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Abstrakt

Tato práce je prvním krokem na cestě ke komplexnímu popisu proměny produkčních vztahů 

v prostředí pozdního kapitalismu s ohledem na emancipaci člověka. Cílem autora práce je sledovat, 

jak dnešní byznys v praxi nevědomky aplikuje Marxovu koncepci rodové bytosti sebeutvářené v 

procesu práce s cílem udržet kapitalistickou výrobu efektivní a odpovídající požadavkům současné 

poptávky.

Za tímto účelem je v této práci proveden výklad  odcizené práce a  rodové bytosti čerpající 

především  z  Marxových  Filosoficko-ekonomických  rukopisů v  kontextu  s  vývojem  lidských 

organizací, jak je definuje Frederic Laloux v knize Budoucnost organizací. 

V první kapitole tak autor představuje teze o tendenci kapitalismu překonávat se a rušit z  

důvodu  naplňování  vnitřních  antinomií,  které  jsou  tomuto  společensko-ekonomickému  systému 

vlastní. Jedním z projevů tohoto fenoménu je antropocentrický obrat, který v pozdním kapitalismu 

přesouvá centrum zájmu výroby ze zboží na člověka.

Tento  antropocentrický obrat  umožněný unikátními  materiálními  podmínkami  přináší  do 

světa současné práce zásadní proměny výrobního procesu, organizace práce a vztahů na pracovišti.  

Druhá kapitola práce je věnována rozboru konceptu sebeutváření rodové bytosti v procesu práce s 

cílem ukázat,  že  právě z  nutnosti  plynoucí přijímání této antropologie je specifickým dějinným 

zlomem, který vyděluje pozdní kapitalismus od jeho předchozích fází a že právě v něm již lze 

pozorovat aktivní participaci na jeho překonávání.

Třetí část práce je aplikací Marxovy antropologie rodové bytosti a konceptu odcizené práce 

na Lalouxem stanovené evoluční škálování organizací s teoretickým výhledem na budoucí podobu 

výrobního procesu a společenských vztahů v tyrkysových organizacích budoucnosti.

Smyslem této práce je představit, jak byznys nevědomky přijímá Marxovo chápání člověka 

a aktivně se proměňuje s cílem zachovat kapitalismus překonáváním kapitalistických antinomií.
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nadstavba, budoucnost organizací, Marx, Laloux
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Abstract

This paper constitutes the first step towards a complex description of the transformation of 

production relationships under late capitalism while paying special attention to the theme of human 

emancipation. The author sets as his goal to study how corporations unknowingly apply Marx’s 

concept of the ‘species being’, a being which constitutes itself in the process of work, with the aim 

of keeping capitalist production efficient and up to date with current demand. 

To accomplish this, explanations of the concepts ‘alienated labour’ and ‘species being’ are 

presented, drawing mainly from Marx’s  Economic and Philosophic Manuscripts in the context of 

the  evolution  of  human  organizations  as  described  by  Frederic  Laloux  in  Reinventing 

Organizations. 

The first chapter introduces theses concerning the tendency of capitalism to overcome and 

outlive  itself  due  to  the  realization  of  the  inner  antinomies.  One  of  the  manifestations  of  this 

phenomenon is the so-called anthropocentric turn in which the centre of interest of late-capitalist 

production is shifted from material goods to man. This anthropocentric turn, enabled by unique 

material conditions, introduces fundamental changes to the production process, work organization, 

and workplace relationships in the world of contemporary work. 

The second chapter of this paper analyses the concept of self-realization of the species being 

in the process of work, with the aim to show that the acceptance of this anthropology – and it will 

be shown that this acceptance is necessary – is a specific historical milestone, which separates late 

capitalism from its  preceding phases,  and that only in this  phase can we finally observe active 

attempts at overcoming capitalism. 

The third part of this paper constitutes the application of Marx’s anthropology of the species 

being and of the concept of alienated labour on Laloux’s evolutionary scaling of organizations along 

with the theoretical outlook on the future of the production process and social relationships in Teal 

organizations of the future. 

The aim of this work is to show how corporations unknowingly accept Marx’s conception of 

man and actively transform themselves in their striving to preserve capitalism by overcoming its 

inherent antinomies. 

Keywords

species being, self-realization, alienation, emancipation, work, happiness, production process, social 

superstructure, the future of organizations, Marx, Laloux   
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1. Úvod: Na prahu pozdního kapitalismu

1.1. Věštci apokalypsy, proroci budoucnosti

Pojem pozdní kapitalismus je spojení, jehož obsah není dosud v antropologické, historické, 

ani ekonomické terminologii ustálen. Většině těch, kteří tento termín používali, byla však společná 

představa  neodvratného historického  vývoje,  jehož  stádia  lze  kvalitativně  segmentovat,  spolu  s 

myšlenkou, že právě dnešní společnost se již nachází v takovém stádiu, ze kterého stačí už jen 

vykročit k realizaci nového společensko-ekonomického modelu. V myslích všech těch, kteří termín 

pozdní  kapitalismus  používali,  existovalo  přesvědčení,  že  změna  v  dosavadním  uspořádání 

společensko-materiálních vztahů je na dosah ruky. Ba dokonce, že další setrvání v dosavadním bodě 

je zcela nemožné, tedy že změna je nevyhnutelná. Každá generace nejen marxistických ekonomů a 

myslitelů, zdá se, spatřovala ve své soudobé realitě působení vnitřních antinomií kapitalismu 1 v 

takové míře, kterou pokládali za nadále neudržitelnou. Většina z nich se však se svou neodvratnou 

předpovědí mýlila. My dnes víme, že kapitalismus dosud neskončil. Přesto mnozí z těch, kteří toto 

slovní  spojení,  které  mimochodem  došlo  své  renesance  v  roce  2016  a  na  internetu  se  stalo 

průvodním znakem humoru, který si tropí šprýmy právě z absurdit, které současný kapitalismus 

produkuje,  užili,  svým  způsobem  trefili  hřebíček  na  hlavičku  v  tom,  že  dokázali  vystihnout 

kvalitativní  změny,  kterými  kapitalismus  vskutku  prochází.  A  vzhledem  k  přesvědčení  o 

smysluplném plynutí dějin, které neodvratně směřují k  osvobození člověka, je představa možnosti 

vymezení  stádia,  které  bude  vskutku  posledním  před  finálním  naplněním  kapitalismem 

produkovaných antinomií, zcela opodstatněná. 

Marx  pojem  pozdního  kapitalismu  neužívá.  Historii  lidstva  však  segmentuje  do 

následujících stádií: primitivní komunismus, otrokářství, feudalismus, kapitalismus, socialismus a 

komunismus.

Sombart2 rozděluje  historii  kapitalismu  na  čtyři  epochy.  První  epochou  rozumí  dějiny 

předmanufakturního protokapitalismu od raného středověku do počátku 16. století. Druhou epochou 

je podle něj fáze raného kapitalismu mezi léty 1500-1800, která je následována epochou vrcholného 

1 Vnitřní antinomie kapitalismu jsou neřešitelné rozpory, které socio-ekonomický systém produkuje, a jejichž 
naplňování vede k vyjevování nutnosti jejich překonání.

2 Viz SOMBART, Werner. Der Moderne Kapitalismus. Berlín 1902

7



kapitalismu.  Ta končí  podle Sombarta  první  světovou válkou a jeho současnost  tak nachází  ve 

stádiu pozdního kapitalismu.

Lenin  považoval  za  vrcholné  stádium  kapitalismu  státní  monopolní  kapitalismus,  jehož 

budování se pod jeho vedením chopil Sovětský svaz3 a posléze v překonání tohoto stádia zcela 

pohořel.

Během druhé světové války o konečném stádiu kapitalismu přemýšlí v kontextu poválečné 

ekonomiky Schumpeter a vyjadřuje přesvědčení, že bytostnou podstatou kapitalismu je kreativně-

destrukční  potenciál,  jehož  smyslem  je  devalvovat  stávající  hodnotu,  aby  vytvořila  místo  pro 

hodnotu novou. Druhá světová válka je extrémním výtryskem tohoto principu.  Vnitřní rozpory, 

které princip kreativně-destrukčního potenciálu produkuje, mohou předznamenat konec kapitalismu 

jakožto společenského systému. Přežití kapitalismu bude podle Schumpetera záviset na schopnosti 

podnikatelů neustále revolučně reformovat výrobní proces. Konec kapitalismu nastane v bodě, kdy 

se revoluční pohyb zastaví, k čemuž má dojít po dosažení specifických materiálních podmínek, 

které  zformují  takové společenské  vztahy,  které  kapitalismus jako společenský modus operandi 

odvrhnou. Jinými slovy kapitalismus neustále produkuje inklinaci k socializaci pracovního procesu 

a výrobních prostředků.4

Spojení pozdní kapitalismus využívá Adorno5 i Habermas,6 oba se mj. zabývají legitimitou 

kapitalismu  jakožto  společenského  uspořádání.  Marcuse  interpretuje  Bahra  a  tvrdí,  že  pozdní 

kapitalismus prostřednictvím vědomí nadbytku7 zapříčiňuje uvolnění intelektuální kapacity, kterou 

dosud dělník musel věnovat ke své holé reprodukci. Tato nově nabytá kapacita umožňuje rozvíjet 

sociální  a  duševní  potřeby  vedoucí  k  formulaci  socializujících  společenských  požadavků  a 

vytváření socializujících struktur.

Ernest  Mandel  v  knize  Late  Capitalism8 (něm.  originál  Der Spätkapitalismus)  rozděluje 

kapitalismus do tří základních stádií. Prvním z nich je stádium svobodně-soutěživé kapitalistické 

výroby, období růstu průmyslového kapitálu na domácích trzích (1700-1870). Druhé období nazývá 

3 Viz např. LENIN, Vladimir I.; Hlavní úkol našich dní. - O 'levém' dětinství a maloměšťáctví in Spisy 27. Praha 1962 
4 Viz SCHUMPETER, Joseph A.; Kapitalismus, socialismus a demokracie. Praha 2004
5 Viz ADORNO, Theodor W.; Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Verhandlungen des 16. Deutschen 

Soziologentages. Stuttgart 1969
6 Viz HABERMAS, Jürgen; Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt 1973
7 MARCUSE, Herbert; Protosocialism and Late Capitalism: Toward a Theoretical Synthesis Based on Bahro's 

Analysis in International Journal of Politics 10: 2/3, 1980, s. 27.
8 MANDEL, Ernest; Late Capitalism. Londýn 1975
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obdobím monopolního kapitalismu (1870-1940) a  jeho specifikem je rostoucí  míra globalizace, 

odvislá  od vrcholně vykořisťovatelské fáze kolonialismu.  Třetí  epochou,  kterou Mandel  nazývá 

pozdním kapitalismem, je období po druhé světové válce a jeho průvodními znaky jsou nadnárodní 

korporace, zcela globalizovaný trh a masová výroba. "Pozdní kapitalismus je historickou epochou 

rozvíjení  takového  kapitalistického  výrobního  způsobu,  v  němž  kontradikce  mezi  vzestupem 

pracovních  sil  a  přežitím  kapitalistických  výrobních  vztahů  nabývají  výbušné  podoby.  Tyto 

kontradikce vedou k rostoucí krizi těchto výrobních vztahů."9

Jameson10 Mandelovu pozici  rozvíjí,  od pojmu pozdní kapitalismus se ale obrací spíše k 

postmodernismu, který chápe jakožto dějinnou fázi rozšiřující se o dosud nevídaný způsob kulturní 

produkce, jež je nastartována především poválečným myšlenkovým obratem k subjektivismu. V 

prostředí  dominantního  subjektivismu sice  dochází  k  nebývalému rozvoji  kultury  a  informační 

společnosti, spolu s tím je to však období, jemuž je vlastní nestabilita, rezignace na vyšší hodnoty a 

cíle, přijetí přesvědčení, že neexistuje žádný ideální směr vývoje společnosti a odmítnutí sociálního 

inženýrství. To vše se v životě lidí postmodernismu projevuje nejistotou, vykořeněním a dále se 

prohlubujícím odcizením.

Detailní genealogie pojmu pozdní kapitalismus by jistě byla pozoruhodnou prací, v kontextu 

této práce nám však výše zmíněné příklady pouze pomáhají ilustrovat, že je zcela relevantní klást si  

otázku,  co je  pozdní  kapitalismus.  Samotný pojem v sobě totiž  obsahuje nejen určitou definici 

historické epochy v kontextu materiálně společenských vztahů. V onom slovu "pozdní" se přece 

skrývá sdělení vyplývající ze sémantického významu slova. Je-li nějaká fáze pozdní, nachyluje se 

ke svému konci či překonání. V pojmu pozdní kapitalismus je tak dobře vyjádřena dějinná tendence 

kapitalismu sebepřekonání se. Pozdní zde implikuje finální stádium, epochu blížící se svému konci, 

předznamenávající  úsvit  nové  doby,  v  tomto  kontextu  doby založené  na  revolučním obratu  ve 

vztazích člověka k výrobním prostředkům a člověka k člověku. 

Všichni  výše  zmínění  myslitelé  se  domnívali,  že  už  žijí  v  době  pozdního  kapitalismu. 

Ustanovení  nového  společenského  systému  jako  by  se  zdálo  na  dosah  ruky  každé  předchozí 

generaci. Většina z nich na tento skutek usuzovala především z pozorování negativních důsledků 

působení antinomií, které tato fáze kapitalismu produkuje - z monopolizace trhu, oligarchizace vlád, 

rostoucí a dlouhodobě neudržitelné nerovnosti, chudoby třetího světa, upadajících společenských 

9 Tamtéž, 18. kapitola, stránkování nelze uvést, neboť citace pochází z nestránkovaného internetového zdroje, viz 
https://www.marxists.org/archive/mandel/1972/latecap/chap18.htm (vlastní překlad)

10 JAMESON, Fredric; Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham 1992
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vztahů  apod.  Zdá  se  tak,  že  kapitalismus  bude  překonán  tím,  že  vytvoří  kontradikce  nadále 

neúnosné natolik,  že ve světové revoluci radikálně zneguje celý dosavadní systém společensko-

materiálních vztahů. Nic jiného ani nebude možné.

Pozdní kapitalismus je odsouzen ke svému překonání. Zdá se však, že nikdo dosud svou 

současnost nedokázal analyzovat zcela správně. Každý okamžik, který se teoretikům "už už" jevil 

jako ten, z něhož společnost učiní rázný krok k novému režimu, nakonec nebyl ničím jiným, než 

reformovanou  podobou  stále  stejných  kapitalistických  principů.  Kapitalismus  je  dosud  velmi 

úspěšný v transformacích, jichž je schopen s cílem udržení své efektivity. Nejkřiklavější projevy 

negativních kapitalistických antinomií jsou po celou historii toho, co dosud bylo nazýváno pozdním 

kapitalismem, zjemňovány tak, aby nedošlo k dosažení "nadkritické hodnoty". Všechny základní 

tržní principy, na kterých tento socioekonomický systém stojí, zůstávaly však víceméně nezměněny. 

Rozdíl mezi předválečným a poválečným kapitalismem nakonec spočívá především v narativu, jímž 

je  doprovázen,  s  čímž s  lze úspěšně odkázat  na  zmiňovaného Jamesona a  jeho popis  obratu  k 

subjektivismu, a na míře globalizace. Na tom, že je kapitalismus postaven na zcizování práce, se nic 

nezměnilo. V tom si jsou všechny fáze kapitalismu rovny, jejich odlišení tak musíme hledat jinde. 

Všechna  dosavadní  členění  kapitalismu  jsou  založena  na  kvalitativním  škálování.  Opravdovou 

distinkci předznamenávající změnu socioekonomického modu operandi však není možné hledat v 

kvalitativních obměnách téhož principu. Pokud je kapitalismus ve své pozdní fázi, musí se přece 

začít  měnit  jeho samotná struktura -  zákonitosti,  podle kterých dosud fungoval  a které  už nyní 

nefungují. Teprve ve chvíli, kdy se začne kapitalistický systém měnit ve svých základech, kdy sám 

kapitalismus  shledá,  že  je  třeba  z  tradičních  kapitalistických  dogmat  ustupovat,  můžeme  začít 

usuzovat na to, že se systém začíná přežívat - a že vstupuje do své pozdní fáze.

Domnívám se, že nejzásadnější specifikace pozdního kapitalismu byla doposud opomíjena. 

Vystihnutí opravdové podstaty toho, v čem spočívá distinkce mezi pozdním kapitalismem a všemi 

předchozími epochami kapitalistického způsobu výroby, se nejvíce přiblížil Marcuse se svou tezí, 

že saturace materiálních potřeb společnosti vede k produkci specifického typu vědomí projevujícího 

se v zaujímání humanistických společenských, politických a ekonomických názorů. Marcuse tak 

pozoruhodně dovádí k závěru jednoduchou myšlenku, že teprve člověk, který je dobře najedený, je 

v teple a nebojí se o život svůj ani své rodiny, začne žít "duševním životem". Čím méně se člověk 

musí starat o své vlastní přežití, tím více se rozvíjí jeho duševní potřeby, inklinace k altruismu, 

společenský život.  Domnívám se,  že  Marcuse  zde  vykročil  správným směrem a  ač  se  nechci 

vydávat v jeho šlépějích, je třeba mu za tento přístup vyslovit uznání.
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A to zejména v kontextu většiny ostatních teoretiků překonání kapitalismu, které je zpravidla 

možné s trochou nadsázky nazvat věštci apokalypsy. Jak jsme viděli, většina z nich se domnívala,  

že doba pozdního kapitalismu skončí vždycky nějakou formou zásadního kataklyzmatu - revolucí, 

válkou,  zhroucením  celého  zásobovacího  systému,  koncem  států  jak  je  známe.  Antinomie 

produkované kapitalismem mají dojít svého naplnění a "explodovat". Nový společenský řád má být 

zbudován na ruinách zhrouceného kapitalismu. Zajímavé je,  že toto stanovisko dnes zastávají  i 

někteří z nejbohatších světových kapitalistů.11

Ač však podle většiny dosavadních teoretiků pozdního kapitalismu vlastně neustále žijeme v 

pozdním kapitalismu,  kapitalismus sám se ne a ne nachýlit  ke svému konci.  Zdá se, že všichni  

dosavadní teoretici operující s tímto pojmem se mýlili, resp. chybně identifikovali symptomy doby. 

Konec  kapitalismu "uspěchali"  nevědouce,  jak  obrovský potenciál  proměňovat  se,  zjemňovat  a 

nabývat  různých  "zakuklených"  podob  -  tedy  produkovat  různé  formy  falešného  vědomí  - 

kapitalismus opravdu má. Ve hmatatelné nutnosti brzkého povstání revoluce se mýlil i sám Marx, 

resp. i on sám své revolučně optimistické pozice s věkem zmírňuje. 

Již mnohokrát jsme tak měli být svědky překonání kapitalistického stádia společnosti, ať už 

k  tomu  mělo  dojít  v  důsledku  světových  válek  nebo  ekonomických  a  společenských  krizí, 

extrémních  majetkových  rozdílů,  intenzivního  a  nadále  již  nesnesitelného  vykořisťování  atp. 

