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Hlavná téma knihy, ktorá obsahuje jedenásť textov od dvanástich autorov, predstavuje niektoré možné 
odpovede na otázku obsiahnutú v samotnom názve publikácie: Podieľajú sa ekonómovia na vytváraní 
trhov? A ak sa podieľajú, akým spôsobom sa prejavuje ich pôsobenie? To je ďalšia a zákonitá otázka, 
ktorej sa autori v publikácii venujú. Predtým než priblížime niektoré podnetné a pre slovenskú 
sociológiu (a možno aj pre slovenskú ekonómiu) zaujímavé publikované závery, považujeme za 
zmysluplné umiestniť samotných autorov a autorky a predovšetkým otázky, ktoré si kladú, do 
kontextu aktuálneho diania v oblasti ekonomickej sociológie, ktorá je v súčasnosti veľmi živým 
a zaujímavým priestorom. Ak pripustíme určité prijateľné zjednodušenie, môžeme povedať, že 
sociológovia, ktorých záujmom sú ekonomické aktivity, sú rozdelení do dvoch hypotetických tímov. 
Ten prvý, starší a silnejší zdôrazňuje fakt, že tieto aktivity neprebiehajú vždy podľa predpokladov 
a záverov ekonomickej vedy. Zdôrazňujú význam sociálnych, ale aj kultúrnych faktorov, ktoré 
ovplyvňujú podobu ekonomických aktivít a ktoré nie sú obsiahnuté v ekonomických modeloch. Druhý 
tím, mladší a menší sa viac sústreďuje na vysvetlenie spôsobov, prostredníctvom ktorých sa 
presadzuje ekonomická racionalita a „ekonomické“ modely konania. Zaujíma sa o to, ako je takéto 
konanie stabilizované či udržiavané a tiež sa zaujíma o rôznych aktérov, ktorí v tomto procese 
zastávajú výrazné miesto. Prvý tím preferuje používanie pojmov ako vsadenosť, prípadne ukotvenosť 
(embededdness) ekonomických aktivít do sociokultúrneho kontextu, zdôrazňuje význam sociálnych 
sietí a pri výskumoch sa vyrovnáva predovšetkým s predpokladmi (neo)klasickej ekonomickej teórie. 
Druhý tím nachádza značnú inšpiráciu v oblasti štúdia vedy a techniky a v niektorých častiach teórie 
siete aktérov (Actor Network Theory), pričom zdôrazňuje, že ekonomická racionalita nie je podobná 
Newtonovým zákonom, ktoré platia všade a bez rozdielu. Ako píše Francesco Guala, v prípade 
ekonomickej racionality ide o „krehké vlastníctvo, ktoré musí byť starostlivo spravované 
prostredníctvom vytvárania pohostinného prostredia“. Práve rôzne spôsoby vytvárania tohto 
pohostinného prostredia sú predmetom záujmu druhého tímu. Nepoukazujú na nesúlad medzi 
predpokladmi, z ktorých vychádza hlavný prúd ekonomickej teórie, a skutočnosťou, ako to robí (a 
celkom úspešne) prvý tím, ale naopak, študujú tie príklady, kde bola skutočnosť uspôsobená – urobená 
pohostinnou – tak, aby sa v nej dali uplatňovať základné predpoklady ekonomickej racionality, ekono-
mické modely a očakávania. V rámci takto orientovaného pozorovania sa potom ako zaujímavé javí aj 
preskúmanie vplyvu ekonómov a ekonomických teórií pri vytváraní „pohostinného prostredia“, na čo 
sa sústredila väčšina autorov v predstavovanej publikácii. Je samozrejmé, že pôsobenie ekonómov na 
procesy, ktoré následne študujú, nie je výlučne doménou sociológie, ani to nie je téma, ktorú by 
sociológovia sami objavili, ale minimálne v posledných desiatich rokoch sa jej začali niektorí z nich 
intenzívnejšie venovať. Dôležitým iniciátorom tohto záujmu bola kniha The laws of market (Zákony 
trhu, Callon 1998), kde autor v dlhom úvode predstavuje teoretické predpoklady performativity 
ekonómie, ktoré je možné zhrnúť do otázky: Čo ak ekonómia neštuduje ekonomické zákonitosti, ale 
tieto zákonitosti svojou činnosťou privádza k životu? Určitým nedostatkom Callonovho textu bolo to, 
že išlo o relatívne komplikované predstavenie teórie, ktorá čakala na svoje výskumné aplikovanie. 
