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Hana Lipovská.

Diskuse s vládnoucím kníÏetem Lichten‰tejnska Hansem Adamem II. 
na Filosofické fakultû MU Brno.

Nobelovy ceny za ekonomii, kter˘ je ta-
ké spojen˘ s na‰im okresem. Nejen, Ïe se
narodil na Moravû, ale jeho dûdeãek za-
loÏil letovickou textilku. 

V rámci své práce a studia jste se set-
kala s fiadou v˘znamn˘ch lidí, na koho
nejradûji vzpomínáte?

Jeden celonárodní deník mû vybral
mezi ãeské osobnosti roku 2010. Mohla
jsem se tehdy setkat napfiíklad s kardiná-
lem Dukou, se kter˘m jsme si velmi hez-
ky popovídali, nebo s filmovou kritiãkou
Evou Zaoralovou. Velmi si váÏím nûkoli-
ka setkání s prezidentem Václavem
Klausem, velk˘m záÏitkem pro mû byla
také diskuse s vládnoucím kníÏetem
Lichten‰tejnska Hansem Adamem II. 

Zb˘vá vám ãas na nûjaké koníãky?
Svému nejvût‰ímu koníãku, ekonomii, se

vûnuji kaÏd˘ den, na dal‰í záliby je posled-
ní dobou ãasu ménû. SnaÏím se v‰ak uko-
fiistit alespoÀ chvilku na literaturu a pfiede-
v‰ím hudbu – uãila jsem se hrát na klavír ví-
ce neÏ tfiináct let u legendárního letovického
muzikanta a skvûlého ãlovûka pana Krejsy.

Sleãno Lipovská, dûkuji vám za roz-
hovor a pfieji vám do budoucna mnoho
dal‰ích úspûchÛ.

Renata Kuncová Polická
Foto: soukrom˘ archiv Hany Lipovské

Budoucí ekonomická expertka
pochází z MEZI¤ÍâKA

Ekonomie nepatfií mezi typicky Ïenské obory a pod slovem „ekonomka” si vût‰ina
z nás pfiedstaví spí‰e obchodní akademii neÏ Ïenu, která vûnuje svÛj profesní Ïivot vû-
dû o vzácn˘ch zdrojích. Rodaãka z Mezifiíãka u Letovic Hana Lipovská (21) v‰ak vyvra-
cí m˘ty o tom, Ïe Ïena v ekonomii mÛÏe pracovat jen jako úãetní.

V ekonomii asi neexistují Ïádné „zá-
zraãné dûti”, vy jste v‰ak získala pomûr-
nû brzy ocenûní v respektované soutûÏi
âeské hlaviãky. Za co ta cena vlastnû
byla?

První cenu jsem získala za práci Teorie
her v ekonomii, která se zab˘vala vyuÏi-
tím jedné z moderních matematick˘ch te-
orií pro fie‰ení ekonomick˘ch otázek.
Nejpfiínosnûj‰í ãástí práce byla diskuse
cenové války – situace, kdy dva prodejci
sniÏují ceny tak, aby si vzájemnû pfietáh-
li co nejvíce zákazníkÛ a maximalizovali
tak zisk. Jednalo se pouze o studentskou
práci, která vznikla na základû maturitní
seminárky, fiadu vûcí bych dnes napsala
jinak. Nicménû ovûfiila jsem si, Ïe vût‰ina
pfiedpokladÛ, které jsem vyslovila o nû-
kter˘ch kauzách, byla pravdivá. Téma
cenové války patfií mezi ta, na kter˘ch
nyní dále pracuji.

Jak jste se k ekonomii dostala?
Pocházíte z ekonomické rodiny?

Ne, já vzorn˘ ekonomick˘ pÛvod roz-
hodnû nemám. Myslím dokonce, Ïe jsem
rodiãe sv˘m rozhodnutím ponûkud zkla-
mala, mûla jsem vÏdy blízko k matemati-
ce a technice, doufali, Ïe pÛjdu ve ‰lépû-
jích tatínka. Mû k ekonomii pfiivedla kni-
ha Ekonomie a ekonomika Václava
Klause. AÏ do té doby jsem mûla o eko-
nomii hodnû typickou pfiedstavu: ekono-
mie rovná se burza, banky nebo úãetní
knihy. Postupnû jsem v‰ak objevila eko-
nomii jako kouzelnou vûdu, která pomocí
matematiky odhaluje zákonitosti spoleã-
nosti (nobelista Gary Becker pomocí eko-
nomick˘ch nástrojÛ dokonce vysvûtloval
problematiku rozvodÛ nebo drogov˘ch
závislostí). 