Tolikrát se již zdálo, že není možné, aby se kapitalismus nadále udržel - a tolikrát kapitalismus 

přežil svou smrt a vykázal odolnost souměřitelnou přinejmenším se švábem, dost možná však přímo 

s želvuškou. Dosud si totiž vždycky našel způsob, jak své instituce zreformovat tak, aby jim dal 

snesitelnou  podobu  a  všechny  negativní  projevy  svých  antinomií  utlumoval.  Pověstné  okovy 

proletariát nesetřásl. Místo nich si dobrovolně nechal nasadit růžovým plyšem polstrovaná pouta ze 

sex shopu. Formy vykořisťování, zcizování nadpráce a kretenizujícího12 působení nepřirozené dělby 

práce se sice proměnily, ale nezměnily svou principiální podstatu. Většina z toho, co bylo dosud 

nazváno pozdním kapitalismem, byla ve skutečnosti jen označením dalšího stádia vrcholné epochy 

kapitalismu,  vskutku  specifické  až  bizarním  vyjevováním  důsledků  kapitalistických  antinomií, 

11 Viz např. DALIO, Ray; Why And How Capitalism Needs To Be Reformed. Twitter [online] 
https://www.linkedin.com/pulse/why-how-capitalism-needs-reformed-parts-1-2-ray-dalio [cit. 10. 5. 2019]. 
Daliovu "zprávu o stavu kapitalismu" jsem užil jako jeden ze zdrojů při formulaci svého příspěvku Zabránit válce. 
Důsledky vnitřních antinomií kapitalismu., který vyjde v revue Ergot 2/19. V něm rozvíjím tezi, že hrozba války (a 
dalších extrémních konfliktů nebo přírodních jevů) je jeden z předpokladů urychlujících emancipaci a překonávání 
kapitalismu kapitalismem samým.

12 Viz OEČ, s. 83.
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avšak velmi vzdálené od nějakého bodu paradigmatického kataklyzmatu.  Dokonce se zdá,  že v 

současnosti  jsme  celosvětově  kapitalismus  přijali  jako  jedinou  možnou  formu  společenského 

uspořádání. Legitimita jiných společenských forem je momentálně buď zcela zlikvidována, nebo 

teprve usiluje o svůj zrod v porodních bolestech.13

1.2. Rozvíjet je rušit

Dnes jsme však dospěli do fáze společnosti služeb a informací. Samotná výroba se stále více 

stává doménou strojů a robotů. Kapitalismus se v posledních letech začal proměňovat ve svých 

základech. Zatím to sám kapitalista ještě neví, ale leckde už aktivně, byť nevědomky, kope hrob 

svému  dosavadnímu  výsadnímu  společensko-mocenskému  postavení.  Nejde  nadále  jen  o 

modifikace tradičně platných principů a manter, kapitalismus začíná vskutku vyjevovat příznaky 

svého sebepřekonání nejen stupňováním negativních projevů jeho antinomií, ale přímo aktivním 

proměňováním všeho,  na  čem dosud stál.  Pozdní  kapitalismus není  fází,  ve  které  kapitalismus 

zkolabuje.  Je fází,  ve které kapitalismus dosáhne maxima svého potenciálu a ve snaze zabránit 

stagnaci začne přijímat nová, bezmála revoluční paradigmata, jejichž působením se nakonec sám 

zruší. 

Všechny ostatní velké epochy lidských dějin - prvobytně pospolná společnost, otrokářství a 

feudalismus - došly v jisté fázi svého materiálního vývoje do stavu plné saturace, ve které se další  

lpění  na  udržování  sociální  nadstavby  nekorespondující  s  materiální  základnou  ukázalo  jako 

neefektivní. Konzervativní společnosti neochotné přijmout potřebu nové organizace práce a správy 

výrobních prostředků se zapouzdřily ve stagnaci a dříve či později padly za oběť progresivnějším 

silám. Přechod z jednoho socioekonomického rámce do jiného byl nutností zachování efektivního 

rozvoje lidského rodu se vším, co tento rozvoj obnáší. Všechny instituce všedního lidského života 

zažívaly v historii takovou proměnu, jakou si vyžadovaly materiální a technologické podmínky, ve 

kterých se daná společnost v daném čase nacházela. Otrokářství vystřídalo prvobytně pospolnou 

společnost z důvodu potřeby nového typu organizace práce, který by odpovídal potřebám populační 

exploze po přistoupení  k zemědělskému způsobu života.  Otrokářství však narazilo  na strop své 

efektivity a v pozdní antice začal na synkresi kolónského zřízení a pohanské rodové společnosti 

vznikat feudalismus. Ten sice zachovával značnou míru nesvobody a přímého ujařmění jedince, 

přiznal mu však vlastní subjektivitu, právo vlastnit a podílet se na konzumaci produktů své vlastní  

13 O svou teoreticko-praktickou konstituci aktuálně usiluje například anarchokapitalismus.
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práce.  I  feudální  stále  zemědělská společnost  však začala  dosahovat  limitu svého potenciálu se 

vznikem a rozvojem manufaktur, později průmyslu a urbanizace. Feudální vztahy specifické nízkou 

mírou mobility pracovní síly nadále nemohly odpovídat potřebám dalšího rozvoje výrobních sil. A 

tak  nastoupilo  dosud  poslední  stádium:  kapitalismus,  jenž  společenské  vztahy  a  instituce  opět 

nastavil  tak,  aby  byly  co  nejefektivnější,  tedy  aby  odpovídaly  potřebám  čím  dál  dokonalejší 

akumulace  kapitálu.  Zatímco  v  předchozích  historických  epochách  bylo  hromadění  kapitálu 

zpravidla "pouze" prostředkem (k rozšiřování moci tyrana v otrokářství, k rozšiřování moci rodu ve 

feudalismu), kapitalismus tento princip povýšil na cíl, společenský princip a etickou normu.14 

Z historického vývoje tak vyplývá, že je nutné nedomnívat se, jak nám často podsouvají ti,  

které Marx nazýval buržoazními ekonomy, že kapitalismus je navždy (či v obměněné podobě, že 

vítězství liberálního kapitalismu je koncem dějin). Stejně jako všechny předchozí historické epochy 

bude překonán potřebou proměnit  se  v systém,  který umožní  organizovat  práci  efektivněji  než 

dosud. A stejně jako všechny předchozí historické epochy nebude překonán revolučním vzepětím 

zbídačených  mas  (jako  otrokářství  nesvrhli  otroci,  jako  feudalismus  nedemontovala  selská 

povstání). Bude překonán vlastním přijetím revolučního paradigmatu vzešlého z materiální potřeby. 

Z potřeby efektivněji sloužit rozvoji lidského rodu. 

Pozdní  kapitalismus  bude  obdobím  specifickým  rušením  základních  dosud 

nezpochybnitelných  postulátů  kapitalistického  zřízení,  které  vyplynou  z  přijetí  Marxovy 

antropologie  rodové  bytosti.  V  pozdním  kapitalismu  dosáhnou  materiálně  dobře  saturované 

společenské  skupiny  takové  míry  společenského  vědomí,  které  zapříčiní  proces  rušení 

kapitalistických antinomií a  s nimi i  postupnou demontáž systému jako takového.  Tyto projevy 

pozdního  kapitalismu  spustí  celosvětovou  vlnu  proměny  společenského  paradigmatu,  neboť 

vykazují fascinující expanzivní potenciál. Globalizační tendence kapitalismu naposledy poslouží k 

vytvoření  globalizované  intersubjektivity  -  a  v  okamžiku  dovršení  této  globalizované 

intersubjektivity dojde k osvobození člověka.

1.3. Antropocentrický obrat

Budeme-li pozorně sledovat současný vývoj společnosti a jejích institucí - či  organizací, 

které  jsou  základními  operačními  jednotkami  kapitalismu  -  seznáme,  že  scénář  popsaný  v 

předchozím odstavci není utopií, přáním ani apokalyptickou vizí. Je popisem toho, co se už opravdu 

14 Tento proces skvěle osvětluje Weber v Protestantské etice a duchu kapitalismu.
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děje  v  byznyse  -  tedy  na  poli,  které  je  kapitalismu  nejvlastnější.  Postmoderní  doba,  pozdní 

kapitalismus,  pro nás,  jak uvidíme,  připravila  několik poněkud nečekaných zvratů,  které  role  v 

nadcházející revoluci rozdělily jinak, než jak jsme dosud byli zvyklí.  V pozdním kapitalismu je 

nejrevolučnější složkou společnosti třída specifického typu vlastníků a manažerů, kteří vytvářejí 

novou revoluční  avantgardu,  a  pracovní  kolektivy,  které  jsou jejím prostřednictvím formovány. 

Jejich protipól tvoří  kapitalisté před-vrcholného typu a státy.  A proletariát? Ten zatím spí svým 

klidným spánkem, neboť se smířil s rolí vykořisťované práce jakožto přirozeného společenského 

uspořádání  v  kapitalismu.  Avantgarda však proletariátu pomaličku začíná umožňovat  ze spánku 

procitat.  S  jakým  cílem?  S  cílem  udržet  efektivitu  kapitalistického  výrobního  způsobu 

překonáváním kapitalistického výrobního způsobu. Efektem naplňování tohoto cíle je dovršování 

emancipace člověka jako rodové bytosti.

V  této  práci  se  budeme  věnovat  mj.  tomu,  jak  kapitalismus produkuje  společenské 

uspořádání,  které  kapitalismus o sobě s výhledem na budoucnost neguje,  a jak se tento proces 

manifestuje  v  proměnách  managementu  práce,  pracovních  sil  a  výrobních  prostředků.  Pozdní 

kapitalismus totiž provádí fascinující obrat: přesouvá těžiště své pozornosti z kapitálu na člověka 

chápaného jako rodovou bytost. Ve společnosti, která je natolik materiálně saturovaná, že nikomu 

nehrozí akutní ohrožení života spojené s nezaměstnaností,  ve společnosti,  která již brzy nebude 

muset vůbec fyzicky pracovat a přesto bude mít zajištěné veškeré základní potřeby, se role peněz 

jakožto měřítka lidského úspěchu i hodnoty času pomalu, ale jistě přežívá. Tuto roli v pozdním 

kapitalismu  přebírají  abstraktní  koncepty  štěstí,  smyslu,  naplnění,  uspokojení,  sebeutváření  a 

emancipace. Vidíme, že skutečnost sama zde usiluje o myšlenku, ne obráceně.15 Nekonečná honba 

kapitalismu  za  zdokonalováním  své  efektivity  připravila  podhoubí  skutečnosti,  která  začíná 

produkovat zcela nový typ myšlení, jehož důsledkem bude zrušení této honby. Efektivita na úkor 

smyslu, štěstí a uspokojení v materiálně saturované společnosti přestává od určitého stupně dávat 

smysl. První zde tedy není idea štěstí, smyslu, uspokojení atd. To teprve současná materiální úroveň 

umožňuje lidstvu poprvé vskutku legitimně,  opodstatněně požadovat  štěstí,  smysl  a  uspokojení. 

Splnění tohoto požadavku podmiňuje přechod k jinému materiálně společenskému zřízení, které 

bude z hlediska saturace aktuálních potřeb efektivnější než kapitalismus. Produktem budoucnosti 

totiž, zdá se, není zboží, jak tomu v kapitalismu dosud bylo. Produktem budoucnosti jsou hodnoty. 

A produkce  lidských hodnot  si  žádá  jinou organizaci  práce  a  společnosti,  než  produkce  zboží. 

Produkce zboží realizovaná automatizovaným výrobním procesem bude podléhat vědomé produkci 

15 Formulováno s odkazem na Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva in OEČ, s. 63.
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hodnot. Člověk si konečně přivlastní utváření výrobního procesu a vědomě samotný charakter zboží 

zreformuje.

"Podoba společenského životního procesu, tj. materiálního výrobního procesu života, shodí  

ze  sebe  mystický  mlžný  závoj  teprve  tehdy,  až  se  stane  produktem  svobodného  společenského  

sdružení lidí a bude pod jejich vědomou plánovitou kontrolou. K tomu je však nezbytně nutný určitý  

materiální základ společnosti čili řada určitých materiálních existenčních podmínek, které opět jsou  

samorostlým produktem dlouhého a bolestného vývojového procesu," uvádí Marx.16

Všechny symptomy pozdního kapitalismu, mezi nimiž je na předním místě právě vědomá 

snaha podřídit produkci člověku,17 už jsou zřejmé. Představují je firmy, které se vydaly na cestu 

dosahování a překonávání zeleného a tyrkysového stupně organizací, jak si ukážeme. Tyrkysové 

firmy,  které  na  první  místo  organizace  práce  staví  člověka  (proto  budu  používat  termín 

antropocentrický obrat), předznamenávají, jak bude organizace společnosti, práce a vztahů vypadat 

v budoucnosti.  Tyrkysové firmy jsou dosud nejčiřejším výtryskem pozdního kapitalismu a svou 

existencí  jsou  průvodním  jevem  překonávání  kapitalismu  kapitalismem  samým.  Pojďme  tento 

fascinující svět současnosti, ve které tradiční dogmata kapitalismu i komunismu mizí, nabírají svých 

maxim  a  limitů,  synkretizují  se  a  dochází  překonání,  nahlédnout.  Na  principech,  které  budou 

dominovat  v  organizacích  budoucnosti,  prozkoumáme  především  následující  motivy:  uznání 

člověka jako rodové bytosti, rušení odcizení dělníka a nepřirozené dělby práce a orientace na cíl a 

smysl namísto zisku. 

Všechny tyto zkoumané tendence jsou vposledku projevem jediného principu: emancipace 

člověka jako rodové bytosti utvářené v procesu práce. Tuto tezi se nyní pokusím obhájit.

1.4. Seberozvoj, hormony a filosofická antropologie

Budoucnost organizací z pera Frederica Lalouxe (vyšla poprvé v roce 2014) je dosud zřejmě 

nejkomplexnějším,  nepřesvědčivějším  a  nejlépe  podloženým  manifestem  budoucího  vývoje 

16 Kapitál I, s. 93.
17 Dodejme zde jen pro pořádek, že marxismus tradičně chápe kapitalistickou výrobu jako takový typ produkce, který 

sám sebe činí vlastním předmětem, nejde mu tedy o to, co produkuje, ale aby produkoval, čemuž také odpovídá to, 
že není podřízena člověku, člověk je naopak podřízen výrobě. V kapitalismu se tak podle tohoto náhledu nevyrábí 
to, co chce člověk, ale to, co je výhodné z hlediska akumulace kapitálu, přičemž, jak bude v práci dále 
rozpracováno, tato produkce vytváří takový typ vědomí, ve kterém člověk za své přijímá právě potřeby kapitálu a 
výroby.
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lidských organizací.18 Zatímco jsou manažeři a HR specialisté atakováni záplavou různé tzv. self-

help literatury, Budoucnost organizací nad všechny ční tím, že není pouze příkladem jedné fungující 

anomálie, ale je vskutku bezmála vědeckým, promyšleným metodickým popisem různých stupňů 

lidských společností. To je důvod, proč jsem si ji pro tuto práci vybral jakožto referenční rámec 

zastřešující celé téma "štěstí v práci", jemuž je věnována mnohá další  literatura,  z níž některou 

uvádím v  rejstříku  na  konci.  Laloux  škálování  těchto  stupňů  odvozuje  od  způsobu,  jakým ve 

společnostech  probíhá  organizace  práce.  Jde  o  vskutku  fascinující  popis  dosavadního  vývoje 

organizací, následovaný obsáhlým rozborem několika konkrétních firem, které se vydávají na cestu 

tak zásadních změn ve způsobu,  jakým podnikají,  že  není  možné nepojmout podezření,  že  zde 

dochází  k  něčemu většímu,  než  je  jen  zdokonalování  kapitálové  akumulace.  S  Lalouxem totiž 

objevíme, že tyto organizace budoucnosti jsou již dnes úspěšné, aniž by jejich motivací byla právě 

akumulace  kapitálu.  Přesto  právě  tento  stav,  ve  kterém  lidé  nepodnikají  pro  zisk,  představuje 

konkurenční výhodu, která organizacím, jež se touto cestou vydaly, obvykle zisk přináší. Na vyšších 

stupních  organizací,  které  si  popíšeme,  však  peněžní  zisk  není  ničím  jiným  než  vedlejším 

produktem činnosti, jejímž smyslem je naplňování duševních a kolektivních potřeb, hodnot a idejí.  

Nejdůležitějším motivem je motiv sebenaplnění člověka.

"Tento způsob organizace práce [který nutí lidi k tomu, aby po většinu času dělali něco, k  

čemu nemají vztah, výměnou za odměnu a vidinu povýšení] vyhovoval tam, kde převažovala rutinní  

práce. Ta je však dnes stále více robotizována. Práce, která zůstává, vyžaduje zcela jiné dovednosti  

a tím i zásadně jiný způsob organizace. Namísto nad- a pod-řízenosti bude založena na sebe-řízení,  

namísto poslušnosti a cukru s bičem bude stát na zodpovědnosti a vnitřní motivaci."19

Tato silná teze z nakladatelovy předmluvy Budoucnosti organizací v sobě obsahuje v kostce 

vše, co nás v této práci bude na podobě organizací nových firemních modelů zajímat. Už jen styl, 

kterým je věta napsána,  má sílu. Tomáš Hajzler,  který předmluvu napsal a který mj. patří mezi 

přední české osobnosti propagující nové organizační modely prostřednictvím publikací, jež vydává 

v nakladatelství PeopleComm, v citátu vyjadřuje jasné přesvědčení, že věci mají daný směr a že 

společenský  vývoj  musí  nutně  směřovat  k  takovým  formám  organizací,  které  umožní  naplno 

realizovat lidský potenciál. V citátu je také jasně artikulovaná ona distinkce, která je hranicí mezi 

vrcholným a  pozdním kapitalismem -  tedy zatímco  vrcholné  stádium kapitalismu je  specifické 

hierarchickou společností  trestů  a  odměn odvislých z  naplňování  produkčních  závazků,  pozdně 

18 Organizacemi jsou myšleny libovolně rozsáhlé kolektivy, které se spolu identifikují na základě příslušnosti k 
výrobnímu procesu, na kterém participují. Příkladem organizací jsou rodiny, kmeny, rody, firmy či státy.

19 BudO, s. 19.
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kapitalistická společnost si sice ještě zachovává formy tržních vztahů, primárním zdrojem motivace 

pracujících v ní však již není obava o materiální zajištění, ale umožnění vlastního svobodného a 

důstojného seberozvoje. To je oním zlomovým obratem, který představuje nový antropocentrický 

diskurs v managementu organizací.

Ačkoliv se v byznyse již objevují vlaštovky, které nevědomky z marxismu (resp. z jeho 

skryté  renesance  v  literatuře  manažerské  avantgardy)  začínají  těžit  poznatky,  které  jim  poté 

pomáhají  na trhu při  transformaci  organizací v konkurenceschopnější  a  efektivnější  společnosti, 

stále se jedná o poněkud neprozkoumanou a místy snad i šikmou plochu. Při čtení zmíněných self-

help knih totiž narážíme na to, že celý tento proud nachází své ukotvení buď v čistě empirických 

poznatcích protagonistů, na jejichž základě jsou hypoteticky vytvářeny všeobecně platné postřehy, 

nebo v principech vycházejících z poznatků neurovědy. Hormony jsou teď mezi manažery obzvláště 

moderní. Mechanismy, jakými funguje uvolňování rychlých a pomalých hormonů štěstí, jsou vcelku 

obsáhle  popsány  v  Sinekově  knize  Lídři  jedí  poslední.20 Působivé  je,  že  pomocí  těchto 

metodologických  nástrojů  autoři  dochází  k  závěrům,  které  jsou,  ač  si  to  sami  zřejmě  vůbec 

neuvědomují, v souladu s poznatky a prognózami Marxovy antropologie. 

Neurovědecká  interpretace  emancipačních  procesů  vychází  z  myšlenky,  že  vývoj  trhu 

vytvořil  v  současnosti  takové  materiální  podmínky,  k  jejichž  správě  a  rozvíjení  je  efektivnější 

využívat  spíše  chování,  které  je  motivované  "pomalými"  hormony  štěstí  (v  kontradikci  s 

předchozím "dravým" kapitalistickým stádiem, ve kterém svět manažerů opanovali sociopati závislí 

na  "rychlých"  hormonech  štěstí).  Je  evidentní,  že  Sinek  Marxe  nečetl,  neboť  by jinak  nemohl 

nezmínit, jak fascinující podobnost mezi sebou vykazují jeho neurovědecké a Marxovy filozoficko-

antropologické závěry. Čteme-li Sineka s Marxem, novou poptávku po pracovnících aktivovaných 

"pomalými"  hormony  štěstí  můžeme  chápat  jako  naplňování  intersubjektivních  vztahů, 

sounáležitosti, smysluplnosti atd.