Práve v prezentovanej knihe sú publikované výskumy, ktoré boli touto teóriou inšpirované, čo však 
neznamená, že sú voči nej nekritické. Kniha je okrem tohto nesporne zaujímavého empirického 
a teoretického kontextu podnetná aj preto, že autori sa pri svojich výskumoch sústredili na tie oblasti 
ekonomickej vedy, ktoré nie sú vždy v centre pozornosti ekonomickej sociológie. Tento aspekt je 
prítomný hlavne v piatej, šiestej a siedmej kapitole, kde sa čitateľ oboznámi s experimentálnou 
ekonómiou a s niektorými jej aplikáciami.  
 V úvodnej časti knihy jej hlavní zostavovatelia Donald McKenzie, Fabian Muniesa a Lucia Siu 
zdôrazňujú, že aj keď sú publikované texty reakciou na Callonovu teóriu performativity, nie je možné 
ho považovať za jej „objaviteľa“. Poukazujú na niektoré tradície vo filozofii, ale aj v sociológii, 
predovšetkým odkazujú na J. L. Austina, podľa ktorého „performatívne tvrdenia sú špecifické druhy 
výrokov alebo vyjadrení, ktoré vytvárajú svojho referenta prostredníctvom samotného aktu tvrdenia. 
Napríklad povedať – ospravedlňujem sa – neznamená odkazovať na práve existujúci súbor vzťahov. 
Naopak, znamená priviesť tento typ vzťahu k životu: povedať – ospravedlňujem sa – znamená 
vytvoriť ospravedlnenie.“ (s. 3) Okrem tohto filozofického kontextu autori upozorňujú aj na 



sociologickú tradíciu prezentovanú Mertonom v jeho myšlienke „seba – naplňujúcich sa proroctiev 
(self-fulfilling prophecy)“ − v ktorých uvoľnenie a sociálny obeh určitých opisov a predpovedí 
zvyšuje ich validitu. V poslednej kapitole knihy What does it mean to say that economics is 
performative (s. 311-357), ktorá mohla byť umiestnená skôr na jej začiatok, aby čitateľovi lepšie 
predstavila kľúčové myšlienky, Callon otvorene priznáva inšpiráciu v starších, už spomínaných 
koncepciách. Postupne nás nimi sprevádza tak, aby odhalil to, čo je pre neho podstatné a čo naopak 
považuje za neproduktívne. V prípade Mertonovej myšlienky seba-naplňujúcich sa proroctiev za 
problematické považuje to, že vo vzťahu k ekonomickej teórii pracuje predovšetkým s termínmi viery 
a presvedčenia (s. 323): ekonomická teória nemusí byť pravdivá, dôležitejšie je, aby o jej pravdivosti 
boli ľudia presvedčení. Podľa Callona je toto konštatovanie príliš jednoduché a nevystihuje všetky 
procesy, ktoré sú obsiahnuté pri tvorbe ekonomiky zo strany ekonómov. Hovorí o tom, že jeho teória 
performativity ekonómie umožňuje dôkladnejšie vysvetlenie, pretože berie do úvahy celý komplex 
sociotechnických vybavení (agencements), ktoré sú potrebné na vytvorenie ekonomickej reality. 
Základnou hypotézou, z ktorej vychádza, je, že „ekonómiu (vedu) nie je možné považovať len za 
formu poznania, ktorá opisuje existujúci súbor vzťahov, ale je dôležité ju vnímať tiež ako súbor 
nástrojov a praktík, ktoré prispievajú k vytváraniu ekonomických inštitúcií, aktérov a celého 
usporiadania“. (s. 4) 
 Veľmi dôležitý a určitým spôsobom vyvažujúci príspevok poskytli do tejto publikácie Philip 
Mirowski a Edward Nik-Khan, stati Markets made Flash; Performativity, and problem in science 
studies. (s. 190-225) Obaja autori vo svojom príspevku kladú závažné otázky a protiargumenty voči 
teórii performativity. Poukazujú na to, že táto teória je tak zahĺbená vo svojich koreňoch, 
pochádzajúcich z oblasti štúdia vedy a techniky a Action network theory, že okrem pôsobenia 
ekonómie (vedy) zabudla upriamiť svoju pozornosť na iné inštitúcie pôsobiace v ekonomickom 
priestore, predovšetkým na politických a korporátnych aktérov. Z toho potom vyplýva, že Callon 
a jeho teória predpokladá, že „ekonomika nie je ukotvená v spoločnosti, ale v ekonómii“. (s. 197) 
Také tvrdenie považujú za priveľmi zjednodušujúce a neprimerané. Mirowski a Nik-Khan vo svojom 
texte poukazujú na príklady, keď inštitucionálni (sociálni) aktéri vyvinuli tlak takým spôsobom, že 
návrhy ekonómov (predovšetkým v rôznych formách trhových aukcií) boli upravené a menené. Aj 
keď je ich príspevok sústredený predovšetkým na zdôraznenie niektorých simplifikácií, ktorých sa 
teória performativity dopúšťa, stále odkazuje na dlhodobý sociologický predpoklad, že trh (a aj 
ekonomika) je vytváraná sociálna inštitúcia a nie mechanizmus riadený „prirodzeným“ zákonom. 
