Zpracovala Ing. Lenka Nováková
podle èlánku Davida Rocka: SCARF: a brain-based model for collaboration with and influencing others

SCARF
Posuzování a øízení vzájemných vztahù
mezi lidmi
Jsme lidmi a ijeme mezi lidmi. Máme svébytné potøeby a Maslowova pyramida potøeb, ve které je jako základ jídlo a bezpeèí
a a v horních patrech potøeba dobrého
souití mezi lidmi, u neplatí. Na ivobytí
si stále ménì z nás vydìlává fyzickou prací, pøi které se vytváøí nìco hmatatelného
a poèitatelného (kácení stromù, støíhání
ovcí, stavìní domù a vázání knih). Vìtina
z nás získává peníze na obivu tím, e prodává výsledky vlastního pøemýlení (øídící a koordinaèní práce, administrativní
práce, práce s poèítaèem, práce po telefonu, práce s lidmi) a to jiným lidem. Jsme
závislí na tom, jak nìkdo druhý posoudí,
e s kvalitou naeho pøemýlení je spokojen a zaplatí. Vìtinou se ná výsledek dá
jen tìce zmìøit a celkové posouzení závisí
na hodnotícím subjektu.
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A pak teprve si za vydìlané peníze koupíme jídlo od nìkoho tøetího. Jen 4,5 %
energie jde do zemìdìlství na výrobu potravin. Zbytek na uspokojování naich
dalích potøeb (teplo, svìtlo, obleèení,
auto, televize, telefon, poèítaè, internet,
dovolená, atd.) Bez jiných lidí a výsledku
jejich práce bychom dneska nepøeili.
(Jednotlivce v horách, co stále ijí mezi
ovcemi, do toho nepoèítám. Patøí mezi
ohroený druh.)
Co se stane, kdy:
l
nìkdo druhý, na kom jsme závislí, pozoruje nai práci se zamraèeným oblièejem?
l
nás nevímavì mine a tváøí se odmítavì?
l
nás nìkdo v rodinì vyzve, e je tøeba
si promluvit a my nevíme o èem?
l
naøizujeme naim dìtem, aby se uèily,
jinak !
Podle posledních výzkumù neurovìdy
v takových situacích cítíme úplnì stejné
emoce, jako kdy nám nìkdo mává nad
hlavou napøaeným klackem. Na sociální
ohroení reagujeme stejnì jako na úder.
Podvìdomì se pøikrèíme. V mozku se aktivuje amygdala na zpracování emocí, odèerpává se kyslík a glukóza z prefrontálního neokortexu - centra pøemýlení a nadouvají se nám svaly. V naem rozhodování dominují emoce a instinkty a IQ jejich
rychlosti nestaèí. A co to znamená? Zhoruje se kvalita naeho pøemýlení a tím
pádem i kvalita výsledkù naí práce. To
znamená, e se zhoruje i monost výdìlku a z toho vyplývá, e mùeme mít i hlad.
Pokud si neporadíme s naimi emocemi
a neumíme je správnì zpracovat, právì
jsme sklouzli do spirály nevyhnutelného

pádu. Je zcela evidentní, e kvalitu naeho
ivota významnì ovlivòuje kvalita naich
sociálních vztahù.
A co s tím? Nejlepím nástrojem k naemu rùstu je ná vlastní mozek. Musíme
naplnit jen jedinou podmínku. Musíme vìdomì chtít pracovat a pøemýlet. Mozek je
nejdùleitìjí a nejkomplikovanìjí orgán
lidského tìla. Jako spojka mezi tìlem a duí má velký význam pro zdravotní stav
i pro duevní vývoj èlovìka. Ná prefrontální neokortex, kterým se liíme od ostatních ivoèichù, nám umoòuje pøemýlet
VÌDOMÌ. Vyuíváme nai pøedstavivost,
plánujeme do budoucna a jednáme více èi
ménì strategicky - s úmyslem. To znamená, e na rozdíl od ostatních ivoèichù si
my sami vìdomì mùeme vybrat, na co
soustøedíme své pøemýlení a svou pozornost. Dokáeme myslet aktivnì. Sami za
sebe si rozhodujeme, e se chceme rozhodnout, o èem to bude. A dá to práci!
Kdy pochopíme, co dìláme a proè, budeme to mít snazí.