Laloux se k neurovědě odkazuje jen v několika případech, zdrojem jeho poznatků a závěrů 

jsou především antropo-ekonomické studie konkrétních firem, na jejichž základě se mu podařilo 

vysledovat obecné typologie, které jsou všem organizacím na určitém stupni svého rozvoje vlastní. 

V jádru každého jeho zkoumání stojí zevrubné seznámení se s firmou. Takové seznámení není jen 

pohovorem  s  majitelem  a  prohlédnutím  ekonomických  výkazů.  Každá  taková  analýza 

předpokládala Lalouxovo proniknutí přímo do organizačních struktur ve firmách, získání důvěry 

20 SINEK, Simon; Lídři jedí poslední: Proč některé týmy drží pohromadě a jiné se rozpadají, Brno 2015
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vedení i zaměstnanců i pokládání těch správných otázek. Ekonomická data, která firmy generují, 

pro něj pak byla zdrojem spíše sekundárních informací, což zároveň demonstruje onu pointu, která 

v sobě obsahuje to, co je ve vývoji firem oním zvratem: ekonomická data jsou až na druhém místě.

Nejen v literatuře, ale i v organizačních schématech firem, které jsem navštívil, se dle mého 

názoru  jasně  objevují  reakce  na  pro  jedince  negativní  působení  současného  (vrcholně 

kapitalistického) výrobního způsobu v podobě odcizení člověka a práce a člověka člověku. Ačkoliv 

to nikdo z autorů, jejichž knihy jsem zatím z okruhu byznysu přečetl, výslovně neříká21 - a zřejmě to 

ani neví -  oni  sami navrhují  organizace postupně transformovat  tak,  aby umožnily svým lidem 

realizovat se jako rodové bytosti sebeutvářející se v procesu práce. Domnívám se tedy, že k tomu, 

abychom o stavu dnešního kapitalismu a lidského vztahu k práci usuzovali obdobně jako Laloux 

nebo Sinek, nepotřebujeme neurovědu. Potřebujeme se naopak vrátit k antropologii, kterou byznys 

jako kdyby zavrhl pro údajnou nepotřebnost. Je to možná tím, že antropologický výzkum se trhu a 

byznysu dostatečně nevěnuje a určitě je to dáno všeobecnou převahou empirických a aplikovaných 

oborů všude, kde se jedná o peníze. Jejich vydělávání totiž bylo dosud chápáno pouze jako správné 

nastavení  proměnných.  Nastavíte-li  správně  proměnné  tak,  aby  byl  "output  větší,  než  input", 

nemůžete udělat chybu. Je-li celý byznys chápán jako doplňování správných čísel do matematické 

rovnice tak, aby vždy vyšel plusový výsledek, velmi pravděpodobně si na svou pomoc bude brát  

pouze takovou metodologii, která je stejně exaktní jako matematika. To je ale celkový problém naší 

doby utopené v bahnu postmoderního relativismu, kde jediné hodnoty, které jsou uznávány jako 

platné, jsou ty, které naměříte a dokážete přesně kvantifikovat. Před námi je ale úsvit  aplikované 

antropologie.22

Jak už ale bylo řečeno, trh se mění a společnost si poptává novou nabídku, v jejímž centru 

zájmu již není samotný produkt strojní výroby, ale smysl, který je produktem naplňován. Striktní  

ekonomické poučky, mechanistické chápání člověka a trhu, se přežívají. Trh sám znovu cítí potřebu, 

nebo  dosud  alespoň  ona  tržní  avantgarda,  jistého  návratu  k  antropologickému  či 

antropocentrickému náhledu na věc. Kapitalismus, který produkuje zboží, ale neprodukuje štěstí, 

nedává v dnešní společnosti smysl. Svět je zaplněn zbožím, ve kterém se člověk ztratil. Byznys ale  

dosud  neví,  jaký  vlastně  člověk  je,  respektive  zjišťuje,  že  zřejmě  není  takový,  jaký  si  dosud 

21 S výjimkou současného předního behaviorálního ekonoma Dana Arielyho, který s k Marxovi výslovně odkazuje, 
byť z něj přímo nevychází.

22 Zdali koučové, kteří již dnes radí firmám, jak aktivně proměňovat výrobní proces tak, aby v něm nebyli lidé 
nešťastní a aby se mohli sebeutvářet, už jsou aplikovanými antropology, nyní tvrdit nechci. Už v blízké budoucnosti 
je však představitelné, že součástí firemních struktur či pracovních kolektivů bude i firemní antropolog, který se 
bude starat o to, aby práce nedeformovala lidský potenciál.
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představoval,  že  být  může -  člověk jakožto entita  degradovaná na součástku výrobního soukolí 

splnil  svou  historickou  roli  a  dnes  se  stává  člověkem  minulosti,  neboť  vše,  co  člověk  dělá 

mechanicky, budou brzy dělat stroje. Tyrkysové firmy pozdního kapitalismu ale ví, že člověk práci 

potřebuje, neboť skrze ni se naplňuje, teprve s prací se stává člověkem. Navíc člověk nevyhnutelně 

žije ve společnosti,  a negativní působení trhu vrcholného kapitalismu, které produkuje nesčetné 

množství sociálních patologií, již nadále ani není uznáváno jako etické. Ve firmách, které popisuje 

Budoucnost organizací a které se i já nyní snažím poznávat přímo na českém trhu, prostě manažeři 

došli k tomu, že nejlepším a nejefektivnějším modelem práce pro budoucnost je  nastavit lidem 

takové podmínky, aby mohli dobře odvádět práci, která je baví. Tak banální věta přitom v sobě 

skrývá tolik konsekvencí a nakonec představuje revoluční obrat ve způsobu, jakým kapitalismus 

dosud fungoval...

Kdyby se dosavadní manažerská avantgarda vyvázala z toho, že stále napůl stojí v hrobě, 

který předchozímu stádiu kapitalismu vykopalo právě zmechanizované chápání člověka a přírody, 

zjistila by, že odpovědi na otázky, které si nyní klade s cílem zreformovat své podniky tak, aby 

"dávaly větší smysl", nenajde v neurovědě ani liberálně ekonomické teorii. Odpovědi na otázky po 

smyslu  lidské  existence,  po  hodnotě  života,  po  důležitosti  sebenaplnění,  otázky  vůbec 

konceptualizující to, co je to být vskutku člověkem, což je tím, o co v pozdním kapitalismu půjde, 

budou nalézat čím dál více ve vědě o člověku. Tato práce si klade za cíl jít tomuto hledání vstříc a 

poukázat na některé z mnoha styčných ploch, které mezi oběma obory tvoří především cosi v tuto 

chvíli  docela  abstraktního,  jako  je  "hledání  smyslu  práce  a  štěstí".  Jinými  slovy závěry,  které 

podnikatelé  činí v praxi a na základě kterých se v pozdním kapitalismu rozhodují,  jsou závěry 

mnohdy  analogicky  formulované  antropologickou  teorií,  v  našem případě  vyřčené  v  Marxově 

koncepci člověka a práce. Byznys bude téma člověka zajímat čím dál více. Dnes jsme svědky zrodu 

komerční aplikované antropologie. Ta, se kterou jsem se dosud setkal já, by se leckdy dala označit 

jako  bezmála  marxistická.  Zajímavé  je,  že  nikdo  z  podnikatelů,  kterým  jsem  tuto  tezi  sdělil, 

neprotestoval,  nedivil  se,  nikdo se ani neurazil.  Většina z nich chtěla vědět víc.  Nakonec často 

prohlásili něco jako: "No vidíte, a tohle my děláme ve firmě, na to jsme přišli sami." Rozhodně 

žijeme v pozdním kapitalismu.
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2. Sebetvorba rodové bytosti v procesu práce

Člověk je podle Marxe,  jak už bylo řečeno, bytostí sebeutvářející  se v procesu práce. V 

tomto  výkladu  budu  pracovat  především  s  koncepcí  odcizení  a  rodové  bytosti  představené  v 

Ekonomicko-filosofických  rukopisech  z  r.  1844,  které  považuji  za  brilantní  antropologické 

pojednání. Protože jsme toto pojetí už několikrát zmínili, pokusím se jej interpretovat v kontextu 

aktuálních poznatků o trhu práce. Tato interpretace je navíc nutným krokem, který musíme provést 

na cestě k nacházení paralel mezi novými typy organizace práce a Marxovou antropologií.

2.1. Ztracený otisk prstu

"Dělník chudne tím víc,  čím větší  bohatství  produkuje,  čím více moci a rozsahu přibývá  

tomu, co vyrobí. Dělník se stává tím levnějším zbožím, čím více zboží vytváří. Zhodnocováním světa  

věcí roste přímo úměrně znehodnocování světa lidí. Práce neprodukuje jen zboží; produkuje sebe  

samu a dělníka jakožto zboží, a to v poměru, v jakém vůbec produkuje zboží."23

V tomto odstavci ze statě Odcizená práce, která nám bude sloužit jako hlavní východisko, 

Marx popisuje "ekonomický, současný fakt".24 V citované pasáži je řečeno v bazální formě mnohé z 

toho, co nadále Marx bude rozpracovávat celý život a k popisu čehož bude nadále více a více 

používat ekonomickou teorii.

Dělník v každém výrobku, v každém produktu práce, zanechává svůj otisk. Tímto otiskem 

jsou tělesné a duševní síly, které dělník musel vynaložit ke zhotovení výrobku. Práce vynaložená ke 

zhotovení výrobku se v něm fixuje - zpředmětňuje se; vynaložená práce se doslova zhmotňuje v 

hotovém výrobku, výrobek je hmotným ekvivalentem práce. 

V kapitalistické realitě zde však dochází k několika zásadním problémům. V první řadě: 

dělník nevlastní produkty práce. To znamená, že s každým otiskem, který ve výrobku zanechává, 

nenávratně přichází o tělesné a duševní síly, které jsou mu již nadále - od okamžiku zpředmětnění - 

cizí,  vnější.  Uskutečnění  práce  je  tedy  v  kapitalismu  odskutečněním dělníka.  Čím více  dělník 

produkuje  zboží,  tím  více  ztrácí  prostřednictvím  produktů  práce  sám  sebe.  Zatímco  se  zdá 

přirozené,  že výroba by měla pro dělníka sloužit  k získávání  předmětů,  ve skutečnosti  je tomu 

23 OEČ, s. 82.
24 Tamtéž.
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naopak.  Každým vyvrcholením pracovního  procesu  je  v  kapitalismu pro  dělníka  naopak ztráta 

předmětu. 

V těchto tezích je řečeno víc, než se na první pohled může zdát. Dělník v práci produkuje 

přidanou hodnotu, která je mu odcizena vlastníkem výrobních prostředků. Dělník zároveň nemá 

jinou  možnost,  než  pracovat  s  výrobními  prostředky,  které  patří  kapitalistovi,  neboť  zpravidla 

nedisponuje kapitálem, jenž činí vstupní náklady. Dělník se nachází v takovém postavení, ve kterém 

nevlastní nic jiného než svou vlastní pracovní sílu, kterou tak musí nabízet - prostituovat - na trhu 

práce. Výsledkem nastavení tohoto nerovného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je 

jakýsi  druh  nerovné  "smlouvy",  ve  které  kapitalista  dělníkovi  jako  kdyby  pronajímá  výrobní 

prostředky k tomu,  aby na nich mohl  pracovat.  Tento  akt  zároveň kapitalista  vykládá jako akt 

šlechetnosti,  ne-li  charity.  Kapitalista  "nabízí  živobytí".  Za  tento  pronájem  si  však  přivlastní 

dělníkovy produkty práce, které jsou pro něj zbožím sloužícím k akumulaci dalšího kapitálu. Jako 

"odměnu" pak dělníkovi vrátí neúměrný ekvivalent práce v podobě mzdy, která je systematicky 

udržována na takové úrovni, která umožňuje dělníkovi základní přežití, rozmnožení a pokud možno 

regeneraci pracovních sil. Pro kapitalistu je dobrá mzda pro dělníka taková, která mu umožní přežít, 

najíst  se  a  vyspat  se.  Cokoliv  navíc  představuje  pro  kapitalistu  ohrožení  takového  nastavení 

výrobního  procesu,  který  spoléhá  na  vykořisťování,  jehož  předpokladem  je  neustálá  aktivní 

přítomnost  smrti  v  podobě  nezaměstnanosti  na  straně  proletariátu.25 Sledujeme  tedy,  že  dělník 

investuje svou práci do výrobku, který je mu zcizen,  a který se naopak stává předmětem kapitalisty, 

jenž za něj dělníkovi daruje almužnu sloužící k reprodukci dělníkových sil a podání dalšího výkonu 

zpředmětnění se v následně odcizených výrobcích. S každým produktem, který dělník vyrobí, tak 

bohatne kapitalista. Objem kapitalistova bohatství se zvyšuje, jak je dáno naplňováním principu 

věčné  tendence  kapitálu  akumulovat  se.26 Dělník  tedy nechudne jen  jednou.  Poprvé chudne ve 

chvíli, kdy jeho mzda činí zlomek hodnoty práce, kterou do výrobku fixoval. Podruhé chudne s tím, 

jak svou výrobou neustále svět věcí rozmnožuje. Nejenže mu jsou zcizovány produkty jeho práce, 

tyto produkty se proti němu zároveň v okamžiku odcizení začínají stavět nepřátelsky, neboť své síly 

25 To je jen jednostranně a zjednodušeně řečeno. Ve skutečnosti zde sehrává roli kapitalistická vnitřní antinomie mzdy, 
ve které kapitalista tlačí na snižování dělníkovy mzdy, zároveň ale potřebuje prodávat zboží, k čemuž potřebuje 
spotřebitele, kteří si ono zboží budou moci dovolit. Kapitalista naráz potřebuje nízké i vysoké mzdy, ideálně nízké 
mzdy svých dělníků a vysoké mzdy cizích dělníků. To je však opět pouze jen šálení. I v takovém případě je totiž 
antinomie na místě činu, protože vysoká mzda cizího dělníka způsobuje tlak na růst mezd našeho dělníka. 
Vyvažovat tyto antinomie je činnost, kterou kapitalismus zvládá za cenu cyklických krizí, které se ale samotného 
kapitalisty obvykle nedotknou tak, jak dělníka.

26 Viz např. Kapitál I, s. 740 a dál. Zde Marx mj. formuluje další vnitřní antinomii kapitalismu, jejímž vyjevováním je 
proces, při kterém s rozvojem monopolu roste míra zespolečenšťování výrobních prostředků až do té míry, kdy se 
samotné setrvání v kapitalistickém modu operandi prokáže jako nadále neudržitelné. Zde se ukazuje, jak se 
kapitalismus doslova "sám přerůstá" tím, že vytváří instituce, jež jsou kontradiktivní s jeho samotnou existencí.

21



vložil do předmětu, který nadále slouží kapitalistovi k akumulaci kapitálu a k hlubšímu ujařmení 

dělníka.  Čím dokonaleji  dělník  pracuje,  tím více  chudne.  Čím více  práce  odvede,  tím více  se 

zpředmětňuje v odcizeném předmětu a tedy: čím více pracuje, tím méně je sám sebou, člověkem. 

"Čím víc člověk vkládá do boha, tím méně si sám v sobě ponechává,"27 uvádí Marx pro ilustraci. 

Produkt je tedy pro dělníka v kapitalismu cizí. Práce je zároveň procesem, ve kterém je však 

utvářena dělníkova subjektivita. Je-li tedy produkt práce dělníkovi cizí, dělník se sám začne potýkat 

s  tímto  odcizením  a  jeho  průvodními  negativními  jevy.28 Dosud  shledáváme,  že  z  hlediska 

dělníkova života je tento operační mód práce nepřirozený, ubíjející, degradující, a že jediným, ale 

zásadním důvodem, proč v něm dělník setrvává, je jeho strach o život, resp. jistota toho minima, 

které  potřebuje k holému přežití.  Řečeno s  Hegelem, kapitalista  setrvává v pozici  pána,  neboť 

dělník  v  pozici  raba  nehodlá  riskovat  svůj  život,  který  je  sice  prachbídný,  ale  jistý,  přijme-li 

břemeno toho, že vše, co v práci vytvoří, mu bude cizí a nepřátelské.

Na této situaci se ukazuje, jak hluboké je dělníkovo otroctví. Dělník je stejně jako každá 

živá bytost živ z přírody, příroda mu poskytuje prostředky k práci a životu. Osvojováním vnějšího 

světa - zpracováváním přírody - se dělník připravuje o životní prostředky: za prvé, jak bylo řečeno, 

ztrácí  sám sebe  a  nadále  nečiní  předmětem své  práce  svůj  smyslový  svět,  ale  smyslový  svět 

vlastníka  výrobních  prostředků,  potažmo  přímo  svět  akumulace  kapitálu.  Za  druhé  tím,  že  je 

dělníkovi jeho práce zcizena v podobě výrobku, který je zároveň vzniklý z přírodních zdrojů, dělník 

sám sobě omezuje životní prostor - přírodu připravuje o zdroje, které by mohl mimo kapitalismus 

využít pro sebe a svůj rod. Tímto se narušuje lidský vztah mezi prací a bezprostředním životním 

předmětem - sama práce, ono osvojování si přírody, v kapitalismu neslouží k dělníkově obživě. 

Dělníkova obživa degradovala na vedlejší produkt tržních principů. Z toho však zdánlivě nevede 

cesta ven, neboť dělník je zároveň sám sobě fyzickým subjektem, tedy nemůže jinak než činit kroky 

ke svému vlastnímu zachování. V krystalizované formě tento stav Marx popisuje následovně:

"Dělníkovo odcizení v jeho předmětu se podle ekonomických zákonů projevuje tak, že čím  

víc dělník vyrábí, tím méně může konzumovat, že čím více hodnot vytváří, tím víc ztrácí sám na  

hodnotě,  na důstojnosti,  že čím vzhlednější  je jeho výrobek,  tím je dělník nevzhlednější,  že čím  

civilizovanější  je  jeho  předmět,  tím  je  dělník  barbarštější,  že  čím  mocnější  je  práce,  tím  

27 OEČ, s. 82.
28 Tento motiv jsem rozpracoval na příkladu fenoménu sebevraždy v článku Sebevražda ve výrobě: Konečná 

dekonstrukce kapitalistické výrobní soustavy?, který vyšel in Ergot 1/2019.
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bezmocnějším se stává dělník, že čím se práce stává duchaplnější, tím duchaprázdnějším se stává  

dělník a tím víc se dostává do područí přírody."29

Rozvinutí  této teze s sebou přináší  jasné závěry:  čím více hodnoty dělník v kapitalismu 

vyprodukuje, tím méně je sám sebou, tím více ztrácí to, co jej činí vskutku jím samým, tím více se 

naopak jeho předmětem stávají entity, jež jsou mu nejenže cizí, ale rovnou nepřátelské. Prací se v 

kapitalismu  dělník  znehodnocuje  -  čas,  který  by  mohl  strávit  rozvojem  sebe  sama,  tedy 

smysluplným  sebenaplňováním  prací  pro  lidský  rod,  musí,  aby  přežil,  strávit  v  práci,  jejímž 

předmětem  je  smyslový  svět  kapitalisty.  S  každou  minutou  takové  práce  se  dělník  de  facto 

připravuje  o  svůj  holý  život,  ačkoliv  je  přitom  vržen  do  společenského  nastavení,  které  mu 

systematicky vštěpuje, že právě tato práce je naplněním života.

2.2. Krásná fasáda vlhkého domu

I  na  této  figuře  uvedené  výše  se  ukazuje  princip  produkce  falešného  vědomí.  To  je 

specifickým druhem vědomí o sobě, který kapitalismus jakožto výrobní způsob vytváří. Materiální 

základna v podobě kapitalistické výrobní  soustavy produkuje sebe sama legitimizující  narativ  - 

ideologii - který se prostřednictvím systematické indoktrinace stává společenským zřízením, vytváří 

instituce, normy a aktivně utváří podobu smyslového světa člověka. Smyslem falešného vědomí, 

které  je  produktem  kapitálu  jakožto  multiplikující  se  entity  samotné,  je  vytvářet  takový  mix 

individuálních  potřeb,  který  bude  vyhovovat  potřebám  trhu  po  spotřební  i  produkční  stránce. 