Autori sa nesnažia úplne poprieť všetky Callonove predpoklady, iba poukazujú na jeho prílišné 
zviazanie s jeho predchádzajúcim výskumným pôsobením (science and technology studies; actor 
network theory) a pýtajú sa, či je možné jednoducho preniesť tieto predpoklady do oblasti 
sociologického záujmu o ekonomické procesy. 
 Po uvedení textov vzťahujúcich sa na teoretickú polemiku je užitočné ešte raz podrobne priblížiť 
základnú otázku, na ktorú ostatní autori v texte hľadajú odpoveď. Témou pre nich nie je len poznanie 
ekonomiky zo strany ekonómie (veda), ale aj poukázanie na možné spôsoby, ktorými ekonómia (veda) 
prispieva k vytváraniu ekonomickej reality a k jej dynamike. Čiže za relevantnú otázku nepokladajú 
len to, či má ekonómia (veda) „pravdu“, alebo sa mýli pri opisovaní ekonomiky (reality), ale pripájajú 
k tomu aj sociologicky podnetný záujem sledovať, ako je ekonómia „schopná“ alebo „neschopná“ 
transformovať túto realitu, a tiež spôsob, akým sa táto transformácia deje. (s. 2) 
 Okrem spomínaných dvoch textov, ktoré sa zaoberajú performativitou ako výskumným 
programom, sú v knihe obsiahnuté ešte ďalšie texty, ktoré skúmajú pôsobenie ekonómov na objekt ich 
výskumu. Za paradigmatický môžeme považovať text Marie – France Garciovej The Social 
Construction of Perfekt Market: The Strawbery Auction at Fontaines – en – Sologne (s. 20-53), 
v ktorom prostredníctvom uplatnenia sociologickej a antropologickej optiky skúma, ako sa lokálny trh 
s jahodami, fungujúci podľa tradičných, ustálených pravidiel, ktoré neboli v súlade s ekonomickou 
teóriou, premenil na trh, kde vládnu výlučne ekonomické pravidlá a zákonitosti. Tento text je možné 
považovať za paradigmatický z toho dôvodu, že sa sústreďuje predovšetkým na to, ako je realita 
prispôsobovaná ekonomickým predpokladom a nie na to, ako sa od nich odlišuje. V tejto línii 
pokračuje aj Donald McKenzie textom Is Economics Performative? Option Theory and the 
Construction of Derivates Markets. (s. 54-87) Svoju pozornosť dlhodobo sústreďuje na oblasť 
finančných trhov, predovšetkým na vytváranie a stabilizovanie opčných obchodov (tejto téme sa 
venoval aj v niekoľkých iných článkoch, na ktoré v knihe do značnej miery nadväzuje). Ako hovorí 



sám autor: “Teória opcií má vysoký status, bola ocenená Nobelovou cenou, ale je viac než to, je 
vstavaná do infraštruktúry opčných obchodov, umožnila legitimizovať tento typ obchodov, poskytuje 
návod ako oceňovať opcie a je vpletená do bežného jazyka účastníkov opčných obchodov.“ (s. 8). 
McKenzie svojím výskumom priamo poukazuje na pôsobenie ekonómov a ekonomických teórií pri 
vytváraní trhov a aktérov na tomto trhu. Na oblasť finančných trhov sa sústredil aj Vincent Lépinay 
v príspevku Decoding Finance: Articulation and Liquidity around a Trading Room. (s. 87-128) Všíma 
si oblasť sociológie jazyka a snahu vytvoriť a udomácniť špecifické jazykové kódy, ktoré umožňujú 
zachytiť a pomenovať komplikované situácie v prípade obchodovania s finančnými derivátmi. 
