
Pareto-Zipf2                                            1/6 

 

Paret�v-Zipf�v zákon, omezenost zdroj� a globalizace 

Ji�í Ne�as, FIS VŠE Praha 

 

 P�i r�zných p�íležitostech se setkáváme se soubory r�zn� 

velkých objekt�: obce ve vybraném stát� mají r�zný po�et obyvatel, 

lidé mají r�zn� velký p�íjem �i obecn�ji jsou r�zn� bohatí, slova v 

jazyce mají r�znou frekvenci. P�itom je zcela p�irozené neo�ekávat v 

takovém souboru rovnom�rné rozložení velikosti - menších obcí je 

více než v�tších, mén� frekventovaných slov v jazyce je více než 

hodn� frekventovaných atd. M�žeme se ptát, �ím je p�irozené 

rozložení velikostí v takovýchto p�ípadech charakterizováno. G. K. 

Zipf1 se touto otázkou zabýval v souvislosti s frekvencí slov v 

jazyce; jeho úvahy velice úzce korespondují s Paretovým2 pozorováním 

rozložení bohatství ve spole�nosti. 

 Zipf�v zákon �íká, že v souboru objekt� uspo�ádatelných a 

uspo�ádaných podle velikosti (tj. podle vhodné kvantitativní 

charakteristiky) mezi velikostí s (size) a po�adím r (rank) 

p�ibližn� platí vztah 

     r.s = konst.                                        (1) 

V literatu�e se setkáváme s ur�itými zobecn�ními zákona (1), nap�. 

     r.sb = konst.,                                        (2) 

pop�. 

     (r + m).sb = konst.,                                  (3) 

kde m a b jsou empiricky ur�ené reálné konstanty, m > 0, b se neliší 

mnoho od 1. Zobecn�ní (3) se zpravidla nazývá Zipf�v - Mandelbrot�v3 

zákon. Ve všech uvedených p�ípadech je velikost s konvexní funkcí 

po�adí r. 

 Zipf�v zákon ve tvaru (1) lze odvodit z ur�itých p�edpoklad�, 

které však oproti realit� p�edstavují zna�nou idealizaci. Studium 

r�zných soubor�, jichž se Zipf�v zákon týká, ukazuje, že shoda bývá 

jen �áste�ná, resp. p�ibližná. Se Zipfovým zákonem souvisí �ada 

filozoficko-metodologických otázek. Zipf�v zákon nap�. neumož�uje v 
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úvahách nahradit rozsáhlé kone�né soubory soubory spo�etn� 

nekone�nými4. Další vlastností Zipfova zákona, která bývá ter�em 

kritiky, se bude tento �lánek podrobn�ji zabývat. O� jde, ukazuje 

následující jednoduchý p�íklad. 

      M�jme dva �ty�prvkové soubory dokonale Zipfovu zákonu 

vyhovující; v prvním nech� jsou objekty o velikostech  

      60, 30, 20, 15,                                      (4) 

ve druhém pak o velikostech 

      36, 18, 12, 9.                                       (5) 

      Jestliže dojde k jejich slou�ení do jednoho souboru, vznikne 

soubor objekt� o velikostech (p�i sestupném uspo�ádání)  

      60, 36, 30, 20, 18, 15, 12, 9,                       (6) 

zatímco p�i zachování celkového sou�tu všech velikostí by Zipfovu 

zákonu odpovídaly hodnoty  

      73,6, 36,8, 24,5, 18,4, 14,7, 12,3, 10,5, 9,2.       (7) 

      Platí-li Zipf�v zákon, pak v popisovaném p�ípad� není 

p�ípustné jej místo dvou samostatných soubor� aplikovat na jejich 

formální sjednocení5. Pro� by však první pohled (vnímání dvou 

samostatných celk�) m�l být legitimn�jší než pohled druhý (vnímání 

sjednocení jako celku)? Takovouto námitku nelze p�ehlížet. P�esto by 

bylo ochuzením na jejím základ� Zipf�v zákon prost� odmítnout. Lze 

jej totiž chápat jako vyjád�ení p�irozeného rozložení velikosti 

objekt� v kone�ném nerozd�leném souboru6; rozložení je tedy 

nejp�irozen�jší, je-li velikost n-tého objektu (v uspo�ádání podle 

velikosti) jednou n-tinou velikosti objektu nejv�tšího. Mluvíme-li o 

"p�irozeném" rozložení, m�žeme pak mluvit i o tom, co je "p�irozený" 

celek.7 

 Vra�me se ješt� k výše uvedenému p�íkladu dvou �ty�prvkových 

soubor�. Dívejme se na n� jako na jeden formáln� vytvo�ený 

osmiprvkový celek s velikostmi (6) - promítá se do n�ho jakási 

bariéra odd�lující dva samostatné podsoubory. Pro tento osmiprvkový 

celek jsou charakteristické hodnoty: 

