
Abstract 

My master thesis explores classical liberal attitudes towards the Welfare State. It deals 

especially with concepts developed by the so-called new classical liberals (also called 

neoclassical liberals) represented by scholars of the Arizona School. I use their ideas to 

reconstruct free-market liberal theory of social justice, which is then applied to pension 

reforms in Chile and Sweden. The thesis also recollects critiques of public pension systems by 

public choice theory scholars, which are then used to explore a nature of the aforementioned 

pension reforms. In cases of both reforms, these theoretical frameworks are used to evaluate 

data obtained by a desk research. Relevant documents and also data of international 

organizations and national statistical offices were used. In its last part, the thesis evaluates 

primary data obtained by semi-standardized interviews with seven Czech classical liberals and 

explores their attitudes towards both the free market liberal theory of social justice and 

pension reforms in Chile and in Sweden. 

 

Abstrakt 

Diplomová práce zkoumá vztah klasického liberalismu k sociálnímu státu. Zabývá se zejména 

koncepty vyvinutými takzvanými novými klasickými liberály reprezentovanými především 

badateli arizonské školy. Jejich ideje využívám k rekonstrukci tržně liberální teorie sociální 

spravedlnosti, kterou následně aplikuji na penzijní reformy v Chile a ve Švédsku. Práce 

rovněž shrnuje kritiku veřejných penzijních systémů ze strany badatelů teorie veřejné volby, 

která je následně využita k posouzení a dalšímu zkoumání výše zmíněných penzijních 

reforem. V případě obou reforem jsou oba tyto teoretické rámce použity k evaluaci dat 

získaných v rámci desk research. V tomto ohledu práce využila relevantní dokumenty, stejně 

jako data mezinárodních organizací a národních statistických úřadů. V poslední části 

diplomová práce vyhodnocuje primární data, jež byla získána prostřednictví 

polostrukturovaných rozhovorů se sedmi českými liberály, a dále zkoumá jejich postoje jak k 

liberální teorii sociální spravedlnosti, tak k penzijním reformám v Chile a ve Švédsku. 

 

 

 