Falešné  vědomí  je  právě  ono  zkonstruované  vědomí  toho,  že  kapitalismus  je  nejdokonalejší 

společenské  zřízení,  které  umožňuje  nejvyšší  míru  svobody,  seberealizace  či  sociální  mobility. 

Klasická mantra toho, že v kapitalismu má každý rovné startovní podmínky, každý se může stát 

miliardářem, když "chytne příležitost za pačesy", a že každý je všeobecně vzato strůjcem svého 

vlastního osudu, který ve společnosti vstupuje do rovnocenných, dobrovolných vztahů s vlastníky 

výrobních  prostředků  a  spotřebiteli,  je  klasickým  případem působení  falešného  vědomí.  Tento 

šlechetný narativ tak zůstává pouze krásnou novou fasádou, kterou se zdobí navlhlý a plesnivý dům 

kapitalismu, aby si našel kupce. Problémem falešného vědomí je, stejně jako je tomu s vlhkostí ve 

starých domech, neviditelnost jeho působení. Jeho "dokonalost" tkví právě v tom, že si dělník jeho 

prostřednictvím zvnějšku osvojuje potřeby, které mu nejsou vlastní, a na základě kterých se poté v 

29 OEČ, s. 83; "područí přírody" je zde dle mého názoru uvedeno jako protiklad k "osvojování přírody", tedy zatímco 
by práce měla vést k tomu, aby si člověk svou prací osvojoval přírodu a tu přetvářel na své produkty práce, v 
kapitalismu je naopak dělník osvojován přírodou, je vrhán do jejího područí tím, že se k ní nestaví jako pán, jako 
ten, kdo ji aktivně přetváří, ale pouze jako ten, který její produkty potřebuje ke své sebezáchově.
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životě chová ne v souladu se svými vlastními zájmy, ale v souladu se zájmy, které mu jsou falešným 

vědomím  zprostředkovány  jako  jeho  vlastní,  byť  ve  skutečnosti  náleží  vlastníkům  výrobních 

prostředků. Z kapitalistova pohledu dokonalé vědomí dělníka je takové,  ve kterém dělník zcela 

přijme  svůj  osud  degradace  na  součástku  výrobního  procesu  a  zároveň  bude  moct  naplňovat 

přivlastněné cizí potřeby, čímž by neustále vytvářel poptávku po další extenzi výrobního procesu. 

Kapitalista  potřebuje,  aby dělník  za  každých okolností  vyráběl  i  spotřebovával  to,  co  mu není 

vlastní, neboť to, co je dělníkovi ještě vlastní, to dosud kapitalista neumí zpeněžit. 

Falešné vědomí tedy vůbec vytváří rámce, ve kterých probíhá v kapitalismu lidské myšlení. 

V ideálním kapitalismu  je  vše,  všechna  výroba  i  všechna  duševní  činnost,  předmětem směny. 

Falešné vědomí z kapitalismu odvislé tak v každém okamžiku usiluje o všeobecnou transformaci 

všech vztahů (jak mezi  člověkem a člověkem, tak mezi  člověkem a přírodou) na vztahy tržní, 

směnné. V této transformaci je vše, co činí člověka člověkem, proměňováno a rušeno, naopak se to 

stává pouze předmětem mechanických tržních zájmů, které jsou zhmotněnými končetinami věčné 

tendence  kapitálové  akumulace.  Člověk  ve  falešném  vědomí  není  ničím  jiným  než 

individualizovaným  orgánem  tohoto  procesu,  jímž  se,  často  s  radostí  a  potleskem,  stává 

neoduševnělou  hmotou  -  přírodou,  kterou  kapitalista  zpracovává  ke  svému  užitku,  mšicí  pro 

mravence.

Dělníkova práce tedy není dobrovolná, byť je falešným vědomím takto předkládána. Dělník 

v kapitalismu pracuje z donucení a stejně jako se mu odcizuje jeho výrobek, odcizuje se také v 

procesu práce dělník sám sobě a odcizuje si svůj rod, namísto toho, aby se prací sebeutvářel a svůj 

rod afirmoval. 

2.3. Nešťastné zvíře

"A v čem záleží zvnějšnění práce? Předně v tom, že práce je pro dělníka vnější, tj. nepatří k  

jeho podstatě, že tedy svou prací neafirmuje sám sebe, nýbrž se popírá, že mu v ní není dobře, nýbrž  

je v ní nešťasten, nerozvíjí v ní žádnou svobodnou fyzickou ani duševní energii, nýbrž moří svou  

tělesnost a ruinuje svého ducha. Proto se dělník cítí při sobě teprve vně práce, a v práci se cítí vně  

sebe."30

30 OEČ, s. 84.
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Tato pasáž je pro nás z hlediska analýzy pracovních vztahů v pozdním kapitalismu klíčová, 

neboť v ní  Marx specificky říká,  že  zvnějšněná práce,  průvodní  jev kapitalistického výrobního 

způsobu,  je  práce,  při  které  je  dělník  nešťasten.  A zatímco  vrcholný kapitalismus  se  snaží  na 

všechno toto ne-štěstí  hledat lék v podobě institucí,  kterými kapitalismus "obrušuje své hrany", 

pozdní  kapitalismus  a  jeho  organizace  usilují  o  zreformování  výrobního  procesu  tak,  aby tyto 

negativní projevy vůbec nevznikaly, tedy hledají takový způsob organizace práce, který dělníkovi 

umožní  přijímat  plody své  práce  za  své  vlastní,  tedy produkovat  tak,  aby se  dělník  negativně 

nezvnějšňoval.

Marx postuluje závěr, "že člověk (dělník) si připadá svobodně činný jen ve svých zvířecích 

funkcích, v jídle, pití a plození, nanejvýš ještě v bydlení, strojení atd., a ve všech lidských funkcích 

se cítí už jen jako zvíře. Zvířecí se stává lidským a lidské zvířecím."31

Zde je na místě zdůraznit,  co ze zmíněného citátu plyne: vše, co dělá dělník v práci, je 

činností zvířete. Zvíře se od člověka odlišuje tím, že činí pouze to, co musí. Zvíře nemá žádné 

povědomí o své subjektivitě, neumí se samo k sobě vztáhnout, v každém okamžiku je zvíře zcela 

totožné se svou potřebou, kterou neumí regulovat. Člověk se naopak vyznačuje tím, že si sám sebe 

uvědomuje, nahlíží se, je schopen se popírat, ale především je určený uvědomělou činností, která 

vykazuje  známky  rozmyslu  a  plánování.  Všechny  tyto  mohutnosti  lidství  však  dělník  v 

kapitalistické práci musí potlačit,  neboť v ní je nucen chovat se stejně jako zvíře, když je svou 

činností totožný s potřebou, která mu ale navíc není vlastní. Člověk-dělník je tím pádem v ještě 

horším postavení, než je zvíře. Je zde podobný oslu, který se žene za mrkví, jež mu visí před očima 

a která jej nutí kráčet, ale nikdy jí nedosáhne. Osel pokládá za svou potřebu dosahovat mrkve a je 

této činnosti zcela oddán, ani nemůže jinak. Ve skutečnosti je však vynakládání jeho úsilí marné a  

svou činností naplňuje potřebu vozky dostat se s povozem z bodu A do bodu B.

Člověk v kapitalismu zůstává člověkem jen v činnostech, které jsou specificky zvířecí - v 

činnostech, do kterých dosud nezasahuje výrobní proces. Otázkou ovšem je, zdali toto Marxovo 

vymezení  vůbec  dává  ve  vrcholném kapitalismu ještě  smysl,  neboť  komodifikace  všech  oborů 

lidské činnosti, další z dějinných tendencí kapitálu, postoupila do té míry, kdy jen těžko můžeme 

předpokládat,  že při  jedení,  pití,  sexu či  bydlení nejsme pod vlivem tržních vztahů a falešného 

vědomí.  V  tomto  ohledu  se  ujařmení  dělníka  ve  vrcholném  kapitalismu  v  porovnání  s  jeho 

tradičním  stádiem  ještě  prohloubilo.  Vrcholný  kapitalismus  učinil  i  z  těchto  mimopracovních 

31 OEČ, s. 84.
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činností činnosti odcizení. Pohled na obchodní dům, který o víkendu praská ve švech pod náporem 

lidí, kteří kvapně běží do komerčních svatostánků uspokojit své zvnějšku přivlastněné potřeby v 

podobě spotřeby, nám dává zapravdu. Takový obchodní dům je plný lidí, kteří v naplňování potřeb, 

které jim nejsou vlastní, hledají lék na to, že cítí prázdnotu z toho, že naplňují potřeby, které jim 

nejsou vlastní,  zatímco jejich vlastní  potřeby se jim ztratily a  pouze latentně vyvolávají  pocity 

neštěstí a sociálně patologické jevy.

2.4. Genealogie rodové bytosti

Člověk je rodovou bytostí,  neboť svým předmětem může činit  nejen rod svůj,  ale  i  rod 

jiných věcí. Sám k sobě se zároveň staví jako k "přítomnému, živému rodu tím, že se k sobě staví  

jako k univerzální, a proto svobodné bytosti."32 V této pasáži Marx formuluje člověka definovaného 

svobodnou možností věnovat se neomezenému spektru činností, společným jmenovatelem těchto 

činností  je  to,  že  se  vždy  odehrávají  ve  společenském  kontextu,  žádná  činnost  není  zcela 

individuální a tato činnost je uvědomovaná a plánovaná. Zatímco zvíře je "bezprostředně totožné se 

svou životní činností, člověk dělá samu svou životní činnost předmětem svého chtění a vědomí."33 

"Vědomá životní činnost odlišuje člověka bezprostředně od zvířecí životní činnosti. Právě  

jen  díky  tomu  je  rodovou  bytostí.  Anebo  je  jen  vědomou  bytostí,  tj.  jeho  vlastní  život  je  mu  

předmětem jen proto, že je právě rodovou bytostí. Jen proto je jeho činnost činností svobodnou.  

Odcizená práce převrací tento vztah v tom smyslu, že člověk právě proto, že je vědomou bytostí,  

dělá ze své podstaty jen prostředek pro svou existenci."34

Protože je člověk, na rozdíl od zvířete, schopen abstraktně nahlížet svou činnost a činit ji 

předmětem uvažování, plánování, je mu také vlastní abstraktně nahlížet činnost jiných lidí a činit 

svým  předmětem  jejich  uvažování.  Tento  vztah  zakládající  rodové  pojetí  člověka  je  vůbec 

umožněním  intersubjektivních  vztahů,  vztahování  se  jednoho  k  druhému,  empatie,  řeči.  Tato 

intersubjektivita sama nabývá předmětnosti v každém okamžiku lidské činnosti - v práci, neboť ta 

dává smysl pouze ve společnosti.

Zvířecí  činnost  se  nedá  pokládat  za  práci.  Zvíře  při  zpracovávání  přírody svou  činnost 

nepromýšlí, a tak každý okamžik jeho bytí je hnán nutností. Zvíře nemůže činit jinak, než mu velí  

32 OEČ, s. 85.
33 Tamtéž.
34 Tamtéž, s. 86.
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nutnost, není činné tedy proto, aby něco vyprodukovalo, ale pouze konzumovalo. Touto konzumací 

se rozumí ukojení pudu, jímž je zvíře hnáno, který je ale v tom samém okamžiku nahrazen pudem 

novým, jenž se rázem zvířeti sám učiní předmětem, s nímž v ten okamžik splyne. Pavouk tedy 

nikdy není pavoukem ve smyslu, ve kterém je člověk člověkem. Pavouk je chvíli snovač sítě, chvíli  

vysavač tělních tekutin, chvíli balzamovač mrtvol, chvíli strážce své sítě, ale nikdy není pavoukem. 

V každém okamžiku je pouze svou vlastní potřebou. Je činný ne proto, aby byl činný, ale protože 

nemůže  jinak.  Produktem  zvířecí  činnosti  je  vždy  jen  zvíře  (v  podobě  sebezáchovy  nebo 

rozmnožení).  Jeho  činnost  je  jednostranná.35 Člověk  se  od  zvířete  liší  v  tom,  že  produkuje 

všestranně:  dokáže činit  i  mimo svou potřebu,  umí produkovat,  aniž  by musel.  Člověk dovede 

produkovat předměty, které bezprostředně nepotřebuje, navíc teprve produkce takových předmětů, 

které nejsou objektem jeho přímé potřeby, jsou vskutku jeho produkcí. Past nalíčená vyhladovělým 

divochem  není  produktem  člověka,  nýbrž  produktem  zvířete,  resp.  je  pouze  zpředmětněnou 

konzumací  pudů. Produktem, který je  vskutku produktem  lidské činnosti,  je  tedy věc,  na které 

člověk není přímo závislý, která by se zvířeti zdála zbytečná. Takové produkty jsou ale pro člověka 

krásné.36

Jak Marx rozpracovává v Kapitálu,37 pracující člověk má v každém okamžiku před očima 

hotový výrobek. Pavouk bezmyšlenkovitě snová, jak mu velí pud, ani nemůže ovlivnit výslednou 

podobu sítě, ale člověk už s první cihlou vidí hotový dům. Při práci tak člověk nejenže přetváří 

přírodu,  ale  uvědomuje  si  také  účel,  za  kterým takto  činí,  a  svou činnost  může s  ohledem na 

předmět libovolně regulovat a modifikovat. "Předmět práce je tedy zpředmětněním rodového života 

člověka," uvádí Marx v Rukopisech.38 Tedy práce člověka je zároveň prací rodovou, výrobek není 

pouze předmětem individua, neboť odráží celý rodový život. Lidé vzájemně se rozpoznávající jako 

lidé chápou sami sebe i druhé jako sounáležité k jednomu rodu. Tato sounáležitost, která je člověku 

vlastní  a která  je zprostředkovatelem vzájemného uznávání lidskosti  s  jinými příslušníky svého 

rodu,  zakládá  intersubjektivní  potřebu  a  vztahy  v  podobě  společenského  života.39 Život  mimo 

společnost pro člověka není možný. Pakliže je tedy život vždy společenský, jeho předmětem se ve 

společnosti stává sama intersubjektivita a její rozvoj. Vskutku lidská práce, vskutku lidský produkt 

35 OEČ, s. 86.
36 "Zvíře tvoří jen podle míry a podle potřeby species, ke které patří, kdežto člověk dovede tvořit dle míry kterékoliv 

species a všude dovede předmět přizpůsobit inherentní míře; proto také člověk tvoří podle zákonů krásy." Tamtéž.
37 Viz Kapitál I, s. 184.
38 OEČ, s. 86.
39 Tato teze potřebuje hlubšího rozpracování. Jedná se o zásadní motiv, který spolu s mnohými dalšími musím 

rozpracovat v disertační práci. Je však přinejmenším na místě zmínit Marxovu artikulaci tohoto motivu v Odcizené 
práci: "Odcizení člověka, vůbec každý vztah, v němž je člověk vůči sobě, je uskutečněn, vyjádřen teprve ve vztahu, 
v němž je člověk vůči druhým lidem." (Tamtéž, s. 87.)

27



je produktem této intersubjektivity. Dokonávání této intersubjektivity, které by pak bylo splynutím 

lidských  individuálních  motivací  s  kolektivními,  resp.  naprosté  smazání  distinkce  mezi  těmito 

dvěma  dimenzemi,  je  historickým  procesem  -  je  směrem,  kterým  se  dějiny  ubírají.  Dějiny 

intersubjektivity jsou dějinami sebeutváření společenské bytosti a všechny historické epochy se dají 

nahlížet nejen prostřednictvím materiálních vztahů, ale také kvalitativní míry intersubjektivity, která 

z materiální základny vzchází. V tomto náhledu na lidskou práci pak nedává smysl žádná činnost,  

jejímž předmětem je pouze individuální prospěch, taková činnost je pro člověka nepřirozená, neboť 

člověk je specifický tím, že pokud je činný, je činný v rodu a pro rod. 

Jazykem dnešní  práce  by se  řeklo,  že  smysl  dává  jen taková práce,  která  dává  smysl  i 

ostatním. Pro člověka je prostě přirozené pracovat společensky, neboť jen společenskou prací sám 

sebe potvrzuje jako svobodného člověka, kterým může být pouze v rodu, neboť, jak se domnívám, 

teprve takový způsob života člověku umožňuje saturaci základních materiálních potřeb, která je 

předpokladem k abstrahování se od svých potřeb a k nahlédnutí sebe sama jakožto bytosti, jež je 

obklopena svými protějšky, a uznání těchto protějšků za součásti rodu. Sledujeme zde dialektický 

pohyb stávání se člověkem, kdy s narůstající mírou materiální saturace roste kapacita pro rozvoj 

duševních  potřeb,  kde  materiální  saturace  roste  s  rozvojem  intersubjektivity  a  rozvoj 

intersubjektivity je umožněn materiální saturací. Tedy předchůdci lidí založili svůj evoluční úspěch 

na sdružování se v tlupách, neboť tento způsob života se jim ukázal jako výhodný. Skupina opic má 

větší  šance  na  přežití  než  opice  samotná.  Ačkoliv  mezi  zvířaty  jen  těžko  můžeme  mluvit  o 

intersubjektivitě,  tento kmenový způsob života vytvořil  i  u  opic společenský pořádek,  rituály a 

instituce. Lidé jsou však schopní jít dále než opice, alespoň většinou. Své zvířecí stádium překonali 

právě ve chvíli, kdy došli k uvědomění, že onen společenský zájem, který nevědomky vede k přežití 

opice, je ve skutečnosti individuálním i kolektivním zájmem naráz, "prozřeli", nahlédli sami sebe v 

abstrakci a začali spolu mluvit - v tento okamžik se zvířecí produkce stala lidskou prací. Stali se 

lidmi, neboť se ke svému rodu, k sobě samému i k druhým dokázali vztáhnout a svobodně v něm 

konat. Došli k uvědomění, že veškerá kolektivní činnost je souhrnem jednotlivých činností, a že 

jednotlivé činnosti jsou zároveň pouze projevem činností kolektivních. Proto je utvrzením lidské 

svobody právě ta činnost, která je kolektivní svým produktem. Stávání se člověkem je tedy zároveň 

dovršováním uspokojení materiálních potřeb (v tomto procesu člověk přestává být  zvíře a jeho 

člověčenství se zkvalitňuje) a zároveň vytvářením společnosti, která materiální potřeby uspokojuje 

efektivněji, čímž vytváří kapacitu pro intersubjektivní bytí, jehož míra závisí právě na materiální 

úrovni společnosti. Intersubjektivní uspořádání společnosti je výhodné, neboť formuje dokonalejší 

materiální základny než individuální bytí, zároveň je však samo zformováno, umožněno a rozvíjeno 
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materiální základnou. Toto je názorná ukázka dialektické povahy vývoje lidských dějin. Ještě se ale 

vraťme do okamžiku uvědomění si splývání předmětů kolektivní a individuální činnosti. Právě v 

tomto procesu se člověk stal nejen rodovou bytostí, ale i svobodnou bytostí. V tomto myšleném 

momentu, kdy se člověk oddělil od zvířete, totiž najednou mohl tento nový lidský druh prohlásit:  

"Mým rodem je páv!" a vskutku by se mohl stát pávem. V tom tkví svoboda, která je člověku 

vlastní - má možnost zvolit si svůj druh. Svoboda rodové bytosti tkví právě v možnosti zvolit si být 

člověkem a toto lidství naplňovat, tedy činit svým předmětem rod. 