Aritmetický pr�m�r:  25,0  
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Geometrický pr�m�r:  21,0 

Sm�rodatná odchylka: 15,7 

Uvažujme nyní, že p�i zachování celkové velikosti bariéra mezi 

podsoubory zmizí a velikosti jednotlivých entit se budou m�nit a 

sm��ovat k "p�irozenému" rozložení, kdy tento osmiprvkový soubor 

bude odpovídat Zipfovu zákonu, a tedy objekty budou mít velikosti 

(7). Pak podle p�edpokladu aritmetický pr�m�r z�stane beze zm�ny, 

avšak další sledované charakteristiky se zm�ní: 

Geometrický pr�m�r:  20,2 

Sm�rodatná odchylka: 19,5 

Geometrický pr�m�r se zmenšil (rozdíl je malý, což souvisí s tím, že 

pracujeme s máloprvkovými soubory), sm�rodatná odchylka vzrostla. 

      P�vodn� uvažované hodnoty odpovídaly situaci, kdy osm 

sledovaných objekt� vykazovalo velikosti odpovídající rozložení do 

dvou samostatných soubor�, zm�n�né hodnoty pak velikostem po 

odstran�ní bariéry mezi t�mito soubory. To, co demonstruje uvedený 

p�íklad, platí pro zipfovské rozložení obecn�: Jestliže po spojení 

soubor� (po odstran�ní existujících bariér mezi nimi) dojde k 

p�erozd�lení velikostí objekt� tak, aby odpovídalo p�irozenému 

rozložení, pak za p�edpokladu nezm�n�ného aritmetického pr�m�ru (tj. 

za p�edpokladu nezm�n�ného sou�tu velikostí) se zmenší geometrický 

pr�m�r a zv�tší se sm�rodatná odchylka. 

      Tedy p�i zachování celkového sou�tu velikostí (resp. jejich 

aritmetického pr�m�ru) odstra�ování bariér vede ke zmenšení 

geometrického pr�m�ru a ke zv�tšení sm�rodatné odchylky. Dnes jsme 

sv�dky mizení ekonomických bariér; platí to nejen o EU, nýbrž ve 

zna�né mí�e o celém sv�t�, jehož se týká proces globalizace. S tím 

p�irozen� dochází ke zm�nám v p�irozeném rozložení bohatství. Výše 

nazna�ený zipfovsko-paretovský model je pro tyto procesy velmi 

silnou idealizací, nicmén� aspo� v ur�ité mí�e, více mén� 

kvalitativn� lze jeho záv�ry na sou�asné politicko-ekonomické 

procesy aplikovat. Integra�ní procesy (odstra�ování bariér) tak 

znamenají  bohatnutí bohatých, chudnutí chudých (d�sledek r�stu 

sm�rodatné odchylky bohatství) a konec konc� i snížení pr�m�rné 
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vnímané hodnoty bohatství (zmenšování geometrického pr�m�ru; viz 

Ne�as 2006). 

      Takovéto záv�ry se výrazn� liší od toho, co se od ekonomické 

integrace o�ekává, totiž že integra�ní procesy vedou k ekonomickému 

r�stu. V tom p�ípad� by ovšem nebyl spln�n p�edpoklad nezm�n�ného 

úhrnného bohatství, který je pro veškery výše uvedené úvahy 

podstatný; uvedená tvrzení by pak byla irelevantní �i neoprávn�ná. 

Nicmén� od vydání Meadowsových Mezí r�stu je známou skute�ností, že 

p�írodní zdroje jsou omezené (a jejich meze nejen nejsou v 

nedohlednu, nýbrž z�ejm� místy již došlo k jejich p�ekro�ení), a 

tedy p�inejmenším pokud jde o tu �ást bohatství, která je dána 

p�írodními zdroji, je p�edpoklad konstantnosti sou�tu p�i p�esunech 

v rozd�lení opodstatn�ný. Extenzivní r�st bohatství není trvale 

možný, a pokud n�kde probíhá, d�je se tak na úkor n�koho jiného 

(zpravidla na úkor p�íštích generací). A tak je t�eba po�ítat s tím, 

že bez vhodné racionální regulace (která vlastn� z hlediska 

p�irozených tendencí k zipfovskému rozložení znamená ur�ité um�lé 

vytvo�ení bariér) by integra�ní procesy mohly mít zmín�né nep�íjemné 

sociální dopady. 