Instinkty k pøeití
Naí pøirozenou snahou je minimalizovat
ohroení a maximalizovat uspokojení plynoucí ze sociálního chování. Proè se chováme tak a nejinak a jak mám mùe pomoci
poznání pøíèin naeho chování, vysvìtluje nový model SCARF Davida Rocka.
V uèebnicích ho nenajdete a v èeských
odborných èasopisech také ne. Zatím!
Tento model je zaloený na nejnovìjích
poznatcích neurovìdy, na poznání a zdùvodnìní pøirozených akcí a reakcí naeho
mozku pøi spolupráci a ovlivòování ostat-

ních. Vysvìtluje nai instinktivní snahu
získat pro sebe co nejvíce odmìny.
SCARF - kála sociální pohody - je sloena z pìti hlavních faktorù: S (Status) pozice, C (Certainty) jistota, A (Autenticity)
monost volby, R (Relatedness) sociální
vztahy a F (Fairness) spravedlnost.
Vechny jednotlivì nebo ve vzájemných
souvislostech aktivují pocit odmìny nebo
hrozby v bìných sociálních situacích.
Tento model byl poprvé publikován v roce 2008 v èasopise NeuroLeadership Journal a stal se prùlomem v posuzování a øízení vzájemných vztahù mezi lidmi. Mùe
být aplikován vude, kde se lidé vzájemnì
setkávají vèetnì pracovi, vzdìlávacích
zaøízení, rodinného prostøedí nebo sportovního týmu.
Pro lepí pochopení si probereme jednotlivé faktory samostatnì a soustøedíme
se pøedevím na dva extrémy, na pocity
ohroení a na pocity vnímané odmìny.

S Postavení mezi lidmi
(Status)
Existuje rozdíl mezi mozkovou chemií presidenta a mozkovou chemií normálního
spotøebitele? Nebo zeptáme-li se jinak,
existuje pøímý vztah mezi sociálním statutem a vnitøní sekrecí? Ze strany vìdcù
byly v minulých desetiletích pøedloeny
dùkazy o tom, e hladina neurotransmiterù
v mozku a sociální status k sobì mají blízký vztah. Naím pøirozeným lidským chováním je být první nebo získat co nejvyí
pozici, protoe rozhodování o druhých lidech nám pøináí slastný pocit uspokojení
(odmìny). Pøi pokusech v opièí komunitì
vìdci zmìøili, e jejich vùdce mìl v krvi
dvakrát tolik serotoninu ne ostatní samci.
Aby se vylouèila domnìnka, e se prostì
narodil s vìtí chemií v mozku, byl ze
skupiny izolován. Jeho hladina serotoninu velmi rychle opadla na normální hladinu. K podobnému pokusu se zatím ádný
president nepropùjèil, ale o opojnosti mocí myslím není pochyb. Naopak ten, kdo
plní pøíkazy, které nemùe ovlivnit, se vìdomì èi nevìdomì cítí v ohroení. Nepatrný serotoninový obsah je signálem k impulsivnosti, která mùe vést k násilí vùèi
sobì nebo proti druhým.
Dneska jdi tam a udìlej to! Bìnou
lidskou reakcí je mnoství výmluv, proè ne
dneska a proè ne to! Nìkdy je ventilujeme, nìkdy je popíráme. Obojí nám mùe

ho nejvíc potøebujeme, abychom zvládli
nepøíjemnou situaci. Tak jak na to? Øeení
je v naem mozku. Potøebujeme zmìnit
úhel pohledu a emoce odloit. Jednou
z moností je situaci vìdomì a cílenì pøehodnotit. Najít na ní nìco pozitivního.
Musíte udìlat nìco, co vám nìkdo
striktnì naøídil? Natvalo vás to, protoe
jste se s naøízeným postupem neztotonili,
máte v hlavì lepí øeení a dusíte se bezmocí, e vám to není nic platné? Pokud to
opravdu nemùete zmìnit, v klidu udìlejte, co se po vás chce s plným vìdomím, e
zodpovìdnost za zvolený postup za vás
právì pøevzal nìkdo jiný. Nabídnìte svému zahálejícímu mozku (nikdo nestojí o jeho nápady), aby se nasmìroval na nìco
kreativního, z èeho máte radost. Situaci
nezmìníte, ale zmìníte úhel pohledu a k tomu se nauèíte nìco nového jako bonus.