Co dûláte v souãasnosti?
Studuji tfietím rokem Ekonomicko-

správní fakultu Masarykovy univerzity.
Zvolila jsem si obor Hospodáfiská politi-
ka, kter˘ propojuje témûfi v‰echny ãásti
ekonomie, jeho studium je proto velmi
dobrodruÏné. ZároveÀ pracuji na své dal-
‰í odborné práci, do budoucna se chci za-
mûfiit pfiedev‰ím na otázku ekonomické-
ho rÛstu. Od prvního roãníku také pÛso-
bím na Katedfie aplikované matematiky
a informatiky jako pomocná vûdecká síla
u docenta Mikulíka. Na pfielomu roku
nám vyjde kniha Matematika v ekonomii
a ekonomice, vÛbec první publikace, na
které se autorsky podílím. 

O ãem ta kniha bude?
Jedná se o uãebnici matematiky pro

studenty ekonomie. Matematika je, ne-
jen v âeské republice, znaãnû neoblíbe-
n˘ pfiedmût, zkou‰ka z ní patfií k nejvût-
‰ím stra‰ákÛm studia. âásteãnû za to
mÛÏe také malé propojení s praxí. Proto
v knize vysvûtluji pomocí matematiky,
jak funguje napfiíklad pyramidová hra
nebo hypotéka. 

¤ekla jste, Ïe „ekonom” neznamená
automaticky bankéfi nebo úãetní. MÛÏete
uvést nûjak˘ pfiíklad, kdy ekonomie po-
máhá lidem?

Ekonom je tak trochu jako lékafi – sna-
Ïí se zjistit pfiíãinu onemocnûní hospo-
dáfiství (aÈ uÏ národního nebo rodinného)
a naordinovat léãebnou kúru. M˘m oblí-
ben˘m pfiíkladem velmi Ïádoucího dopa-
du ekonomie je aukce voln˘ch pásem pro
telefonní operátory ve Velké Británii.
Pomocí ekonomick˘ch modelÛ byla pra-
vidla aukce nastavena tak, Ïe volná pás-
ma od vlády koupili operátofii, ktefií byli
schopni poskytnout BritÛm nejefektivnû-
ji telefonní sluÏby. Britská vláda pomocí
tohoto systému získala do státní poklad-
ny podstatnû více penûz neÏ pomocí kla-
sick˘ch aukcí. 

Co musí umût dobr˘ ekonom?
Dobr˘ ekonom musí mít pfiedev‰ím

stále na pamûti, Ïe neexistuje Ïádn˘ obor
lidské ãinnosti, nic, o ãem by mohl fiíct,
Ïe jej to nezajímá. Samozfiejmû musí znát
dokonale ekonomickou teorii, matemati-
ku a statistiku i historii, ale nesmí ignoro-
vat ani biologii, chemii, zemûpis nebo fy-
ziku. Uvûdomila jsem si to velmi dobfie
bûhem své úãasti na mezinárodní ‰kole 
energetické bezpeãnosti. V rámci konfe-
rence jsme nav‰tívili i provoz jaderné 
elektrárny Temelín. Sebelep‰í ekonom –
teoretik – nemÛÏe b˘t schopn˘ uvaÏovat
o problematice v˘stavby nov˘ch blokÛ 
elektrárny, aniÏ by nevûdûl nûco o v˘ro-
bû elektrické energie, znal rizika i pfied-
nosti jádra, alternativní zdroje energie
atd. Dobr˘ ekonom musí b˘t zkrátka tro-
chu polyhistor.

Kladete na ekonomy hodnû velké po-
Ïadavky. Jak˘m zpÛsobem se snaÏíte vy
získat pfiehled ve v‰ech tûchto oblas-
tech?

První a nesmírnû dÛleÏit˘ vklad mi da-
lo studium na blanenském gymnáziu.
Mûla jsem velké ‰tûstí na uãitele. Lásku
k matematice mi, kromû mé maminky,
dala také paní profesorka PotÛãková, bû-
hem vysoko‰kolského studia ãerpám
z toho, co nás v hodinách aplikované ma-
tematiky nauãil pan profesor Hejlek.
Velk˘ vliv na mû mûla také paní profe-
sorka Jamborová nebo na‰e tfiídní Klára
Pernicová. Obû mû nauãily sledovat ak-
tuální dûní a diskutovat. To je dÛleÏité
nejen pro ekonoma. Dnes mi zase pomá-
há diskusní semináfi, kter˘ jsem spoluza-
kládala na na‰í fakultû – pravidelnû se
scházíme s nûkolika kolegy a diskutuje-
me o knihách, které jsme pfieãetli. 

Jak˘ je vá‰ nejvût‰í ekonomick˘ vzor?
Myslím, Ïe ãlovûk by se nemûl pfiíli‰

upínat na vzory a mûl by jít radûji vlastní
cestou – dûlat své vlastní objevy i vlastní
chyby. Velmi si v‰ak váÏím ekonoma
Friedricha Augusta von Hayeka, nositele

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky


