po-
dobné výsledky byly vidět napří-
klad ve studiích z Ugandy, Nepá-
lu či Izraele,“ říká Chytilová.

Její výzkum vlastně pomáhá vy-
světlit, proč se postkonfliktní spo-
lečnosti vyvíjejí často dvěma způ-
soby. „Může dojít k rychlé obno-
vě, což vychází z toho, že spolu
lidé více spolupracují. Současně
se ale mohou začít zvyšovat tenze
mezi různými skupinami. To pak
může vést k tomu, že konflikt má
tendenci se vracet,“ vysvětluje.

Chytilová zkoumá i to, proč
jsou některé děti sobečtější. Podle
ní obecně platí, že malé děti jsou
hodně sobecké a s tím, jak rostou,
stávají se vlivem prostředí a výcho-
vy štědřejšími. Jak ale Chytilová
zjistila, u dětí ze znevýhodněného
sociálního prostředí štědrost s při-
bývajícím věkem tolik nerostla.

Odpověď na to, proč se tak
děje, jí pomohlo nalézt světové
dotazníkové šetření World Va-
lues Survey. Lidí se v něm mimo
jiné ptali, jaké hodnoty by podle
nich měli rodiče předávat svým
dětem.

„Data z Česka nám ukázala, že
lidé s nižším vzděláním si příliš
nemyslí, že nesobecké chování je
něco, co by měli dětem vštěpo-
vat,“ říká Chytilová. Podle ní
může být toto zjištění užitečné při
tvorbě programů na pomoc dětem
ze znevýhodněného prostředí.

„Dlouho se ví, že tyto programy
mají pozitivní dopad na formování
dětských kognitivních schopností,
například jim pomáhají lépe prospí-
vat ve škole. Náš výzkum ale uká-
zal, že by mohly působit i na neko-
gnitivní schopnosti, tedy třeba cho-
vání k ostatním lidem,“ uzavírá
Chytilová.

Julie Chytilová
Jedna z velkých
nadějí české
ekonomické
vědy. Zkoumá
příčiny
chudoby
v rozvojových
zemích,
sleduje vliv

vzdělání na trpělivost či to, jak
působí válečný konflikt na sociální
chování lidí.

■ Za svou dosavadní práci získala
již řadu ocenění. V roce 2011
obdržela cenu Neuron pro vědce
do 40 let, kterou uděluje nadační
fond Karla Janečka. Loni zase
získala cenu ministerstva školství
za mimořádné vědecké výsledky.

■ V současnosti působí jako
docentka na Institutu
ekonomických studií Fakulty
sociálních věd Univerzity
Karlovy a rovněž jako výzkumná
pracovnice na CERGE-EI.

TOMÁŠ PLHOŇ

PRAHA Kdo by mohl chtít inves-
tovat do krachující a předlužené
těžební firmy? Ukazuje se, že
takřka nikdo. Řeč je pochopitel-
ně o moravskoslezské OKD, kte-
rá ve snaze zachovat svůj běh
a přejít na postupný útlum těžby
oslovila na 200 investorů po ce-
lém světě. Jako odpověď přišly
jen dvě reálné nabídky. A ty po-
dle ministerstva financí nemo-
hou zaručit úspěšnou záchranu
společnosti.

„Domníval jsem se, že nějaká
fungující nabídka by od soukro-
mých investorů přijít mohla,“
uvedl včera v tiskovém prohláše-
ní ministr financí Andrej Babiš
(ANO). Podle něj by nyní měl
svou úlohu převzít stát formou
společnosti Prisko.

„Pokud OKD vyhodnotily, že
tu žádná taková nabídka není,
předložení nabídky Priskem po-
važuji za logické řešení,“ řekl
Babiš.

Dle jeho slov už OKD oficiál-
ně Prisko oslovily, aby zvážilo
možnost podání nabídky na kou-
pi společnosti. Vláda přitom
v únoru neschválila podání na-
bídky na odkup OKD státním
podnikem Diamo. Tehdy ale šlo
o plán dnes již bývalého minist-
ra průmyslu a obchodu Jana
Mládka (ČSSD), proti němuž se
Babiš poměrně ostře postavil.

Varianta, v níž stát vstoupí do
OKD prostřednictvím Priska, se
však stává čím dál reálnější. Ba-
biš dodal, že jakmile budou zná-
my základní parametry nabíd-
ky, bude předložen materiál
k rozhodnutí vládě.