Podstatou člověka, tím, co činí člověka specificky lidským, je, jak jsme ukázali, práce, která 

je vždy společenská. Odcizená práce však tyto vztahy převrací, když z práce činí pouze prostředek 

pro život. Produkty práce jsou zpředmětněním životních sil člověka a rodu, ale v kapitalismu jsou 

tyto produkty pouze prostředkem, jehož dosahování je nutné k sebezáchově. Sama práce tak pro 

dělníka  v  kapitalismu  nepředstavuje  lidskou  činnost,  ale  činnost  zvířecí.  V  přirozeném  stádiu 

společnosti  jsou produkty vytvářeny pro užitek samotný,  v kapitalismu jsou produkty vyráběny 

proto, aby se staly hodnotou a předmětem směny. Teprve tento akt směny v kapitalismu vytváří 

prostředky, kterými je možno uspokojovat potřeby člověka. Ty tedy nejsou uspokojovány tvořivou 

prací, jak by bylo přirozené, ale prodejem zboží, jenž generuje zisk, z něhož je dělníkovi věnován 

díl odpovídající tomu, aby přežil a obnovil své pracovní síly. 

Člověk jako rodová bytost pracuje pro práci samotnou, neboť v rodově organizované práci 

utvrzuje  své  lidství,  a  to  jej  činí  šťastným,  práce  sama  mu přináší  užitek  k  rodovému životu. 

Produkty jeho práce náleží rodu, který zároveň na mimovolní bázi produkuje požadavky na výrobní 

soustavu distribuované intersubjektivními vztahy, distinkce mezi rodem a individuem je smazána, 

tedy individuálního naplnění člověk dosahuje rodovou prací směřující ke kolektivnímu naplnění. V 

odcizené práci však člověk vykonává činnost ne pro užitek rodu, nepracuje k utvrzení svého lidství,  

nýbrž pracuje, aby vytvářel peněžní hodnotu, která se proti němu samotnému staví nepřátelsky a 

jeho lidství mu upírá tím, že zdrojem hodnoty, o kterou se "dělí" s dělníkem, jsou tržní, ne rodové 

vztahy. Je-li v přirozeném stádiu společnosti předmětem práce rod, v kapitalismu je předmětem 

práce smyslový svět kapitalisty, tedy různé formy zisku. Tímto kapitalista nutí dělníka popírat své 

lidství, svou rodovost a svou svobodu. Odcizení práce je tedy zároveň odcizením rodu a základem 

všech  společenských  neduhů.  Vše,  co  člověka  činí  člověkem,  je  pro  kapitalismus  nepřátelské, 

naopak kapitalismus prohlašuje lidským vše, co je zvířecí a mechanické. Odcizená práce rodový 

život degraduje na prostředek existence rodu. Cítíme zde zásadní vychýlení od přirozeného stavu, 

ve kterém je práce rozvojem rodu, rodem samotným; v kapitalismu je práce pouze prostředkem 
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sebezáchovy.40 Taková činnost  se  však neliší  od činnosti  zmíněného pavouka,  který nikdy není 

pavoukem,  ale  jen  svou  partikulární  potřebou.  S  odcizenou  prací  tak  člověk  není  člověkem. 

Produkce falešného vědomí, která již byla zmíněna, vyvěrá právě z kapitalistovy potřeby vštípit do 

hlavy všech dosud lidských bytostí,  že  proto,  aby byli  lidmi,  je  třeba popírat  své lidství,  když 

lidským zve jen zvířecí a zvířecí vzývá nad lidské. 

Bytost  odcizené  práce  je  tedy bytostí  ukájení  individuálních,  živočišných  potřeb  (ať  už 

svých  nebo kapitalistových),  čímž  se  odcizuje  od  svého člověčenství.  Tímto  odcizením,  i  přes 

všechny nánosy falešného vědomí, člověk v kapitalismu více či méně latentně trpí. Člověk se s 

odcizováním práce neodcizuje jen sobě samému, ale  také  druhým.  Kapitalismus rodové vztahy 

nahrazuje vztahy tržními, které destruují rodovou podstatu člověka, když jej do světa staví jako 

konkurenta-konzumenta soupeřícího o nadvládu nad spotřebou přírodního bohatství. Je nám jasné, 

že toto kapitalistické uchopení člověka je v přímém rozporu s tím, co Marx považuje za lidské. 

Oproti přirozeně lidskému modu operandi v podobě intersubjektivní kooperace kapitalismus vytváří 

konkurenční  individualismus,  který  je  motorem  celé  socioekonomické  soustavy.  Nakonec  tak 

docházíme k závěru, že zatímco přirozeným lidským předmětem je rod, v kapitalismu je předmětem 

člověka ustanoven sám kapitál  (neboť dělníkova i  kapitalistova potřeba nepatří  jim samým, ale 

kapitálu,  který ji oběma třídám přivtělil  ze své podstaty).  Materiální základna,  z níž tento druh 

vědomí  vyvěrá,  přičemž  toto  vědomí  zároveň  materiální  základnu  legitimizuje  a  rozvíjí  při 

zachování dosavadních monopolů, je-li to jen trochu možné, člověka nahradila dělníkem, spolu s 

tím i člověk nahradil sám sebe dělníkem a jako konkurující-konzumující dělníky začal nahlížet i 

ostatní.  Nyní  nám nezbývá než shledat,  že  dělník -  tedy člověk, který námezdně prodává svou 

fyzickou nebo duševní  sílu -  vlastně není  člověkem,  přinejmenším tedy v práci  pro kapitalistu. 

Ukázali jsme také, že od dob Marxovy současnosti a tradičního kapitalismu se ujařmení a degradace 

dělníka  ještě  prohloubily.  Jako  by  ve  vrcholném  kapitalismu  člověk  skoro  zmizel  z  povrchu 

zemského... až nyní, na sklonku kapitalismu, v jeho nejpozdnější fázi, se volání po člověku začíná 

tiše ozývat přímo od těch, kteří dosud aktivně pracovali na jeho vyhlazení.

Komu  patří  produkt  odcizené  práce?  "Nějaké  jiné  bytosti  než  mně," odpovídá  Marx  v 

Rukopisech.41 Jistě nepatří žádné božské bytosti ani přírodě jakožto abstraktnímu pojmu, neboť v 

moderní  době  průmyslu  a  technologií  není  žádný  důvod,  abychom  produkty  lidské  činnosti 

"věnovali" virtuálním mocnostem. 

40 OEČ, s. 86.
41 Tamtéž.
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Pakliže  nepatří  mně,  musí  patřit  někomu  druhému,  člověku  mimo  dělníka.  Pro  tohoto 

člověka je dělníkovo utrpení potěšením, strádání ziskem. Staví-li se dělník k svým produktům jako 

k cizím, nepřátelským, je-li jejich výroba trýzní a porobou, staví se tak i ke své činnosti. Vědom si  

toho, že s každým produktem se stává slabším a bezmocnějším - odcizenějším od svého rodu - celý 

dělníkův duch následkem monotónní práce chátrá. Toto chátrání se, jak říká Marx, "v praktickém 

skutečném světě (...) může projevovat jen praktickým skutečným vztahem k druhým lidem".42 To 

znamená, že vztah člověka k práci je zároveň vztahem člověka k člověku. Je-li vztah dělníka k práci 

v kapitalismu vztahem útrpným a nepřátelským - staví-li celý výrobní proces na tom, že ustavuje 

člověka jako konkurenta-konzumenta - budou i lidské vztahy v kapitalismu útrpné a nepřátelské. 

Samotné chápání lidského života jakožto konkurenčního usilování o nadvládu nad přírodními zdroji 

je odrazem takového výrobního procesu, který toto chápání vyžaduje, a zároveň toto chápání samo 

slouží k utužování kapitalistické podoby výrobního procesu. V kostce řečeno: v kapitalismu jsou 

vztahy člověka a práce vztahy tržními. Ty jsou založeny na konkurenčním boji, v němž samém 

probíhá vznik peněžní hodnoty, která je zpředmětněním kapitalistových tělesných potřeb. Tomu pak 

odpovídají  i  mezilidské  vztahy:  jsou  zrcadlovým  obrazem  materiálních  vztahů,  a  tak  jsou  v 

kapitalismu  specifické  tím,  že  lidé  sami  sebe  chápou  jako  vzájemné  konkurenty,  přičemž 

soupeřením mezi sebou realizují uspokojování svých (zvnějšku přivlastněných, tedy ve skutečnosti 

cizích) individuálních potřeb a toto uspokojování jednoho je vždy "vykoupeno" od-uspokojováním 

druhého.  Vrcholný  kapitalismus  dosáhl  v  oblasti  proměny  veškerých  vztahů  ve  vztahy  tržní 

dokonalosti, když se mu podařilo proti sobě postavit ne dělníka a kapitalistu, ale dělníka a dělníka. 

Dělník na trhu představuje konkurenci, která může jiného dělníka připravit o zaměstnání a obživu. 

Vrcholný kapitalismus tak odvedl veškerou pozornost od vlastníků výrobních prostředků a svedl ji  

na  dělníka  samotného.  To vše  navíc  doprovodil  na  první  poslech  lákavým narativem o  osobní 

zodpovědnosti za vlastní život, o rovných startovních podmínkách, o rovnosti lidí vůbec. To vše je 

mytologie,  kterou  se  kapitalismus  zaklíná,  aby  nasadil  ne-lidským vztahům,  které  produkuje, 

sympatičtější  masku.  Ve  vrcholném kapitalismu  tak  je  jako  kdyby  osobním selháním každého 

jednotlivce, že setrvává v pozici dělníka. Dějinná tendence peněz se akumulovat nezná slitování - 

dělník,  aby  byl  úspěšnější,  než  jiní  dělníci,  musí  neustále  systematicky  pracovat  na  rozvoji 

dovedností,  které  užívá  v  zaměstnání  -  nám je  však  ale  jasné,  že  v  rámci  naplňování  tohoto 

konkurenčního boje dělník nerozvíjí sebe jako člověka, ale pouze sebe jako nástroj, kterým stále 

dokonaleji produkuje hodnoty, jež mu jsou nepřátelské a cizí. A čím lákavější má před sebou vizi v 

podobě různých modelových příkladů "lidí, kteří se vypracovali od píky tvrdou dřinou", tím je jeho 

42 OEČ, s. 88.
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odskutečnění hlubší, byť se sám domnívá, že právě v tomto procesu se uskutečňuje a stává lepším 

člověkem. Tak hluboká je  slepota,  jíž  falešné vědomí zastřelo ve vrcholném kapitalismu lidská 

vědomí.  

Podstatné je pro nás uvědomění, že výrobní vztahy se zrcadlí ve společenských vztazích. A 

jsou-li  výrobní  vztahy  založeny  na  konkurenčním  boji,  lidské  vztahy  nemohou  být  jiné.  Zde 

vystupuje nerodovost, kterou kapitalismus produkuje, ve své krystalické bázi, když všechny své 

participanty proměňuje na vzájemně znesvářené konkurenty. A vskutku sledujeme, že ve vrcholně 

kapitalistické společnosti jsou vztahy bytostně založeny na soutěži. Kapitalistický člověk soutěží na 

trhu o příležitost se vůbec nějak uplatnit a soutěží o využívání přírodního bohatství, čímž de facto 

soutěží o svůj vlastní život. Soutěží také při  správě věcí veřejných, jež probíhá prostřednictvím 

soutěže politických stran. A soutěží také v partnerských a dalších mezilidských vztazích, ve kterých 

je hodnota člověka často degradována na úroveň spotřebního zboží, které lze vyhodit, když omrzí. 

Člověk soutěží ve všem, kapitalismus pak člověka utvrzuje v tom, že je to  přirozené a tomuto 

výkladu podřizuje kulturu, školství, vědu, historii. Problémem soutěže je však to, že je v ní vždy 

vítěz a je v ní vždy poražený. Dokud jste v roli těch, kteří vyhrávají, a kapitalismus navíc funguje 

tak, že "čím více vyhráváte, tím více budete vyhrávat v budoucnu", je to skvělý systém, protože 

máte-li  dost  štěstí  a  minimum empatie,  možná  si  ani  neuvědomíte,  jak  prázdný život  je  život 

služebníka  kapitálu  a  prostě  se  plně  oddáte  tělesným požitkům,  které  přivlastňování  cizí  práce 

přináší. Pakliže jste ale v roli těch, kteří prohrávají, navíc analogicky platí, že "čím více prohráváte, 

tím více budete prohrávat v budoucnu", nezbude vám, než neustále onu logiku "člověk člověku 

vlkem" prohlubovat a soutěžit o to tvrději. My dnes už ale v pozdním kapitalismu víme, že existuje 

i jiná cesta. Vyžaduje však souhru dělníka a kapitalisty, které dějinná nutnost povede ke sblížení ne 

ze sentimentu či empatie, ale protože to bude pro oba výhodné. 

2.5. Limity odměn otroků

Dosud  tedy  chápeme,  jak  kapitalismus  prostřednictvím  odcizené  práce  jako  výrobní 

soustava produkuje odcizením degradované společenské vztahy v podobě takového vědomí, které 

člověka staví  proti  druhému jako nepřítele.  Bytostným důsledkem i  příčinou odcizené práce je 

soukromé vlastnictví. Zatímco v přirozeně lidské společnosti jsou produkty práce produkcí rodu a 

rodu  náležející,  v  kapitalismu  jsou  produkty  práce  zcizeny  kapitalistou,  který  je  akumuluje  v 

soukromé formě prostřednictvím zboží nebo zbožních ekvivalentů, v kapitálu. Opět zde sledujeme 

dialektický pohyb, který v sobě obsahuje jak soukromé vlastnictví jako důsledek odcizené práce, to 
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je zjevné, tak soukromé vlastnictví jako příčinu odcizené prác, a to právě ve formě specifického 

druhu vědomí, jež se samo legitimizuje a jež se samo staví člověku jako míra věcí, "tak jako i  

bohové jsou na počátku ne příčinou, nýbrž účinkem pomatení lidského rozumu."43

"Teprve  na  posledním  kulminačním  bodu  vývoje  soukromého  vlastnictví  vychází  zase 

najevo toto jeho tajemství,  že je to totiž za prvé  produkt zvnějšněné práce, a za druhé že je to 

prostředek, jímž se práce zvnějšňuje, realizace tohoto zvnějšnění."44

Soukromé  vlastnictví  je  tedy  akumulující  se  odcizenou  prací.  Jeho  další  akumulace  je 

realizována prostřednictvím dalšího zcizování  práce,  produktivní  činností  dělníka  v zaměstnání, 

jemuž je "odměnou" za pracovní výkon mzda. Nyní je zřejmé, že mzda a soukromé vlastnictví jsou 

totožné,  "neboť  tam,  kde  produkt,  předmět  práce  sám  odměňuje  práci,  je  mzda  jen  nutným 

důsledkem odcizení práce, tak jako se také ostatně ve mzdě jeví práce ne jako samoúčel, nýbrž jako 

služebník mzdy."45 V kapitalistické společnosti je tedy "odměnou" za zcizení práce jen zcizení práce 

samotné. Mzda není žádným podílem z bohatství, kterým by vlastník odměňoval, ale je dělníkovi 

pouze vykořisťováním jiného dělníka, je ve skutečnosti podílem z bídy, který bídu nadále šíří a 

přetavuje v další cizí vlastnictví, čímž ujařmení dělníka ještě rozšiřuje. 

Z toho plyne, jak Marx uvádí v Odcizené práci, že "násilné zvýšení mzdy"46 není ničím, než 

"lepší odměnou otroků" a že "dokonce i rovnost mezd (...) proměňuje jen vztah nynějšího dělníka k 

jeho práci na vztah všech lidí k práci. Společnost je pak chápána jako abstraktní kapitalista."47 Tato 

koncepce mzdy vzcházející z odcizené práce pro nás bude v další části této práce velmi důležitá, 

neboť je odpovědí na otázku, proč mzda začíná selhávat jako motivační faktor pro efektivní výkon 

zaměstnání.  Mzda nedává pro jejího recipienta smysl,  Marxova současnost však zdaleka nebyla 

připravená na  to,  aby v ní  tento  fakt  došel  všeobecného uvědomění.  Proces  rušení  a  produkce 

falešného vědomí, které soukromé vlastnictví vytváří, je i dnes stále v běhu. Cosi se však změnilo a 

43 OEČ, s. 88; Marx se zde odkazuje k jedné z předchozích pasáží, ve které formuluje, že lidé "v prvních dobách" 
odcizovali svůj produkt ve prospěch bohů, tedy že se bohové jevili jako ti, kteří určují, co má být produkováno, a 
proto jim produkt náleží. Takový vztah však chápe jako nesmyslný, protože člověk si osvojováním přírody naopak 
přivlastňuje, co se snad dosud dalo považovat za božské. Z toho plyne, že vše, co člověk vetknul do bohů, to sám 
musel nejdříve nahlédnout v abstrakci, tedy předmětem náboženského člověka je bůh, který ovšem není ničím 
jiným než abstraktní možností člověka. Pokud tedy člověk v produkci tyto možnosti konkretizuje a zpředmětňuje, 
naplňuje tím sebe sama, ne žádnou nadpřirozenou bytost. Podobným způsobem lze "prohlédnout" i soukromé 
vlastnictví, jež je institucí, která slouží pouze svému vlastnímu účelu, je člověku protivná, ale vytváří o sobě takové 
povědomí, které ji ustanovuje jako příčinu a následek zároveň - tedy samu sebe ospravedlňující bytnost. Tato 
falešná bytnost je oním pomatením lidského rozumu.

44 Tamtéž.
45 Tamtéž, s. 89.
46 Tamtéž.
47 Tamtéž.
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poznání toho, že mzda nemůže být smyslem práce,  začíná jako nové strašidlo obcházet světem 

byznysu.  Propagátory  tohoto  strašidla  jsou  však  překvapivě  právě  avantgardní  podnikatelé,  o 

kterých budeme mluvit.  Proč právě  oni?  Efektivita  produkce  založené  na  mzdě přestává  být  v 

pozdním kapitalismu dostačující, resp. produkce založená na mzdě přestává být schopná v pozdním 

kapitalismu  naplňovat  poptávku.  Nová  poptávka  totiž  bude  právě  po  hodnotách,  smyslu  a 

sebenaplnění, poptávku po zboží nahradí poptávka po práci samotné. A protože už víme, v jakém 

vztahu je člověk a práce, poptávkou po práci samotné je poptávka po rozvoji a dovršování lidství. Je 

jasné, že takovéto statky může jen sotva produkovat výrobní způsob založený na mzdě, která je 

ztělesněním dehumanizace, retardace lidství. Mzda tedy představuje instituci, která slouží rozvoji 

kapitalismu, ale v průběhu vývoje dějin kapitalistické výrobní soustavy začala pomalu docházet k 

naplnění svých limit. Každý výrobní způsob má při daném materiálním a společenském uspořádání 

svůj maximální efektivní limit, za jehož hranici není možné bez změny podmínek dosáhnout. Tímto 

způsobem se  překonalo  otrokářství  i  feudalismus,  když  prostředky (včetně  motivačních  faktorů 

nahrazujících roli  mzdy)  těmto  socioekonomickým systémům vlastní  přestaly odpovídat  novým 

potřebám, které společnost se svým vývojem vytvořila. Pro kapitalismus je dosud prioritou zbožní 

výroba, která v době svého vzniku byla něčím převratným a revolučním. Kapitalismus vznikl v 

dialektickém pohybu produkce poptávky po uspokojení nových potřeb - po zboží - a umožňování 

naplňování  této  poptávky.  Jinými  slovy kapitalismus  je  nejefektivnější  způsob,  jak  organizovat 

zbožní výrobu, kterou kapitalismus ustanovil za sobě i "svým lidem" vlastní. Tato výroba v průběhu 

času reformovala materiální a společenskou základnu natolik, že dosavadní modus operandi přestal 

odpovídat potřebám společnosti - s rostoucí materiální saturací umožněnou zbožní výrobou dochází 

společnost zbožní výroby svého naplnění a, stejně jako motivační role mzdy v zaměstnání, svého 

překonání,  když  společnost  přeplněná  věcmi  začne  pátrat  po  idejích,  neboť  věci  v  ní  se  svou 

všudypřítomností  a dostupností  začnou ztrácet  hodnotu a smysl.  Dále poznáme,  že avantgardně 

emancipační tendence v byznysu zdaleka nejsou přímo provázány s výší mzdy, ale tam, kde je mzda 

převyšující  blahobytnou materiální  saturaci,  tam se  hledání  smyslu  práce  daří  lépe,  neboť je  v 

takové  pozici  člověk  lépe  schopen  abstrahovat  se  od  svých  zvířecích  potřeb.  Jinými  slovy  v 

pozdním kapitalismu přestává výše  mzdy od určité  individuálně specifické úrovně dávat  smysl 

jakožto faktor ovlivňující motivaci lidí k efektivnímu výkonu. V okamžiku, kdy mzda překoná svůj 

opravdový smysl - reprodukovat rabské postavení dělníka jakožto živé konzervy s pracovní silou - 

přestává kapitalismu sloužit a stává se jeho přežitkem. Pozdní kapitalismus je tak úsvitem doby, ve 

které se mzda zruší, neboť odměnou za práci se stane práce sama a její nezcizené produkty.  V 

dnešním byznyse je stále častější, že od určité míry finančního zabezpečení o tom, čemu se bude 

člověk věnovat, nerozhodují peníze, ale čistě to, jestli se člověku zdá daná činnost jako smysluplná 
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a naplňující. Úkolem pozdního kapitalismu je naplňováním svých vnitřních kontradikcí dovést do 

tohoto stavu všechny dělníky.