      Globalizace je skute�ností, pro niž se nevyslovujeme v 

referendu ani se pro ni n�jakým jiným zp�sobem nerozhodujeme; prost� 

s ní musíme po�ítat. Evropská integrace je z mnoha d�vod� dobrá a 

žádoucí. Spontánní tendence k "p�irozenému" rozložení bohatství se 

zmín�nými nep�íjemnými d�sledky by m�la být kompenzována vhodnou 

regulací. Nemuselo byt jít o nové vytvá�ení celních a legislativních 

bariér. Významnou roli zde m�že sehrát p�edevším doprava a její 

za�len�ní do politicko-ekonomicko-sociálního systému. V sou�asném 

sv�t� je subvencována z celospole�enských zdroj�, a to jak v oblasti 

infrastruktury, tak i v oblasti provozu, jehož externí náklady 

(zatížení prost�edí) jsou do ceny zapo�ítávány jen z malé �ásti, a 

tak doprava do zna�né míry probíhá za cenu trvalého poškozování 

planety Zem�. Adekvátní promítnutí externích náklad� do ceny dopravy 

by v globalizovaném sv�t� vytvo�ilo p�irozenou a užite�nou 

"bariéru"; krom� potla�ení zmín�ných negativních sociálních d�sledk� 

integra�ních proces� by m�lo p�íznivý dopad na životní prost�edí a 

p�isp�lo by tak k p�edání Zem� p�íštím generacím v aspo� o trochu 

lepším stavu. Zvýšení ceny dopravy by znamenalo p�ínos pro státní 
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rozpo�et a p�i celkové fiskální neutralit� by umožnilo snížit p�ímé 

dan�, což by m�lo známý p�íznivý dopad na zam�stnanost.  

Úvahy o možných spontánních p�esunech v p�irozeném zipfovském 

rozložení hodnot bohatství potvrzují nutnost sledovat ekonomické 

procesy a za�le�ovat do nich vhodné �ídicí prvky tak, aby byly 

sociáln� a ekologicky únosné. Hledání a vytvá�ení takovýchto 

regula�ních prvk� a jejich zavád�ní do praxe je d�ležitým úkolem, 

který zaslouží náležitou pozornost.  
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Poznámky 

 

1 George Kingsley Zipf (1902-1950), profesor lingvistiky na Harvardov� univerzit� 

2 Vilfredo Pareto (1848-1923), významný italský ekonom, sociolog, politolog a 
statistik 

3 Benoit Mandelbrot (nar. 1924 ve Varšav�, vystudoval Ecole Polytechnique v 
Pa�íži), zakladatel teorie fraktál� 

4 Plyne to ze skute�nosti, že harmonická �ada je divergentní; zmín�né omezení proto 
neplatí p�i použití zákona ve tvaru (2) nebo (3) p�i b > 1. 

5 Zipf�v zákon tedy není kompatibilní s principem superpozice. 



Pareto-Zipf2                                            6/6 

6 Další úvahy budeme pro jednoduchost vztahovat jen na Zipf�v zákon ve tvaru (1). 

7 Jako p�íklad "nep�irozeného" celku uve�me soubor m�st v Rakousku. M�sta 
porovnáváme podle po�tu obyvatel v rámci státu. Podíváme-li se na údaje o po�tu 
obyvatel nejv�tších rakouských m�st, je nápadné výrazné "vy�nívání" Vídn�; lze je 
vysv�tlovat ješt� jako relikt z dob, kdy státem byla Rakousko-Uherská monarchie. 
Pro normáln� se vyvíjející velikosti m�st v rámci státu je podíl po�tu obyvatel 
nejv�tší Vídn� (1,6 mln.) a druhého nejv�tšího Štýrského Hradce (226 tis.) 
nep�irozený. K výrazn�jšímu p�irozenému "zipfovskému" pohybu obyvatel po rozpadu 
Monarchie tedy v Rakousku z�ejm� dosud nedošlo. 