Prisko se v záchraně zadluže-
né těžební společnosti neobjevu-
je poprvé. Už loni stát jeho pro-
střednictvím půjčil OKD 700
milionů korun, které měly udr-
žet společnost v běhu.

magazín

vychází
v pondělí 27. února

Rozhovor o tom, jak
spolu souvisí sobectví,
sebekontrola, válka
a diskriminace

Výsledky výzkumu ukazují, že děti, které byly zasaženi konfliktem, se více dělí
s ostatními, ale jen pokud je znají. Aktuální ilustrační snímek byl pořízen v Iráku,
který válčí s Islámským státem. FOTO REUTERS
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„Určující trend z minulosti – opra-
vím nebo si postavím svépomocí –
dnes již ustupuje, naopak aktuál-
ním trendem jsou kvalitně rekon-
struované chaty a chalupy,“ potvr-
zuje posun v přístupu Čechů k re-
kreačnímu bydlení Michal Kres-
ta, obchodní ředitel pobočkové
sítě realitní kanceláře Sting. „Po-
kud si kupující pořídí nemovitost,
která vyžaduje opravy, očekává,
že se to projeví v nižší ceně.“

Oblíbené hory
Nejvíce chat a chalup se prodává
ve Středočeském, Ústeckém a Ji-
hočeském kraji. Zájem je také
o objekty na horách. „V Krkono-
ších je velká poptávka po menších
rekreačních bytech, původních
chalupách, ale i nových horských
domech,“ říká Jan Bareš z M&M
reality. A dodává: „Nalézt pěknou
chalupu v Krkonoších ke koupi na
příhodném místě není snadné.“

Obdobná situace je i v Jesení-
kách, v Beskydech či v oblasti Hos-
týnských vrchů. „Pokud jsou chaty
v dobrém stavu, velmi dobře se
pronajímají zájemcům o zimní do-
volenou. Ti se cenově dostanou na
nižší částky než při ubytování v ho-
telech a pro majitele rekreačních
nemovitostí je to zajímavý pří-
jem,“ tvrdí Kresta.

Podle mluvčí Hypoteční banky
Marie Mockové je zájem i o hor-
ské apartmány, přestože jejich
cena je v porovnání s chalupami
či chatami podstatně vyšší. Na dru-
hou stranu se dle Bareše dobře pro-
dávají také levné chaty na roman-
tických místech v Povltaví a Posá-
zaví. „Zde se cena pohybuje ko-
lem milionu korun,“ upřesnil.

Někteří kupující jsou ale ochot-
ni za objekt, kde budou odpočí-
vat, zaplatit podstatně více. Napří-
klad za roubenku v Harrachově
zaplatil nový majitel téměř sedm
milionů korun, rekreační objekt

v Jihočeském kraji vyšel na skoro
osm milionů korun. „Ze statistik
také vychází, že se prodalo více
objektů v ceně okolo čtyř milionů
korun,“ uvedla Marie Žáčková
z RE/MAX Commercial.

V takových cenových relacích
byly k mání nemovitosti v atraktiv-
ních lokalitách, například na Libe-
recku, v Jihomoravském nebo Olo-
mouckém kraji. Nejdražší aktuální
nabídkou v portfoliu realitní kance-
láře RE/MAX Profil je exkluzivní
nemovitost na Šumavě za téměř
14 milionů korun. Realitní kance-

lář Sting zase prodala stylově za-
řízenou zemědělskou usedlost
s rozsáhlými pozemky v okolí

Českého Krumlova, za niž nový
majitel zaplatil šest milionů korun.

Na hypotéku spíš výjimečně
Chaty a chalupy si většinou poři-
zují lidé ve středním či důchodo-
vém věku a nebývá pro ně pro-
blém platit v hotovosti z úspor.
Jen menší podíl rekreačních objek-
tů je hrazen z hypotečních úvěrů.

„Rekreační objekty si lidé ku-
pují až v době, kdy mají vyřešené
vlastní bydlení a chtějí investovat
do zkvalitnění svého života a vol-
ného času,“ vysvětluje Tomáš
Hejda, tiskový mluvčí RE/MAX.