ukodit.
Nahoøe se cítí nejen úøednì nominovaný nadøízený, ale i ten, kdo za vechny
rozhoduje, hýøí nápady a radami, jak to
udìlat nejlépe. V ten okamik ostatní zaènou instinktivnì bojovat o svùj status.
Rozhodnutí ignorují, nápady zpochybòují
a rady odmítají. A mùe to být správné
rozhodnutí, výborný nápad a dobrá rada.
Na boj o horní pøíèku to nemá vliv.
Je to stejnì pøirozené, jako kdy uhýbáme pøed oèekávanou ranou. Proè tomu
tak je? Podle modelu Davida Rocka lidský
mozek potøebuje mít pocit, e se posunuje
nahoru. Posun nahoru znamená bezpeèí,
zvyuje hladinu dopaminu pro dalí uèení
a lepí pamì a najednou se objevuje více
moností. Zvyuje se nae kreativita
a stáváme se králem situace. Proto potøebujeme mít poslední slovo. Ale vichni
poslední slovo mít nemohou a ustoupit ze
svého statusu je a bolestnì nepøíjemné.
Cítíme zlost nebo úzkost, která nám èasto
obsazuje pøemýlení na celé dny.

C Jistota (Certainty)

Jak si mùeme s naimi emocemi poradit? Mùeme køièet, mùeme plakat a taky mùeme dupat. Moná vyventilujeme
hnìv, ale ztratíme svou tváø inteligentní
bytosti a stane se z nás vzdorující dítì.
Autorita je ta tam. A nebo mùeme své
emoce popøít. Dìlat, e nám to nevadí
a pokouet se silou vùle zchladit pøetopený papiòák. Nejen, e nám to nepùjde, ale
potlaèování emocí zhoruje kvalitu pøemýlení a omezuje kapacitu pamìti. Nae
IQ jde rapidnì dolù a to právì v dobì, kdy

Má mozek se neustále snaí odhadnout,
co se v budoucnu stane. Potøebuje znát,
co bude následovat vteøinu po vteøinì.
Pokud tomu tak není, musí zapojit prefrontální neokortex jako centrum pøemýlení
a potøebuje mnohem více energie (kyslíku
a glukózy), aby dokázal vyhodnotit situaci a zvolil nejvhodnìjí øeení. Znáte to!
Pokud jedete po známé cestì, mùete si
dovolit si vychutnávat krajinu a i sloité
køiovatky projídíte automaticky. U víte,
kam zahnout a proè. Pokud jste v nezná-