Marx dále uvádí, že proces rušení soukromého vlastnictví je procesem politické emancipace 

dělníka.48 Zůstává zde ale,  a  to i  z  podstaty literárního charakteru Rukopisů,  v podstatě velkou 

neznámou,  co  je  onou politickou emancipací  Marxem myšleno.  Je  tímto  procesem nabývání  a 

zdokonalování  lidských  práv?  Zlepšování  zákonů  regulujících  podmínky  práce?  Zkracování 

pracovní  doby?  Právo  účastnit  se  aktivně  i  pasivně  voleb?  Získání  politické  reprezentace  na 

parlamentní úrovni? Domnívám se, že odpovědět kladně na tyto otázky by bylo více krátkozraké, 

než  si  čtení  Marxe  vyžaduje.  Dosud  jsme  totiž  neustále  pracovali  s  tezí  o  produkci  falešného 

vědomí,  jež odpovídá materiální základně,  ze které vyvěrá.  Toto falešné vědomí je samozřejmě 

narušováno a v jeho rámci vznikají různé jemu diverzní formy,  přesto však jistě není na místě 

domnívat  se,  že  ekonomická  základna  založená  na  odcizení  by  vyprodukovala  dominantní 

společenskou nadstavbu cílenou na emancipaci (tedy že by dominantním společenským diskursem 

byl diskurs kontradiktivní k dominantní materiální bázi), pokud by však taková nadstavba nebyla 

jen šikovně omítnutou fasádou, za níž se skrývá vlhkost a plíseň. Kapitalistická materiální základna 

vskutku produkuje ideologii kapitalismus přesahující,  negující jej či jiným způsobem vůči němu 

protivnou, a to jak v intencích pozitivních, tak negativních antinomií; tyto ideologie však jen stěží 

mohou být ztělesněny v oficiálních společenských institucích jako jsou státy, zákonodárné sbory, 

soudy, policie atd. Proto nezbývá než právě tyto politické instituce považovat za bytostný produkt 

kapitalistického výrobního způsobu. Ten vytváří takové společenské formy a instituce, které jej s co 

možná největší  pohodlností  reprodukují.  Politická emancipace dělníka v tomto povrchním slova 

smyslu tak představuje pouze jinou formu stejného otroctví, par excellence je těmi růžovým plyšem 

polstrovanými  pouty,  které  si  dělník  nasazuje  sám  a  ještě  se  zvrácenou  radostí.  Politickou 

emancipací, která je vlastní vrcholné fázi kapitalismu, je fiktivní možnost rozhodovat o správě věcí 

veřejných  prostřednictvím  voleb.  Pakliže  demokratické  volby  vůbec  někdy  plnily  vskutku 

demokratickou roli ve společnosti, nejpozději v posledním desetiletí celosvětově sledujeme, jak se 

nadále  prokazují  jako nástroj  oligarchických  skupin  k  manipulaci  s  přístupem k monopolům a 

přírodnímu  bohatství.  Politika  se  na  sklonku  vrcholného  kapitalismu  potvrdila  jako  nástroj 

zachovávání  starých pořádků,  ve kterých jsou lidem dávány nové svobody,  které  jsou však jen 

imaginární možností volby. Skutečným hybatelem voleb je v kapitalismu kdo jiný, než kapitál. O 

výsledku stran ve volbách nerozhodují lidé, ale rozpočty na mediální kampaně, nákupy mediálních 

domů, dezinformace a čím dál tím častěji také otevřená lež skrytá za svobodu slova, která je další z  

48 Viz OEČ, s. 89.
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demokratických institucí, které se zdeformovaly v nástroj oligarchického boje o moc ve státech. Pro 

názornost  ještě  zřetelněji:  politická  práva  člověka  kapitalismu  jsou  jen  falešným  vědomím  o 

možnostech volby. Samotná volba je imaginární nebo až na historicky ojedinělé případy nedůležitá. 

Soukromé vlastnictví přežívá volby, změnu státního zřízení i všechny dosavadní války.49 

Pakliže tedy dosud nedošlo k žádné změně v přístupu k soukromému vlastnictví, nenastala 

ani žádná změna na poli politické emancipace. Zatímco společnost je stále utvářena soukromým 

vlastnictvím, jež diktuje podobu společenských institucí, dělník v kapitalismu dosud žádné vskutku 

politické emancipace nedosáhl, byť se tento poznatek zdá v přímém rozporu s tradičním pohledem 

na  dějiny  19.  a  20.  století,  tedy  na  staletí  všeobecné  emancipace,  vzniku  ústavního  pořádku, 

zavádění  demokracie,  zrovnoprávnění  pohlaví,  ras  a  národů  atd.  Všechny  tyto  emancipační 

tendence však nejsou politickou emancipací, kterou má dle mého názoru Marx na mysli, neboť jsou 

pouze  líčidly,  která  kapitalismus  používá,  aby stále  vypadal  mladě  a  atraktivně,  aby pod nimi 

skrýval své vrásky a jaterní skvrny, které jsou průvodním znakem stáří a blížící se smrti. Vše z toho, 

co považujeme za dosavadní emancipaci člověka, je jen zdokonalováním kapitalistického utváření 

subjektivity člověka jakožto konkurenta-konzumenta. Ústavy a zákony vznikly, aby vytvořily jasný 

rámec  kapitalistického  soutěžení,  aby  jasně  definovaly  soukromá  práva  včetně  finální 

institucionalizace  soukromého vlastnictví  a  jeho nedotknutelnosti,  a  aby ochránily kapitalistovy 

zájmy na úrovni legálního systému a jej vynucujících represivních složek. Demokracie kapitalismu 

posloužila  jako  jedna  z  mnoha  hezkých  vábniček,  kterými  člověku  jako  kdyby  dává  možnost 

rozhodovat o svém i společenském osudu, ve skutečnosti převážně odvádí pozornost od aktuálního 

prožívání života, když řešení problémů odsouvá na "příští volební období", případně "až vyhraje ta 

naše strana".  Místo aktivního řešení  životní  situace  se dělník v demokracii  obrací  na neosobní 

byrokratický systém, který je mu stejně nepřátelský, jako je mu odcizená práce, neboť tento systém 

je dalším orgánem odcizené práce. Zrovnoprávnění žen a mužů nebylo aktem, kdy se buržoazní 

státy podvolily tlaku emancipačního hnutí, ale naopak vítězstvím buržoazního státu a kapitalisty, 

když se součástí legálního rámce stala možnost muže a ženu vykořisťovat rovně; tedy smyslem 

zrovnoprávnění v kapitalismu není zrovnoprávnění, ale rozšíření armády konkurentů-konzumentů a 

tím  pádem  rozšíření  možností  kapitálové  akumulace.  Takto  by  se  dal  vysvětlit  zřejmě  každý 

společenský jev, jenž je naší společností tradičně pokládán za projev emancipace.50

49 Zde je samozřejmě nutné podotknout, že totalitní režimy tzv. východního bloku de iure soukromé vlastnictví 
zrušily, materiální a společenské vztahy však zůstaly zafixovány na úrovni klientelistického státního kapitalismu, 
kde se "veřejnost" prostřednictvím orgánů strany stává oním abstraktním vykořisťovatelem.

50 Zároveň je ale třeba říct, že toto tvrzení neplatí absolutně, neboť by popíralo dialektický princip dějinného vývoje. 
Pravdou je, že kapitalistické instituce podléhají společenskému tlaku, jenž je ztělesněn v politickém usilování a v 
tržním chování. Kromě materiálních a tržních podmínek jsou i z nich vyvěrající společenské instituce 
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Zdá se tedy, že Marx musí onou politickou emancipací myslet něco jiného. Pravdou totiž je, 

že kapitalismus bezpochyby emancipační tendence zakládá a aktivně je produkuje, však jsme již 

některé  z  nich  naznačili  výše.  Můžeme ale  sledovat,  že  jsou tyto tendence  zpravidla  vedlejším 

produktem, který se do centra zájmu dostává zprvu nepozorovaně, poté diverzně a až v poslední 

fázi je pochopen jako cíl produkce. Tento proces můžeme ukázat například na snižování pracovní 

doby, což je jev, který primárně slouží kapitalistovi k tomu, aby zvyšoval efektivitu práce a dělníka 

udržel efektivně produktivního po delší čas, aby ušetřil za zaškolování nové pracovní síly atd. (A 

zároveň se přitom vítězoslavně staví na dělníkovu stranu, že konečně vyslyšel jeho volání po kratší 

pracovní době, a tak dělník cítí vděk a závazek.) Tento proces zkracování pracovního dne umožňuje 

dělníkovi také strávit  více času konzumací  cizích produktů -  spotřebou -  čímž je pro kapitál  a 

soukromé vlastnictví  o to  prospěšnější.  Přesto má dělník i  jinou možnost:  v rozporu s přímým 

působením  falešného  vědomí  využít  tento  volný  čas  k  vlastnímu  seberozvoji,  vzdělávání, 

smysluplné  práci,  vyvedeno  ad  absurdum  k  hledání  intersubjektivních  vztahů  produkovaných 

hluboko potlačenou potřebou. A zde dle mého soudu už narážíme na to, co Marx myslí politikou. Za 

ní se zde neskrývá zakládání dělnických stran a postupná emancipace participací na demokratickém 

procesu ani násilná revoluce vedená stranou - není zde myšlena  cesta politické emancipace - ale 

spíše znovunalézání oné intersubjektivity, ve které se člověk stává druhému člověku společenstvím, 

ve kterém znovu probublávají rodové vztahy. Držme se zde původního významu polis jakožto obce, 

pomůže  nám  to  pochopit,  že  onou  politickou  emancipací  je  myšlena  změna  společenského 

uspořádání, ve kterém lidé znovu začnou žít na obecní - společenské bázi - že se lidé sami pochopí 

jako příslušníci jedné obce. Pamatujme tedy na to, že ona politická emancipace se odehrává vně 

kapitalismu, že je vůči němu diverzní a že jejím předmětem je lidský rod, čímž snad nemůže být 

více vzdálená tomu, co kapitalismus tradičně nazývá emancipací, když ji chápe jako rozrůzňování, 

uznávání a ochranu práv jednotlivců.  Pokud je tedy v kapitalismu mzda jen odměnou otrokům, 

demokracie  není  ničím  jiným  než  hlasováním  o  tom,  kdo  bude  v  který  den  otroky  vlastnit. 

Opravdová  politická  emancipace  je  emancipací  člověka  jako  rodové  bytosti,  tedy  emancipací 

bytosti, která politiku v našem slova smyslu nepotřebuje, neuznává, neboť její společenský život již 

není  soupeřením  odlišných  názorů  či  tříd,  ale  je  konsenzuálním  kontinuálním  naplňováním 

individuálních zájmů splynutých všeobecně se zájmy společenskými. Budoucnost člověka se tedy 

nenaplňuje tím, čemu v současnosti říkáme politika, neboť tato politika není politikou ve smyslu 

spoluutvářeny něčím, co pro jednoduchost můžeme označit "veřejným názorem", který je ale také podmíněný 
kombinací materiálních a v daném čase platných společenských předpokladů. Otázkou tedy zůstává, zdali je vůbec 
možné tyto systémové nástroje změny v tomto kontextu pokládat za agenty opravdové změny, jsou-li něčím, co je 
inherentním produktem systému samého.
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podílení se na obecním životě, ve skutečnosti je dokonce pravým opakem podílení se na obecním 

životě, neboť všechen obecní život redukuje na anonymní periodické vhazování lístků do urny a 

společenskou - rodovou odpovědnost doslova zcizuje. Tato pseudopolitika je jen dalším projevem 

falešného vědomí, pouhým zdáním, že máme alespoň nějaké otěže ve svých rukou. Budoucností 

člověka je člověk, který politiku překonává. Cestu k tomuto překonání dosud nastoupilo jen několik 

odvážlivců,  kteří  se  rozhodli  radikálně  proměňovat  strukturu  lidských  organizací.  Tato  změna 

organizace materiální základny produkuje nové formy vědomí, které dosud nemají jasné obrysy. Jak 

se bude formovat politický život lidí v pozdním kapitalismu, jak tedy ono překonávání politiky 

bude vypadat, to je zatím předčasné předjímat, byť trendy a tendence se odhadovat dají a v této 

práci se jim ještě budeme věnovat.  Pro tuto chvíli se spokojme s poznáním, že kapitalismus není  

možné  změnit  politickou  cestou,  chápeme-li  politiku  v  tradičním slova  smyslu  jako  soupeření 

politických  stran,  a  Marxovy  požadavky  na  politickou  emancipaci  nejsou  demokratickým 

politickým programem, neboť demokracie je nástroj buržoazního státu.

2.6. Shrnutí druhé kapitoly

Díky tomu, že jsme sledovali Marxův výklad odcizené práce z Rukopisů a vztáhli jsme je k 

dnešním podmínkám, jsme poznali, jak se dělník v práci odskutečňuje, odcizuje, zvnějšňuje. Právě 

v těchto projevech soukromého vlastnictví se nachází všechna materiální i duševní bída dělníka, 

právě v nich se reprodukuje jeho poddané postavení ve společnosti,  právě v nich je formováno 

dělníkovo vědomí. Tato práce si zdaleka neklade za cíl pojmout a aktualizovat všechny koncepty, 

které Marx rozpracovává, ani by to při daném rozsahu nebylo možné (bude to ale pozoruhodná 

práce na několik příštích let),  domnívám se však,  že v tuto chvíli  jsem již připravil  dostatečný 

soubor základních motivů, které se týkají sebeutváření člověka v procesu práce, jež budeme moci v 

další  části  srovnat  s  manažerskými  postupy  a  typy  řízení  práce,  které  na  sebe  aplikují  lidské 

organizace, firmy a společnosti. V předchozí části jsme seznali, že člověk je definován jako rodová 

bytost,  tato rodovost je podmínkou jeho svobody a tato svoboda je realizována prostřednictvím 

práce, která je zároveň ústředním konstituentem lidské osobnosti i společenského vědomí. 

Idealistickým  obrazem  společnosti  odpovídající  takové  antropologické  představě  je 

společnost  volně  sdružených  pracovních  kolektivů,  které  organicky  prostřednictvím  rozvíjení 

kolektivní  intersubjektivity  naplňují  v  práci  zájmy,  které  jsou  zároveň  individuální  a  zároveň 

kolektivní, které v těchto dimenzích nečiní rozdílu, neboť rozvoj intersubjektivity dospěl do takové 

úrovně, ve které není individuální štěstí a naplnění možné bez štěstí a naplnění společnosti jako 
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celku.  Kapitalismus ale  cíleně vzniku této nové společnosti  brání,  neboť v ní spatřuje ohrožení 

všech svých tržních principů, jež mu jsou vlastní, zároveň však ale vyjevováním svých antinomií ke 

svému  vlastnímu  překonání  spěje,  je  sám  sobě  kontradiktivní.  Vidíme,  že  kapitalismus 

prostřednictvím odcizené práce a soukromého vlastnictví (které jsou, jak už víme, jedním) dělníkovi 

upírá  jeho rodovost,  tedy i  svobodu a lidskost,  což  dělníka  degraduje na pouhou mechanickou 

součástku  výrobního  procesu  vykazující  maximálně  zvířecí  činnost.  Toto  je  modus  operandi 

tradičního  a  vrcholného  kapitalismu  -  výroba  založená  na  lidech  jakožto  mechanických 

součástkách, které vyrábějí nebo montují další mechanické součástky. 

Tento typ výroby je vhodný všude tam, kde společnost potřebuje velké množství spotřebních 

věcí,  jeho průvodním znakem je  masová  výroba,  která  kapitalismu umožnila  dosud  nevídanou 

rychlost rozvoje materiální základny a technologie. Svět se během 19. a 20. století doslova zaplnil  

zbožím. Zatímco v předchozích etapách lidského vývoje byla mírou hodnoty většiny materiálních 

statků jejich užitná hodnota - a tomu odpovídala i účelná výroba - v kapitalismu zvítězil koncept 

zboží, jež je specifické tím, že se nevyrábí pro užitek, ale pro směnnou hodnotu. Kapitalismus tak 

vyrábí  zboží  pro  zboží  samotné,  předmětem kapitalistické  výroby  není  člověk,  ale  akumulace 

kapitálu, a tomuto způsobu výroby podřídil celou společnost.

Na úsvitu dvacátých let 21. století však můžeme pozorovat, že se cosi začíná proměňovat. 

Celková analýza toho, co se začíná na trhu ve vztahu k novému chápání člověka dít, zabere několik 

příštích  let,  přesto  se  pokusíme  alespoň  naznačit,  jak  nové  typy  organizací  přijímají  koncepci 

člověka  jako  rodové  bytosti.  Zdrojů  této  paradigmatické  změny existuje  několik,  všechny jsou 

komplementární součástí dějinného běhu v podobě spění k emancipaci člověka jako rodové bytosti 

utvářené v procesu práce.

A. Nejviditelnější zdroj: Nízká nezaměstnanost. 

Nacházíme  se  v  historicky  unikátní  situaci  extrémně  nízké  nezaměstnanosti.  Míra 

nezaměstnanosti, která dnes panuje v rozvinutých západních ekonomikách, nemá obdoby. V USA se 

aktuálně pohybuje mezi 3 a 4 %, v Německu kolem 5 %, v Británii kolem 4 % a v České republice 

dosahuje dokonce neuvěřitelných 2,6 % (a jiné zdroje mluví i o 1,9 %). Každý, kdo chce a může 

pracovat, už pracuje. Míra zaměstnanosti dosáhla svého možného maxima. Ve všech oborech lidské 

činnosti,  ať  už  mluvíme  o  lékařích,  učitelích,  dělnících  v  továrnách,  programátorech  nebo 
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popelářích, chybí lidé. Poválečná společnost se takto masově s takovou mírou zaměstnanosti dosud 

nepotýkala. 

Co to znamená v praxi? Firmy mají extrémní hlad po pracovní síle. Dělník se na úsvitu 

pozdního kapitalismu dostává do historicky výjimečné situace, ve které má relativně velkou míru 

svobody  v  rozhodování,  co  chce  dělat  jako  zaměstnání.  Zatímco  v  prostředí  vysoké 

nezaměstnanosti,  která  vyhovuje  vrcholnému  kapitalismu  tím,  že  vytváří  neomezenou  baterii 

levných  pracovních  sil,51 si  dělník  musí  svého místa  vážit  a  neustále  se  o  něj  bát,  v  pozdním 

kapitalismu je ve společnosti naopak více práce, než jsou schopni dělníci vykonat, což vede k tomu, 

že role zaměstnavatele a zaměstnance se na trhu práce obrací. Dosud lidé vždy sháněli práci, dnes si 

práce  aktivně  shání  lidi.  V prostředí  minimální  nezaměstnanosti,  navíc  ve  společnosti,  která  si 

vyvinula sociální instituce zmírňující negativní dopady kapitalismu (zde máme na mysli především 

záchytný sociální systém a veřejné zdravotnictví), si dělníci mohou více vybírat, které zaměstnání 

budou vykonávat. 