Pokud ale někdo potřebuje fi-
nancovat hypotéčním úvěrem,
pak banky požadují, aby objekt
měl alespoň evidenční číslo. Sta-
vební spořitelny zase mají pod-
mínku, že objekt musí být zapsán
na katastru nemovitostí k trvalé-
mu bydlení. „Tím jsou ale někte-
ré nemovitosti zcela vyškrtnuty
ze seznamu, a prostor pro výběr
se snižuje,“ konstatuje Marie Žáč-
ková z RE/MAX Commercial.

Z údajů realitní kanceláře Sting
nicméně vyplývá, že z celkového
počtu prodaných rekreačních ne-
movitostí pouze desetina slouží
jako investice, ve zbývajících
90 procentech si je lidé kupují
k vlastnímu využití.

MICHAL PAVEC

PRAHA Návrat postrachu pro řidi-
če, kteří neplatí povinné ručení, je
na spadnutí. Vláda před několika
týdny kývla na novelu, která má
doplácení pojistného po třech le-
tech znovu umístit do zákona. Ná-
vrh – který má podle předkladate-
lů dojednanou politickou podporu
– by měli na své nejbližší schůzi
projednat poslanci. A mohl by pla-
tit už příští rok.

Po Česku jezdí dle
odhadů až 130 tisíc za-
registrovaných aut, za
něž však jejich majite-
lé nezaplatili povinné
ručení. Problém – a to
pořádný – pro ně nastá-
vá ve chvíli, kdy způ-
sobí havárii. Škodu
musí ve finále nahra-
dit oni. Nebo když je
zastaví policista, může
to pro ně ve správním
řízení znamenat poku-
tu ve výši desítek tisíc korun.

Pokud se ale nic nestane, neza-
placené povinné ručení na nich ni-
kdo nevymáhá. Tato situace platí
od roku 2015. Tehdy se zákonodár-
cům zdálo přísné, že je řidič za svůj
prohřešek de facto trestán dvakrát
– uhrazením celé škody i zpětným
dopočítáním pojistného. Proto tato
pokuta ze zákona zmizela.

Už tehdy ale údajně panovala
shoda, že je třeba vyřešit nedostat-
ky původního znění zákona i si-
tuace, která nastala po vyškrtnutí
tohoto penále, vysvětluje posla-
nec Václav Votava z ČSSD, proč
vznikl sněmovní návrh za návrat
zpětného poplatku do zákona
o pojištění.

„Je podepsán poslanci z dalších
klubů s výjimkou ANO. Legisla-

tivní proces se dá stihnout do kon-
ce volebního období,“ věří Vota-
va, který stojí v čele iniciativy.

Současný stav je takový, že ško-
du za vůz bez povinného ručení
uhradí Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) ze svého garančního fon-
du. Následně ji v plné výši vymá-
há na majiteli auta, úspěšná je
však asi jen ve třetině případů.
I proto se ČKP aktivně podílela
na poslaneckém návrhu.

Peníze do fondu
nyní podle ČKP posíla-
jí pojišťovny převážně
ze zaplacených pojis-
tek. „To se projevilo
i na cenách pojištění,“
míní Votava. Ročně
způsobí nepojištěná
auta škody asi za více
než 300 milionů korun.

Pojišťovny tuto si-
tuaci překládají tak, že
škody za havárie zapla-
tí zejména poctivci,
kteří povinné ručení

mají. Pokud novela zákona pro-
jde, bude ČKP moci opět vyměřo-
vat penále těm, kdo mají zaregis-
trované auto, ale prázdnou kolon-
ku v databázi pojistných smluv.

„Tyto poplatky nemají být pro
majitele aut likvidační. Jde o to,
především je upozornit na skuteč-
nost, že nemají zaplacené povinné
ručení. Vymáhali bychom částky
zpětně nejvýše do jednoho roku,“
vypočítává Aleš Povr, mluvčí
ČKP. Požadovaná suma, přepočte-
ná na jeden den, by byla vyšší než
ta, kterou by majitel vozu zaplatil
běžně za pojištění.

Ceny chat a chalup rostouDo záchrany
OKD by měl
vstoupit stát

„Tyto poplatky
nemají být
pro majitele

aut likvidační...
Vymáhali

bychom částky
zpětně nejvýše

do jednoho roku.“

Aleš Povr
mluvčí ČKP

Další podrobnosti najdete
na serveru www.lidovky.cz

Neplacení povinného
ručení má opět podražit