Rozzlobil vás podøízený? Ne ho zaènete zastraovat a zaktivováním jeho pocitu ohroení (amygdaly) rapidnì snííte
jeho schopnost racionálního uvaování,
klidným hlasem se ho zeptejte, jak hodlá
øeit, co si zpackal. Minimálnì budete na
pøemýlení o úspìném vyøeení nepøíjemnosti dva a i kdy zodpovìdnost padá
nakonec na vai hlavu, nezùstanete v tom
úplnì sám. Buïte flexibilní a nad vìcí. Pøi
dohadování a porozumìní, co se dìje
v hlavách protivníkù, je uiteèné se podívat na problém i z pozice toho druhého.
Stanou se hned dvì vìci. Kdy budete
pøemýlet o druhém, nebudete pøemýlet
o sobì a o svých emocích. Vae pøemýlení se stabilizuje. A taky pochopíte, e ten
druhý se chová agresivnì jen a jen proto,
e cítí ohroení svého statutu. Je to snazí, kdy víte, co se dìje a proè.
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mém mìstì poprvé a nemáte navigaci, jde
vám z toho hlava kolem. Dokonce i jen
malé mnoství nejistoty aktivuje error
odpovìï v orbitálním frontálním kortexu
(OFC). Najednou ztrácíte vá skuteèný cíl
ze zøetele a vekerou svoji pozornost soustøeïujete na chybu a jak ji odstranit.
Zapomenete, kam jedete a proè, intenzivnì hledáte správnou cestu, na jednání
o bezpeènosti svìta pøijedete totálnì
vyèerpaní a vystresovaní a pìknou chvíli
potrvá, ne se oklepete.
Co vechno mùe vést ke ztrátì jistoty?
l
Kdy vám nìkdo nepoví celou pravdu
a vy to tuíte.
l
Pøesnì nevíte, co skuteènì od vás vá
vedoucí oèekává a k tomu vám nepokrytì dává najevo svou nespokojenost. Nemáte ani ponìtí, CO byste mìli
udìlat v budoucnu, abyste si svou pozici napravili.
l
Vá partner èi vae milované dítko se
chová nevhodnì a vy nevíte, co udìlá
v dalím okamiku.
Vechny tyto pøípady a mnoho dalích, které se vztahují k budoucímu oèekávání, zaktivuje OFC. Velká nejistota, jako
tøeba kdy nevíte, jestli je vae pracovní
pozice stabilní, mùe být psychicky velmi
vysilující. Vá mozek toti nejen e usilovnì promýlí vechny moné varianty, co
by se mohlo stát, kdyby , ale navíc pøi
vnímaném pocitu ohroení generuje pøedevím katastrofické scénáøe a s tìmi jsou
spojené silné negativní emoce. Kdy pøesnì nevíte, co se od vás oèekává, taky nevíte, jestli nemrháte vaí snahou nadarmo.
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Jedno podmraèené èelo vaeho éfa tøeba
kvùli jeho domácím neshodám vám pøivodí pocit ohroení úmìrný skuteèné ztrátì
zamìstnání a vy tomu nedokáete zabránit.
Poskytování pocitu jistoty pro mozek
znamená odmìnu. Pøíkladù je vude kolem
plno. Opakování oblíbené písnièky (u
víte, co bude dál a mozek odpoèívá), návtìva známých míst, kdy se snadno aktivuje ji døíve vytvoøená mentální mapa,
vyslovené oèekávání, o èem bude svolaná porada, o èem si s vámi partner potøebuje promluvit (úleva, e se jetì nestìhuje?) èi odsouhlasený èas, e dnes veèer
koneènì budete moci promluvit do due
své nezvedené ratolesti, zvyuje hladinu
dopaminu v mozku a následnì i kreativitu
v øeení problémù.

A Autonomie (Autonomy)
Autonomie je pocit, e máme vìci pod
kontrolou a mùeme se svobodnì rozhodovat. Stupeò vnímané kontroly rozhoduje, zda èi nikoli hrozící stresory zalarmují
funkce organismu k boji!. Nevyhnutelný nebo nekontrolovatelný stres mùe
být pro organizmus vysoce destruktivní,
zatímco stejný stres interpretovaný jako
vyhnutelný nebo kontrolovatelný je také
lépe zvládnutelný.
Jaké situace mohou ohrozit nai autonomii, ná pocit vnímané svobody a volby?
l
Pøedevím sem patøí obyèejné a dobøe
mínìné detailní pøíkazy, kdy, jak a co
máme udìlat v jakém poøadí. Staèí i,
kdy na nás nìkdo tlaèí, e chce nìco
HNED, bez ohledu na to, èemu se právì vìnujeme. Nemusí jít jen o pøíkaz,
ale staèí jen èíhající oèi a odmítavé
kroucení hlavy. Proè to dìlá takhle?
Tak jsme to nikdy nedìlali! Pocit nesvobody nám vyplaví adrenalin a zatemní mozek. Nae IQ klesá. Vechno
nám padá z rukou, nic se nám nedaøí.
Marnì si øíkáme, e je to hloupost, a e
se nestalo nic, co by stálo za øeè. Cítíme se v koutì a chce se nám bránit
nebo alespoò protestovat.
l
Autonomii ztrácíme i v pøípadì, kdy
nìkdo tøeba i v dobré víøe rozhodne za
nás, co bude pro nás nejlepí. Mùe to
být i dobré rozhodnutí. Pøesto se cítíme ohroení. Bouøe emocí zastavila nae racionální pøemýlení a my to nedokáeme posoudit. A pokud je to navíc