Tento fakt vede k intenzifikaci konkurenčního boje o dělníky na trhu práce. Zde se ukazuje 

jedna z typických antinomií kapitalismu. Kapitalismus neustále vytváří zboží, pro které potřebuje 

odbyt.  Odbyt  mu  zajišťuje  kupní  síla,  která  roste  s  rozvojem  materiální  základny.  V  zájmu 

kapitalismu je tedy neustále rozšiřovat přístup na trh, kde se směňují výrobky. Tímto rozšiřováním 

přístupu na trh je růst mezd. Pro kapitalismus jsou tedy dobré vysoké mzdy, neboť představují tržní 

sílu. Zároveň ale platí, že kapitalismus stále vykazuje tendenci snižovat náklady na výrobu, jejichž 

součástí jsou i mzdy. Současně tedy platí, že pro kapitalismus jsou dobré nízké mzdy, neboť levná 

práce  snižuje  náklady na  vznik  výrobku,  tedy zvyšuje  kapitalistův  zisk.  V procesu  naplňování 

tohoto vnitřního rozporu kapitalismus dochází k jeho postupnému překonání.  Toto překonání se 

projevuje právě například ve stavu extrémně nízké nezaměstnanosti, kdy kapitalismus pro udržení 

výroby nemůže snižovat mzdy zaměstnanců. Při současné nezaměstnanosti vlastníkovi výrobních 

prostředků nezbývá, než mzdu naopak zvyšovat a doufat, že tím způsobí, že na místech s nižší 

mzdou dají dělníci výpověď a přejdou tam, kde budou mít mzdu vyšší. Kapitalista se snaží přeplatit  

jiného kapitalistu. Celkovým výsledkem tohoto soutěžení o dělníkovu práci je tedy zvyšování mezd. 

Dosud se pohybujeme stále v tradičních zákonech kapitálu. Co je však na dnešní době a na pozdním 

kapitalismu jako takovém specifické, je to, že teprve dnes jsme se jako společnost dostali do stádia, 

kdy již relevantní část dělníků dosáhla takových mezd, jež jsou pro ně limitně motivační a další 

51 Viz Kapitál I, s. 613-624.
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zvyšování pro ně nehraje roli.52 Zde na své limity naráží také tato antinomie. Chce-li kapitalista 

dosáhnout dalšího motivačního efektu, zvýšení produktivity práce či vůbec udržení daného dělníka 

na  daném  místě,  kapitalismus  mu  v  tuto  chvíli  nedává  další  nástroje.  Musí  sáhnout  "za" 

kapitalismus.

 

Mzda představuje schopnost ukojení materiálních potřeb v kapitalismu. Tyto potřeby jsou 

subjektivní  a  jejich  uspokojování  probíhá  skrze  nákup  zboží  a  spotřebu.  U  většiny  lidí  (nebo 

alespoň u některých jistě)  existuje subjektivní limit naplnění těchto potřeb.  V jednoduchosti:  za 

mzdu, které  dosáhli,  si  mohou pořídit  vše,  co subjektivně potřebují.  Pomiňme v tuto chvíli,  že 

kapitalismus neustále vytváří potřeby nové, aby udržel zbožní produkci v chodu, a předpokládejme, 

že tito lidé jsou právě i díky míře materiální saturace a naplnění živočišných, vášnivých potřeb 

schopni vyvinout duševní úsilí k tomu, aby tuto manifestaci falešného vědomí nahlédli a uvědomili 

si ji.53 Tito lidé s trochou nadsázky teprve znovu dosahují možnosti být vůbec člověkem, když se s 

naplněním  materiálních  potřeb  vyvážou  alespoň  částečně  z  přímé  životní  závislosti  na  cizím 

předmětu. Díky tomu, že jsou "plně" materiálně saturováni a tato materiální saturace jim umožnila 

abstrahovat  se  od  jejich  subjektivní formy materiální  saturace,  mohou  znovu  nahlédnout  svou 

rodovou ukotvenost, resp. uvědomit si její deficit. Další materiální uspokojení pro ně nedává smysl,  

zjišťují,  že  materiální  uspokojení  není  uspokojením jejich  pravých  niterných  potřeb,  nýbrž  jen 

uspokojením potřeb, které jim jsou přivlastněny zvnějšku a jsou manifestovanou odcizenou prací. 

Toto "prozření"  v  nich  opět  zakládá  vědomí rodové příslušnosti,  v  tomto "prozření"  dává díky 

abstrakci  svých materiálních potřeb nahlédnout  sebe sama jako součást  rodu a  tím i  všeobecné 

potřeby  rodu  jakožto  každé  jedné  lidské  bytosti  a  jejich  celku  zároveň.  Zde  se  jedna  z 

kapitalistických kontradikcí,  jejíž  vyjevování  je  specifickým symptomem pozdního kapitalismu, 

naplňuje a překonává: konkurenční boj o dělníka v nízké nezaměstnanosti vede ke zvyšování mezd, 

které nakonec dělníkovi umožní plnou materiální saturaci a uvolnění intelektuální i tělesné kapacity 

pro rozvíjení duševních potřeb, které plynou z uvědomění si sebe sama jako rodové bytosti, jež je 

právě  umožněno  plnou  materiální  saturací,  tedy  naplněním  a  překročením přímé  závislosti  na 

přírodě. V okamžiku, kdy rozvoj rodových vztahů - tedy vztahů lidí, jejichž materiální potřeby jsou 

52 Zde je třeba znovu vzít v potaz, že dělníkem je zde myšlen každý, kdo nevlastní nic, než svou práci, ať fyzickou či 
duševní. Dělníkem je tedy v současné společnosti i manažer, úředník, programátor apod.

53 Vždyť omezování spotřeby je v současnosti reprezentováno globálním celospolečenským hnutím.
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plně saturované a jejichž předmětem tak již nejsou materiální potřeby54 - překročí do stádia, kdy 

nahradí tržní vztahy, kapitalismus se zcela překoná kapitalismem samým. 

 

Tato antinomie se dosud nikde v celé své úplnosti neprojevuje, inklinace k ní však ano, jak si 

ukážeme ve třetí části této práce. Zde jsme ji dovedli ke svému teoretickému naplnění a záměrně 

opominuli všechny efekty, které vůči tomuto naplnění budou působit kontradiktivně.55 V praxi však 

dnes  v  různých  specializovaných  odvětvích  čím  dál  častěji  sledujeme,  jak  peníze  přestávají 

motivovat,  a  to dokonce nejen tam, kde jich je "hodně".  Čím dál  více lidí  dává přednost  hůře 

placené práci, která jim dává smysl, než dobře placené práci, kterou by se ubíjeli. Finanční motivaci 

s  rostoucí  materiální  saturací  nahrazuje motivace  v podobě smysluplné  práce.  Latentní  potřeba 

rodové bytosti pracovat smysluplně a bez negativního zvnějšnění se začíná ozývat. Kapitalismus 

svou  zbožní  výrobou  nemůže  uspokojovat  potřeby  rodové  bytosti,  které  jsou  ve  společnosti 

přítomné tím více, čím více je produkováno zboží, jež se postupně stává bezcenným. V pozdním 

kapitalismu  tak  bude  prvotní  motivací  k  práci  smysluplnost,  zatím ještě  stále  v  mezích,  které 

kapitalismu umožní svou systémovou sebezáchovu, ale v mezích, které jsou historicky neudržitelné, 

neboť představují ohrádku, která má smysl pro zvířata v zoo, ale ne pro svobodné lidské bytosti, 

jejichž dosažení je naším dějinným údělem.

B. Důsledek materiální saturace dělníka: hledání ztraceného smyslu práce.

V předchozí pasáži A. jsme teoreticky dovedli antinomii růstu mezd ke svému naplnění a 

překročení. Jedním z projevů, jakým naplňování této antinomie působí na člověka, je umožnění 

nové sebetvorby duševních a tedy společenských potřeb a jejich naplňování. Součástí těchto potřeb 

člověka jako rodové bytosti je potřeba smysluplně sebeutvářet sebe sama jako svobodnou bytost. V 

tomto sebeutváření se stává svobodným. Sebeutváření probíhá v procesu práce, je tedy jasné, že 

54 Což samozřejmě předpokládá neustálé naplňování i fyzických potřeb, kterých se člověk prostě zbavit nemůže; 
jejich naplňování se však ve společenském stádiu, o kterém přemýšlíme, odehrává mimo nějaký zvláštní zájem. Ve 
společnosti překračující pozdní kapitalismus jsou tyto potřeby naplňovány de facto automaticky, bez vyvinutí 
lidského úsilí, neboť veškerá materiální produkce je automatizována a robotizována, základní výrobní soustava 
naplňující základní lidské potřeby bude samočinná od zasazení semínka až po distribuci upečeného chleba. Člověk 
tedy sám nebude muset k ukojení základních potřeb vykonávat žádnou činnost (krom samotného aktu konzumace), 
čímž se teprve stane opravdovým člověkem, neboť veškeré jeho fyzické a intelektuální kapacity bude moci napřít 
do lidské, ne zvířecí práce.

55 Právě sváření se této inklinace s tradičními zájmy vládnoucí třídy a jejího zájmu výrobní proces zachovat v 
kapitalistickém stádiu je historickým procesem. Důkladné propracování těchto antinomií a prozkoumání jejich 
manifestace v praxi bude jednou ze součástí mého disertačního bádání. Zabývat se důkladnou analýzou byť jen této 
konkrétní antinomie si vzhledem k rozsahu diplomní práce nemohu dovolit, proto je celý výklad proveden v 
maximální možné úspornosti a nezatěžuji jej "zbytečným" problematizováním, které je však naopak zásadní, neboť 
odráží reálnou podobu společenských vztahů a vztahů k výrobním prostředkům. Doufejme, že můj budoucí výzkum 
umožní toto problematizování rozvinout v potřebné šíři.
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chtít smysluplně pracovat je přirozenou lidskou vlastností, která má možnost v pozdním kapitalismu 

znovu probublávat  na  povrch  s  tím,  jak  ještě  v  rámci  kapitalistických  vztahů  nebo  vedle  nich 

zažívají rozvoj vztahy rodové.

V dosavadní  historii  kapitalismu je  to  tak  poprvé,  kdy je  dělníkovi  vskutku  umožněno 

formulovat své požadavky na smysluplnou práci ne prostřednictvím politiky (která, jak už víme, je, 

chápána-li tradičně, slepou uličkou) a utopií, ale protože podmínky pro tuto formulaci požadavků 

zplodila  sama  materiální  základna.  Myšlenka  nároku  na  smysluplnou  práci  je  zde  produktem 

materiální  nutnosti.  Smysluplná,  tedy  nezcizená  práce,  která  člověku  přináší  radost,  štěstí  a 

uspokojení, v pozdním kapitalismu přestává být jen vizí nebo objektem revolučních vášní davu, ale 

stává se realitou, kterou čím dál tím širší spektrum byznysu musí přijímat za relevantní, jinak by 

byly zpátečnické firmy na trhu práce ubity těmi progresivnějšími. V rámci konkurenčního boje tedy 

kapitalista  musí  činit  něco,  co v historii  dosud nebylo nutné:  musí  dělníkovi  umožnit  pracovat 

smysluplně, jinak dělník odejde.56 

Toto přitakání dělníkově legitimnímu požadavku je podle mého názoru zásadním dějinným 

zvratem a vytváří zřetelnou distinkci mezi vrcholnou a pozdní fází kapitalismu. V přiznání nároku 

na smysluplnou práci je totiž vyřčen celý už zmiňovaný antropocentrický obrat, jehož kurs začíná 

byznys  nabírat,  když  předmětem práce  přestává  činit  zboží,  ale  smysl  práce  samotný,  nyní  se 

manifestující  v  různých  více  či  méně  čistých  a  kapitalistickým  výrobním  způsobem  stále 

kontaminovaných formách. V tomto obratu orientace na člověka je zahrnutý jak obrat na zákazníka, 

tedy na naplňování jeho nových potřeb, tak, a to je důležitější, obrat na dělníka samotného a jeho 

potřeby;  ale  vzhledem  k  tomu,  jak  jsme  již  uchopili  rozvoj  intersubjektivity  v  materiálně 

saturovaných  podmínkách,  můžeme  shledat,  že  je  tato  distinkce  s  naplňováním naší  sledované 

antinomie rušena, tedy tento antropocentrický obrat je obratem k člověku jako takovému, jakákoliv 

další rozlišení jsou pouze jen různými rolemi stejné osoby, při teoretickém dovršení této antinomie 

tedy splývají v jedno.

56 Kam odejde? Tam, kde bude moci pracovat smysluplně. Ale co když nikdo nikde neumožní pracovat smysluplně, 
nabízí se jistě podotknout. Pravdou však je, že to se stát nemůže z vícero důvodů. Za prvé: vždy budou ve 
společnosti existovat lidé, kteří mají silné etické, morální, ekologické a různé další zásady, mezi něž může snadno 
patřit například zásada "být k lidem spravedlivý, dělit se s nimi, nevyužívat je" atd. Za druhé, a to je důležitější: s 
rozvojem materiální základny se rozvíjí společnost, která formuluje nové požadavky. Tyto nové požadavky lze 
naplňovat jen novým výrobním způsobem, tedy smysluplnou prací. Organizace, která tak nastoupí na cestu 
smysluplné práce, získá konkurenční výhodu proti ostatním. Vždycky bude existovat někdo, kdo bude "staré 
pořádky" kapitalismu ohrožovat a v této činnosti nebude dělat nic jiného, než je kapitalismu vlastní: ničit 
konkurenci. Je nám tedy jasné, že největším nepřítelem tohoto procesu budou státy, které jsou prostředníkem mezi 
současným velkokapitálem a de iure společenským uspořádáním. Kapitalisté "starých dob" se budou nástupu 
"nových dob"snažit zamezit za využití státního represivního aparátu, ohýbáním trhu a cílenou propagandistickou 
kampaní.
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Společnost bude muset v pozdním kapitalismu měnit svůj výrobní proces tak, aby přestal 

odpovídat  orientaci  na  produkci  zboží,  namísto  toho  musí  začít  odpovídat  orientaci  na  aktivní 

produkci lidství. Co je podstatou legitimity požadavku produkce lidství?

Inspiruji se jedním z mých oblíbených projevů zmiňovaného Dana Arielyho, současného 

experta na fenomén štěstí v práci, který pracujícího člověka popisuje na příkladu horolezce, jehož se 

pokusím interpretovat a snad i drobně rozvinout. 

Domnívám se, že už v samotné volbě horolezce jako osoby vhodné pro příklad se skrývá 

leccos  z  toho,  co  je  pro  člověka  charakteristické:  horolezec  standardně  není  někdo,  kdo  by 

horolezcem  být  musel.  Být  horolezcem je  zpravidla  volba.  Mnohem pohodlnější  je  přece  pro 

člověka pobývat v údolí, kde vládne klidné počasí, je dlouhé léto, daří se tam zemědělství apod. 

Život v údolí je obecně jednodušší než život horala. Někteří lidé v onom myšleném údolí ale hledí 

na okolní hory a cosi uvnitř je nutí překonat svůj standardní rámec a vydat se vstříc dobrodružné 

výpravě na ledem pokryté štíty. Obdiv k horám a chuť podívat se na svět z jejich vrcholu je latentně 

zakořeněn v každém z obyvatel údolí, jen k tomu nemají odvahu, zdá se jim to nemožné, dokonce 

nesmyslné a určitě je to pro ně zbytečným plýtváním zdrojů. Pak ale někdo z nich, kdo se omezí v 

běžné spotřebě a naakumuluje dost materiálu k tomu, aby mohl podstoupit výstup, vykročí k hoře. 

Na vrchol jej žene touha překonat sám sebe, překročit své dosavadní možnosti, pokusit se 

dokonce  o  něco  více  spoutat  přírodu  tím,  že  jí  člověk  ukáže,  že  dokáže  vykonat  i  něco  tak 

extrémního a nesmyslného, jako je výstup do hor. Cesta na horu je tak už cestou překračování toho, 

čím člověk dosud byl a rozšiřováním toho, čím člověk může být. Onen "blázen", který se vydává na 

horu už není jen zemědělcem, ale je i horolezcem - rozšiřuje svou všestrannost, osvojuje si nové 

dovednosti a rozvíjí svůj potenciál, svou životní sílu investuje do rozšiřování lidských možností.

Proto nás nepřekvapí, že horolezec, který dosáhne vrcholu hory, o jejímž zdolání dosud snil,  

se v nejvyšším bodě rozhlédne, chvíli se pokochá - a pak se vydá na sestup, aby v údolí načerpal  

nové síly k dalšímu výstupu! Může se to zdát podobné konzumaci zboží, ale je třeba si současně 

vysvětlit, proč se tato podobnost pouze jeví. Konzumace zboží totiž člověka nijak nerozvíjí, nijak 

nerozšiřuje,  neumožňuje  mu  nikterak  sebe  sama  překračovat,  neboť  v  tomto  aktu  konzumace 

konzumuje jen odcizenou práci, žádnou opravdu lidskou hodnotu. Zboží může být prostředkem k 

překonání zboží, jako musí být horolezec vybaven lanem a cepínem - avšak onu chuť překonávat 

sebe sama koupit nelze. Samotná koupě lana a cepínu z člověka horolezce neudělá, horolezcem se 
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stane teprve ve chvíli, kdy si člověk představí sám sebe stojícího na vrcholu hory a aktivně začne 

usilovat  o  naplnění  tohoto  cíle.  Podobnost  se  zbožím  tkví  v  následujícím:  konzumace  zboží 

nakrátko ukojí vtělenou potřebu za tím účelem, aby ji nahradilo volání jiné potřeby. Konzumace 

"zážitku z lezení na horu" je také ukojením jisté vnitřní potřeby, potřeby seberozvoje, která je brzy 

po  dosažení  cíle  nahrazena  jinou  potřebou  -  novou  potřebou  seberozvoje,  dalším 

sebepřekonáváním. Společný je zde tedy akt konzumace. Rozdílné je však to, že konzumací zboží 

se člověk nerozvíjí, naopak se umenšuje, zatímco konzumací smysluplné činnosti člověk rozšiřuje 

svůj  potenciál  a  stává  se  univerzálnější  bytostí.  Proto  je  potřeba  vyvolaná  konzumací  zboží 

zhoubná, ale potřeba vyvolaná konzumací smysluplné činnosti naopak tvořivá.

Proto horolezec na hoře nezůstane a jen málokdy setrvá u toho, že by zdolal jen jednu horu a 

řekl si: "Tak, už stačí," pokud mu to jeho síly a materiální podmínky dovolují. Smyslem lidského 

bytí  není  dosažení  cílů,  ale  dosahování  cílů.  Jen díky tomu,  že svobodný člověk má vrozenou 

potřebu přesahovat se, se člověk jako lidský druh dostal mezi vší přírodou na tak vysokou úroveň.  

V tomto ohledu, že cílem člověka není jakýkoliv cíl, ale hledání nových cest, ať vedou kamkoliv, se 

ukazuje lidský potenciál jako schopný naplnit vše, co si člověk učiní za svůj předmět. Právě takto je 

třeba  chápat  člověka -  jako člověka,  jehož činnost  se  musí  měnit  vždy,  když mu ta  dosavadní 

přestane dávat smysl; jako člověka, který je sám neustálou změnou.