Sústreďuje sa na mechanizmy, ktorými sa vytvára „poetika kódov“ a ich chápanie v bežných 
komunikačných situáciách maklérov a v situáciách ich verejného prezentovania. 
 Nasledujúce kapitoly knihy sa venujú úplne odlišnej oblasti ekonomickej vedy, a to 
experimentálnej ekonómii. Predovšetkým príspevok Franceska Gualu How to Do Things with 
Experimental Economics (s. 128-163) je veľmi zaujímavý z toho dôvodu, že venuje značnú pozornosť 
objasneniu základných logických predpokladov experimentálnej ekonómie, ktoré nám umožňujú po-
chopiť pôsobenie ekonómov na procesy, ktoré študujú. Jeden spôsob realizácie experimentálnej 
ekonómie sa zameriava na testovanie existujúcich ekonomických teórii prostredníctvom experimentov 
(testovací prístup − testers). Gualu však oveľa viac zaujíma dynamický rozvoj druhého takzvaného 
tvoriaceho prístupu (builders). Ten sa nesnaží hodnotiť existujúce teórie, ale naopak, snaží sa 
prostredníctvom experimentov dopracovať k tomu, ako je potrebné upraviť realitu, aké podmienky je 
potrebné stabilizovať, aby tieto ekonomické teórie platili a aktéri sa podľa nich aj správali. Práve 
takéto smerovanie experimentálnej ekonómie vyvolalo záujem v oblasti ekonomickej sociológie, čo 
dokumentuje aj ďalšia kapitola od Fabiana Muniesa a Michela Callona Economic Experiments and 
the Construction of Markets. (s. 163-189) Muniesa s Callonom prostredníctvom priameho pozorovania 
sledujú prácu v experimentálnom ekonomickom laboratóriu. Skúmajú, ako je ekonomická realita 
utváraná a následne aj stabilizovaná prostredníctvom experimentálneho testovania.  
 V nasledujúcej časti knihy sa objavujú texty, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi toho, ako je 
ekonomická realita privádzaná k životu. Je však potrebné povedať, že okrem posledného Callonovho 
textu je ich schéma do istej miery rovnaká. Spočíva v tom, že sa stanoví určitý aspekt činnosti 
ekonómov (vytváranie auditov – Petter Holm (s. 225-243), štatistických údajov – Emmanuel Didier (s. 
276-310)) a skúma sa, ako sa tieto ekonómami spracované údaje odrážajú v realite, ako v nej pracujú 
a ako ekonómovia udržujú ich činnosť aktívnu. Samozrejme, to samé osebe nie je zlé, problém je ale 
v tom, že ponorenie týchto autorov do skúmanej problematiky je natoľko hlboké, že bez niektorých 
špecifických poznatkov sú tieto texty komplikované na čítanie a dá sa povedať, že strácajú niektoré 
aspekty sociologického textu a stávajú sa skôr určitým kritickým pohľadom na činnosti, ktoré sú 
spájané s ekonómami. 
 Aj keď je teória performativity, ktorá je nosnou myšlienkou na pozadí tejto publikácie, skôr 
menšinovým prístupom v celom spektre ekonomickej sociológie (Richard Swedberg a Neil Smelser 
však v poslednom vydaní Handbook of Economic sociology (2008 Princeton Unibersity Press) venujú 
tejto teórii v prvej časti určitú pozornosť), môže byť zdrojom zaujímavých doplňujúcich poznatkov pri 
sociologickom štúdiu správania sa aktérov v ekonomickom systéme, respektíve pri samotnom štúdiu 
vytvárania ekonomických vzťahov. Minimáne upozorňuje na špecifické postavenie ekonomickej vedy, 
ktorá často svojou činnosťou pomáha generovať objekty svojho výskumu. Aj pre slovenského čitateľa 
môžu byť niektoré kapitoly tejto knihy prínosné v tom zmysle, že nás upozorňujú práve na tvorivú 
činnosť ekonómov – neuskutočňujú len nezávislé skúmanie reality, ale do istej miery prispievajú ku 
vzniku tejto reality. Potom logicky môže nasledovať otázka, aké bolo ich postavenie pri budovaní 
a vytváraní nášho slovenského „ekonomického prostredia“. 
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