rozhodnutí o nás bez nás, pøidává se
k tomu i silný pocit nespravedlnosti.
l
Nai svobodu volby dokáou podrývat manipulátoøi a despoti. Útoèí na
nae city a tlaèí nás do situací, kam se
nám nechce. Jejich odmítnutí vyaduje
osobní stateènost, které nejsme vichni schopni.
l
Nae osobní autonomie je více èi ménì
vydaná na pospas veøejnému mínìní,
komentáøùm, jak se chováme, co si oblékáme, co jíme, kde bydlíme a kam pojedeme na dovolenou. Pokud podlehneme módnímu diktátu a tváøíme se
spokojenì, protoe se to od nás oèekává, mùeme potlaèovat nae skuteèná pøání a potøeby a stáváme se ideální
loutkou v rukách spotøební spoleènosti. Kam vítr, tam plá halící nesvobodu.
l
Úplnì jiná situace nastává, pokud nai
svobodu volby destruktivnì ohroují
neoèekávané situace, nehody nebo
nemoc. Cítíme bezmoc, beznadìj a ztrátu smyslu naeho konání. I v tak dramatické situaci je tøeba, abychom ná
mozek zamìøili na hledání øeení, co
mùeme udìlat a jak (si) mùeme pomoci. Nalezení i nepatrné cestièky
zklidní nae emoce a umoní nám v klidu pøemýlet. Co se stalo, u nezmìníme, ale mùeme zmìnit svùj pøístup,
a kontrolovat své dalí kroky. Mùeme
si vybrat, jestli se budeme trápit a nebo zda budeme hledat cestu, jak se
s neèekanou událostí vyrovnat.
Svobodu volby potøebujeme cítit kadý den a u ve svém povolání nebo v rodinném souití. Ná mozek si chce sám
rozhodnout, co budeme dìlat v jakém poøadí a nebo jakým zpùsobem. Zvyování
pøesvìdèení o autonomii je pro ná mozek
vytoueným dortíèkem. Pokud lidé odcházejí pryè z korporátního svìta, je to pøedevím proto, e touí po vìtí autonomii.
Pokud naopak zùstávají, je pro nì dùleitìjí pocit jistoty. Svobodnou volbu potøebujeme mít i v naem soukromém ivotì
a nikdo jiný neví lépe, ne my, proè jsme
se rozhodli, jak jsme se rozhodli. Manipulace a nebo dokonce citové vydírání v nás
automaticky vzbuzuje odpor, ohrouje
nai osobní svobodu.
Zajímavé by bylo podívat se na autonomii národù, které bojují za svobodu volby. V naí historii bychom nali mnoho
pøíkladù, jak jsme se s obdobím temna
vypoøádali.

Naopak lidé na celém svìtì ijící koèovným zpùsobem ivota jsou zvyklí na
tak vysokou míru autonomie, e jen velmi
patnì snáí její ztrátu a to i pøesto, e se
jim sniuje uspokojování základní biologické potøeby pøeití. Autonomie podle
SCARF nabízí na ivot menin úplnì jiné
pohledy a pøíleitosti k porozumìní jejich
chování.

R Vzájemné vztahy
(Relatedness)
Vzájemné vztahy zahrnují rozhodování,
jestli ostatní jsou v/in a nebo vnì/out sociální skupiny. Kdo je pøítel a kdo nepøítel.
Vztahy hrají hlavní roli v mnoha rùzných
skupinách. Lidé potøebují vìdìt a cítit pøíslunost k nìjaké slupinì. Je to pravdìpodobnì odkaz naich pøedkù pøed miliony
let, kdy byl cizinec automaticky nepøítel
a bylo lépe se mu vyhnout. Rozhodnutí,
kdo je pøítel a kdo není, se objeví okamitì
a má dopad na fungování mozku. Napøíklad informace od lidí, o kterých se domníváme, e jsou jako my, se zpracovávají
v podobných obvodech pøemýlení, jako
nae vlastní mylenky. Pokud se naopak
domníváme, e jde o nepøítele, aktivují se
úplnì jiné obvody. Zajímavé je, e nìco
podobného se nám dìje i pøi setkání s nìkým, koho vnímáme jako konkurenta.
Z nových poznatkù (2008) neurovìdy
vyplývá, e bezpeèné vzájemné vztahy
jsou pro nás stejnì dùleitou potøebou,
jako jídlo. Pøi nedostatku sociálních interakcí si tìlo vytváøí odpovìï ohroení, kterou vnímáme jako osamìlost. Na druhé
stranì potkat nìkoho neznámého také
vede k automatické odpovìdi ohroení.
Urèitì si vzpomenete, e na veèírku, kde
znáte alespoò tøi lidi, se cítíte lépe, ne
kdy znáte jen hostitele. Èím více lidí známe, tím více známých lidí potkáváme v zamìstnání i ve volném èase a tím eliminujeme jak osamìní, tak i ohroení z cizincù.
Také úèinky alkoholu redukují pocit sociálního ohroení a umoòují neznámým lidem, aby snadnìji komunikovali. Po celém
svìtì napøíè kulturními bariérami jsou tyto
úèinky hojnì vyuívány jako sociální pojidlo.
Dalím pomocníkem na cestì od nepøítele k pøíteli mùe poslouit oxytocin, hormon, který je produkován v mozku. Vìdecké studie potvrzují, e jeho vyí hladiny jsou spojeny s pøáteltìjím chováním a lepí kooperací. Potøesení rukou, let-

mé políbení na tváø, vyslovení jména
a spoleèné téma zvyují pocit spoleèné
vzájemnosti a automaticky zvyují v naem mozku hladinu oxytocinu. Koncept
vzájemných vztahù je úzce spojen s pocitem dùvìry. Lidem, kteøí patøí do naí
skupiny více dùvìøujeme. Èím více si lidé
vìøí, tím lepí spolupráci mùeme oèekávat.

F Spravedlnost (Fairness)
Spravedlivá výmìna je vnitønì odmìòující. Potøeba spravedlnosti a èestnosti alespoò èásteènì vysvìtluje, proè lidé zaívají
vnitøní uspokojení, kdy dìlají dobrovolnou práci, aby pomohli své komunitì.
Hlavním smyslem této aktivity mùe být
sniování nespravedlnosti na svìtì.
Neférové jednání generuje silnou odpovìï ohroení. Aktivuje se insula, èást
mozku, která ovlivòuje intenzivní emoce,
jako je odpor a hnus. Je dobré vìdìt, e
nìkteøí lidé, kteøí se cítí obìtí nepøíznivého
osudu, vnímají svìt kolem sebe jako nespravedlivý a nefér, necítí empatii pro bolest jiných lidí a èasto cítí uspokojení, e
ostatní jsou taky trestáni, protoe koneènì dolo i na nìkoho jiného.

irí uplatnìní SCARF modelu
SCARF pomùe jednotlivcùm sníit stres
a zvýit si jejich pocity uspokojení v rutinì kadého dne. Pro sniování obav a pocitù ohroení pomùe pojmenovat si, o jaký tip ohroení jde a vìdomì s ním pracovat. Pøesné pojmenování a pøehodnocení
emocí bylo studiem funkcí mozku potvrzeno jako efektivní technika. Znalostí modelu SCARF dokáete pochopit, jak je mo-

né, e nemùete jasnì pøemýlet, kdy nìkdo jiný ohrouje vá status. Vysvìtlením
jeho chování pøijdete na to, e moná i on
cítil ohroení z vaí strany
a proto vám to instinktivnì nandal.
Poznání významu SCARF dovoluje kadému zvolit si jeho vlastní cestu, jak sám
sebe efektivnì motivovat. Bìhem nejistých èasù to mùe být usilování o vyí
autonomii vìdomou volbou èinností, které vám pøináejí potìení, ve kterých se
mùete realizovat a zvyovat své dovednosti. Tím posilujete svùj status a svou
sebedùvìru, která by se vám mohla hodit,
pokud by byla ohroena vae práce,
a svou pøíslunost ke skupinì, ve které se
cítíte v bezpeèí. A netýká se to pouze nás,
ale i naich dìtí. Ve svých partièkách
mohou vyhledávat útoèitì a férové
vztahy.
Prof. Koukolík ve svém èlánku Jak je
to se svobodou naí vùle potvrzuje, e
aktivita mozku k øeení nìjaké situace zapoène o celých osm vteøin døíve, ne si
uvìdomíme, e chceme nebo nechceme
nìco udìlat. Jednáme instinktivnì, co se
nám hodí pøi zachraòování lidského ivota, ale u ménì pøi vnímaném ohroování
naeho postavení nebo naich vzájemných vztahù. Uvìdomìní si pøíèin naeho
chování a jeho významu vzhledem
k ostatním èlenùm naeho spoleèenství
tøeba prostøednictvím modelu SCARF nám
pomùe, abychom se posunuli z nositele
mozku k jeho uivateli.
Vichni se uèíme lépe, kdy si najdeme své vlastní odpovìdi.
Pokraèování pøítì - Uplatnìní modelu
SCARF v praxi
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