Právě v tom, jak kapitalismus člověka v naplňování tohoto potenciálu - své univerzality - 

omezuje, se ukrývá jeho největší křivda a zdroj všeho neštěstí, které participanti kapitalismu tu více, 

tu méně latentně prožívají. Kapitalismus vzhledem k tomu, že jeho předmětem je zbožní výroba a 

ne  rozvoj  člověka,  člověku  fakticky  zamezuje  být  člověkem.  Kolem  našeho  myšleného  údolí 

vystavil vysokou zeď a opatřil ji  cedulemi s nápisy varujícími před extrémním rizikem úrazu v 

horách a  lavinovým nebezpečím.  Překročit  tuto  zeď není  jen  otázkou fyzického aktu,  ale  také 

otázkou psychické činnosti, ve které člověk musí sám dojít přesvědčení, že ony cedule mají jediný 

cíl - odradit horolezce. Z hlediska kapitalismu je tedy lezení po horách v tomto příkladu nežádoucí 

stejně jako je pro něj nežádoucí dělníkův všestranný rozvoj.

Ale co když začne v údolí hořet a jeho obyvatelé zjistí, že jsou ve výhni uvězněni? Hle, 

sama nutnost vytvoří myšlenku. Lidé se spojí,  z cedulí si rychle stlučou žebřík a společně zeď 

překonají, aby utekli do hor před plameny. A tato možnost - útěk, zboření zdí, vykročení do hor - v 

případě požáru dává smysl i samotnému kapitálu, v jehož zájmu je přece zachování živých lidí 

(jinak  by  neměl  kdo  produkovat  a  spotřebovávat).  Sledujeme  tedy,  jak  materiální  podmínky 
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ovlivňují potenciální rozvoj lidských možností.  Akt blázna v prostředí pohodlného života se při 

změně  materiálních  podmínek  jeví  jako  akt  génia,  dosavadní  zbytečné  lezení  po  horách  jako 

obrovská konkurenční výhoda a všestrannost horolezce nakonec zapříčiní, že při sčítání škod je v 

údolí napočítáno méně obětí. Akt blázna v podobě jeho seberozvoje nakonec pomohl samotnému 

lidskému rodu. A pro příště se všichni, kterým to bude dávat smysl, preventivně naučí základům 

horolezectví. Neboť čím je rod všestrannější, tím lépe je schopný přežít. V rychle měnícím se světě 

naší současnosti bude tato všestrannost ne výsadou, ale nutností.

Tento příběh vsi v údolí a horolezce je analogický k tomu, jak progresivní firmy v pozdním 

kapitalismu chápou člověka a práci. Tento příběh je příběhem smyslu práce, který tkví v lidském 

nabývání  univerzality.  Společnost  pozdního  kapitalismu  bude  společností  rapidních  a  náhlých 

proměn,  ve  kterých  budou  úspěšní  ti  nejuniverzálnější,  ti  nejlidštější,  ti  nejsvobodnější  lidé. 

Nejúspěšnější v něm budou ti, kdo se stanou rodovou bytostí.
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3. Budoucnost organizací

3.1. Na cestě ke společnostem zítřka

V této části se zaměříme na analýzu Budoucnosti organizací. Právě tato kniha patří ve světě 

progresivního byznysu k těm nejuznávanějším. Laloux v ní formuloval některé zásadní koncepce, 

které od té doby přejímá valná většina dalších autorů podobných knih, ale především organizace 

samotné. Představitelé těchto organizací o svých zkušenostech s naplňováním modelů organizací 

budoucnosti rádi mluví na různých konferencích, někteří své aktualizované poznatky dále vydávají 

knižně, nové modely práce rozvíjejí zaměstnanci, kteří se rozhodnou začít podnikat a posunout se v 

tomto ohledu ještě výše, než jim dosud bylo umožněno. Už i v České republice existuje rostoucí 

komunita podnikatelů, manažerů a pracovníků analytických a konzultačních firem, kteří se zabývají 

"štěstím  v  práci".57 Většina  z  nich  v  různých  obměnách  a  v  kombinacích  s  další  zdrojovou 

literaturou  vychází  z  poznatků  Lalouxovy  Budoucnosti  organizací  a  jejich  aplikace  v  praxi. 

Budoucnost  organizací  nám tak  bude dobrým odrazovým můstkem k tomu,  abychom nahlédli, 

jakým způsobem tento nový avantgardní byznys chápe práci a člověka. 

"Dokážeme vytvořit organizace, které by se mohly osvobodit od patologických jevů, jež se  

tak  často  na  našich  pracovištích  projevují?  Organizace  bez  politikaření,  byrokracie,  vnitřních  

sporů, stresu, vyhoření. Bez zatrpklosti, odevzdanosti a apatie. Bez přetvářky ve vedení a bezduché  

dřiny vespod pyramidy? Je možné vynalézt nové organizace, přijít s novým modelem, díky němuž by  

práce  byla  produktivnější,  smysluplnější  a  naplňující?  Dokážeme vytvořit  citlivější  pracoviště  -  

školy, nemocnice, firmy i neziskovky - kde by náš talent a potenciál mohly vzkvétat a kde bychom  

mohli jít za svým posláním?"58

Úvodní věta z první kapitoly Budoucnosti organizací nám dává hned v prvním okamžiku 

jasně najevo, z které pozice bude autor na člověka a práci pohlížet. Tato optika, ve které je vrcholně 

kapitalistický výrobní způsob nahlížen jako nevyhnutelně patologický, byla dosud vlastní převážně 

57 Dosud jsem se při rozhovorech s lidmi z progresivních firem nejčastěji setkával právě s pojmem "štěstí v práci" 
jakožto termínem, který zastřešuje většinu změn, které vedou k proměnám výrobních a společenských vztahů v 
organizacích. O popularizaci tohoto termínu se zasloužil Michal Šrajer, který sám sebe nazývá "prvním českým 
Chief Happines Officerem", tedy jakýmsi "hlavním manažerem štěstí". Dnes patří mezi nejvýraznější osobnosti 
českého hnutí štěstí v práci, radí firmám, jak práci v zaměstnání měnit tak, aby umožňovala být lidem šťastnými a 
svobodnými, a jeho projekt stestivpraci.cz patří mezi vlajkové lodi emancipačních směrů v české podnikatelské 
sféře.

58 BudO, s. 35.
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kritickým teoretikům,  levicovým  myslitelům a  politickým  proklamacím různých  stran  a  hnutí. 

Najednou  ale  zaznívá  od  jednoho  z  nejvlivnějších  firemních  koučů  na  světě,  který  globálně 

významným firmám radí,  jak vykročit do nové fáze pojetí  práce a člověka.  Laloux je jedním z 

aktivních agentů změny, která na poli proměny vztahů v práci probíhá a jejímuž boomu Budoucnost 

organizací ještě napomohla. 

Laloux předpokládá,  že tradiční  pojetí  zaměstnání  -  ono každodenní  vykonávání  více či 

méně stejné činnosti "od osmi do čtyř" - člověku ubližuje a vytváří patologické vztahy. V tomto 

úvodním odstavci  tedy zaujímá  postoj  analogický s  Marxem:  vrcholně-kapitalistická  materiální 

soustava produkuje patologické společenské vztahy, neboť celá výroba v ní je založena na odcizené 

práci. Tuto koncepci jsme probrali v předchozí části. Nezbývá než seznat, že Laloux a Marx se v 

tomto zcela potkávají: vždyť podle Lalouxe současné organizace stojí na politikaření, byrokracii, 

vnitřních sporech, stresu a vyhoření. Máme-li v patrnosti předchozí interpretaci Marxovy Odcizené 

práce, nemůžeme nevidět, že jsou všechny tyto jevy manifestací působení odcizení. Politikaření - 

tedy konkurenční soupeření o různé zdroje a benefity oděné v hávu pracovních vztahů - a vnitřní 

spory jsou následkem soukromého vlastnictví a nerovnosti plynoucí z opuštění konceptu rodové 

bytosti (neschopnost abstrahovat se od svých potřeb a tedy absence možnosti nahlédnout ostatní 

jakožto příslušníky stejného rodu). Byrokracie narůstá s prohlubující se negativní dělbou práce - 

potřebujete  stále  více a  více mezičlánků,  které  budou řídit  vztahy mezi  jednotlivými  operátory 

výrobního procesu (nemluvě zde o státní byrokracii) a potřebujete hasit všechny krize, které kvůli 

zcizování práce propukají. Stres a vyhoření, fenomény tolik specifické pro dnešní svět, fenomény, o 

kterých slyšíme skoro denně v televizi a čteme v novinách, trápí kapitalismus odjakživa. Dosud tyto 

neblahé  jevy  kapitalismus  řešil  pouze  zmírňováním  jejich  následků,  když  postupně  vytvářel 

psychiatrické a psychologické instituce. Dnes se však už tento způsob ukazuje jako neefektivní a 

dlouhodobě  neudržitelný.  Byznys  inspirovaný  Budoucností  organizací  se  snaží  přijít  na  kloub 

samotným příčinám stresu a vyhoření,  a jak uvidíme, dochází k tomu, že tuto psychickou bídu 

způsobuje nesmyslná práce. Stres a vyhoření jsou tak výsostnými ukázkami negativního působení 

odcizení práce. 

U rozboru  úvodního  odstavce  první  kapitoly  ještě  zůstaňme.  Lalouxem dále  jmenovaná 

zatrpklost,  odevzdanost  a  apatie  jsou  dalšími  symptomy  vrcholně  kapitalistického  výrobního 

způsobu, který neumožňuje zdravý rozvoj jeho participantům, když je z lidských bytostí degraduje 

na součástky. Ale kdesi hluboko v těchto součástkách stále přetrvává latentní touha po dosažení 

rodovosti. Protože kdyby v nich nebyla, ony součástky by se samy zcela pochopily jako součástky a 
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nemohly by být  nešťastné,  zcela  by rezignovaly na emoce.  Takového vítězství,  které  by lidem 

nezcizilo pouze naději na osvobození, ale které by prohlásilo osvobození za otroctví a otroctví za 

osvobození  a  vytvořilo  dokonalou  bytost  kapitalismu,  falešné  vědomí  ještě  docela  nedosáhlo. 

Materiální rozvoj se vrcholnému kapitalismu vymknul z rukou, když se mu nepodařilo rodovou 

bytost zcela vymýtit a všeobecný blahobyt uvolnil (dosud některým) lidem tolik duševní kapacity, 

aby se rodová bytost v pozdním kapitalismu přihlásila o slovo. Ve vrcholně kapitalistické fázi se 

tento dělníkův duševní nedostatek projevuje právě v negativních emocích a psychických stavech, 

které Laloux zmiňuje. Tyto projevy jsou latentní reflexí rozdílu mezi lidskou přirozeností a falešnou 

přirozeností, kterou člověku přivtěluje kapitalismus. A tedy: znovu, čteno s Marxem, sledujeme, jak 

je v práci člověk dosud degradován do pozic, ve kterých není svobodně činný, čímž trpí. 

Na "přetvářce ve vedení" a "bezduché dřině vespod pyramidy" se nadále rozvíjí Lalouxovo 

chápání patologií  vrcholného kapitalismu. Přetvářka ve vedení je jen další  modifikací nerodově 

zakládaných vztahů.  Kapitalistická výrobní  soustava sama produkuje takový jazyk,  který slouží 

dalšímu rozvoji této soustavy více než čemukoliv jinému. Kapitalistický jazyk je tak z nutnosti plný 

přetvářky,  kterou  využívá  k  rozmělňování  projevů  svých  negativně  působících  antinomií.  V 

kapitalismu jazyk zjemňuje vše, co je nepříjemné a protivné, aby to přemaloval narůžovo. Tak se 

projevují i ony toxické vztahy v práci: konkurenční boj o přežití je v kanceláři převlečený do saka a 

lakýrek a vede se na poradách, v reportech pro správní rady a vlastníky, v měsíčních hlášeních o 

výkonnosti a odbytu a nejvíce pak v kuchyňkách a restauracích po pracovní době. Kolektivy, které 

mají pracovat společně na společném úsilí jsou rozdrobeny mezi vzájemně se hašteřící skupinky, 

které  nejsou  ochotny  spolu  spolupracovat  na  jiné  než  slovně  deklarované  úrovni,  jsou  v 

dosavadních organizacích bohužel stále velmi častým jevem (a je to mj.  důvod, proč je zdravé 

pracovní  prostředí,  vztahy  a  uznání  lidskosti  zaměstnance  značnou  konkurenční  výhodou).  V 

bezduché  dřině  vespod  pyramidy  je  pak  Lalouxem  nejsilněji  akcentováno,  jaký  typ  práce  je 

vrcholnému  kapitalismu  vlastní.  Zde  je  analogie  s  Marxem  zjevná.  Ve  zmíněném  motivu  se 

manifestuje nejen zhoubný vliv pracovního módu, ale zároveň také dělníkova ujařmená pozice.

V druhé polovině odstavce ale Laloux přechází k pozitivně konstruovaným otázkám. V té 

první stanovil, co je na dosavadní organizaci práce špatné. Zde rámcově nastiňuje, v čem všem se 

musí  kapitalismus  začít  zlepšovat:  je  třeba  jej  proměnit  tak,  aby člověk  mohl  vykonávat  práci 

smysluplnou. Ta bude samozřejmě prací produktivnější z hlediska trhu, zároveň ale i produktivnější 

ve  smyslu  Marxem chápané  sebetvorby osobnosti,  neboť  jen  tímto  způsobem tvořivá  práce  je 
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smysluplná. Lalouxovo úvodní tázání je spíše výzvou k novému typu organizace práce, ve kterém 

bude vzkvétat talent a potenciál.

Mé první setkání s Budoucností organizací bylo svým způsobem šokující. Do té doby jsem 

se  setkával  pouze  s  různými  manažerskými  příručkami,  jejichž  společnou  náplní  bylo  vždy 

dosahování cílů jako "stát se do čtyřicítky milionářem, abych nemusel pracovat", "vydělat do roka 

první milion" nebo "vybudovat firmu, která rozdrtí konkurenci". A najednou, hle, zde máme celé 

nové společenské hnutí, které chce začít podnikat na úplně jiném principu. Najednou zde máme 

firmy, pro které nejsou peníze měřítkem úspěchu, jen jedním z mnoha prostředků nutných v daném 

časoprostoru. Firmy, jejichž pracovníci by nechtěli do čtyřiceti vydělat dost, aby měli doživotní 

rentu,  protože by tím ztratili  svůj  vlastní  smysl,  kterým je  práce sama o sobě.  Firmy,  které  se  

nesnaží  zvítězit  na  trhu  likvidací  konkurence,  naopak  -  v  porovnání  s  dosavadním  vývojem 

kapitalismu paradoxně - v konkurenci vidí případné partnery pro naplňování společných vizí a cílů, 

souputníky na společné výpravě za zítřkem.

V samém úvodu této práce jsme hovořili o tom, co mají všichni, kteří nějakým způsobem 

operují  s  koncepcí  pozdního  kapitalismu,  společného:  věří,  že  zásadní  změna  v  organizaci 

společenských  a  materiálních  vztahů  je  už  na  spadnutí.  Že  už  se  všechny potřebné  historické 

procesy naplnily  a  je  tak  jediným možným vyústěním změna  paradigmatu.  Laloux sám pojem 

pozdního kapitalismu nepoužívá, ale i tak je mu vlastní, že předpokládá, že jeho současnost už je 

oním okamžikem, kdy se tzv. prolomí ledy, když uvádí, že "pohled do historie také napovídá, že by 

nový model organizace měl být už doslova za rohem."59 Laloux totiž chápe, zřejmě, aniž by si toho 

byl sám vědom, vývoj dialekticko-materialisticky, ačkoliv v tomto pohledu není vždy konzistentní, 

a to především z důvodu neustálého a mnohdy zbytečného upínání se k vývojové psychologii. "V 

průběhu dějin lidstvo hned několikrát vynalezlo způsob, jak spolupracovat na dosažení svých cílů. 

Pokaždé přišlo s výrazně výkonnějším modelem organizace,"60 tvrdí. Já se domnívám, že tato teze 

je  zcela  v  souladu  s  tím,  jak  obměny  historických  epoch  v  podobě  proměny  dominantního 

výrobního způsobu chápe Marx. Bohužel často Laloux zaměňuje příčinu za následek, když klade 

"ideu pokroku" na první místo, tedy před reformu materiální soustavy (zatímco v jiných pasážích 

činí  přesně  naopak,  demonstruje  dokonce  praktické  případy toho,  jak  se  proměna  materiálních 

podmínek manifestuje ve společenské praxi). Abychom Lalouxe opravili: V průběhu dějin lidstvo 

59 BudO, s. 36.
60 Tamtéž.
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hned několikrát vynalezlo způsob, který byl nutný k tomu, abychom mohli nadále spolupracovat na 

dosažení svých cílů.

Laloux by se také Marxovi zamlouval v revolučním chápání vývoje. S odkazem na různé 

vývojové psychology uvádí,  že  lidský vývoj  probíhá  prostřednictvím náhlých změn,  které  jsou 

vyvolány potřebami nových forem vědomí (znovu však je třeba upozornit, že v této pasáži Laloux 

vztah příčiny a následku obrací, tedy tvrdí, že nové formy vědomí předchází revoluci v organizaci 

materiální soustavy; tento závěr je z hlediska Marxovy dialektiky neudržitelný, neboť je v rozporu s 

konceptem produkce falešného vědomí; s Marxem tak můžeme Lalouxe revidovat a říct, že oba dva 

faktory se podmiňují vzájemně). Každá taková skoková změna se projevuje v oblastech společnosti, 

ekonomiky, mocenských struktur, náboženství a v přijímání nových organizačních modelů. Laloux 

ovšem netvrdí, že tento historický vývoj probíhá všude stejně. Podle autora Budoucnosti organizací 

je přirozené, prospěšné a vposledku nutné udržovat  různé modely organizace práce, neboť každý 

model odpovídá uspokojování určitého druhu potřeb. Laloux zároveň netvrdí, že v současnosti jsou 

všichni lidé na stejné "mentální úrovni"; všichni tedy nemohou formulovat stejné požadavky na 

proměny  výrobního  způsobu.  Ve  společnosti  tak  paralelně  funguje  několik  různých  modelů 

organizace práce a každé společenství volí takový způsob, který je pro ně z hlediska dosahování 

cílů nejvýhodnější. Právě tím, jak tyto vývojové etapy nahlédneme s Marxovou rodovou bytostí na 

zřeteli, se vydáme na cestu ke společnostem zítřka. Následující kapitoly jsou syntézou interpretací 

Marxovy antropologie a Lalouxovy teorie organizací v kontextu práce.

Jak  moc by se  zde  Lalouxovi  hodilo  nahlédnout  do  Marxe  a  osvojit  si  teorii  produkce 

vědomí, která by mu pomohla důkladně rozpracovat a pochopit procesy, jímž společenské vědomí, 

které je podle něj oním agentem změny, vzniká! Organizační modely, které Laloux popisuje a které 

si vzápětí představíme, lze totiž definovat mírou falešného vědomí - tedy i mírou odcizení práce,  

člověka  a  rodu  -  kterou  daná  materiálně  společenská  úroveň  produkuje,  a  ona  cesta  od 

infračerveného  modelu  k  tyrkysovému  a  dál  je  cestou  zesilování  a  oslabování  odcizení. 

Konceptualizace  produkce  vědomí  by  Lalouxovi  umožnila  jít  v  hledání  nových  organizačních 

modelů ještě dál, neboť sám autor se odkazuje k tomu, že je třeba pro předpověď vývoje lidské 

společnosti studovat její historii. I přesto je zajímavé, že leccos z toho, co nám přináší v chápání 

člověka Marxova antropologie, Laloux formuluje sám, aniž by kdy Marxe četl.61

61 V celé knize není nijak zmíněn, navíc na s. 37 Laloux uvádí, že v průběhu času byla dosud jen malá pozornost 
věnována tomu, jak se ve společnosti mění organizace práce. Vyřčení této teze prokazuje, že Lalouxe vůbec 
nenapadlo vydat se ve svém bádání antropologickým směrem. O to více je fascinující, jak hlubokých 
antropologických závěrů místy svým mixem (anti)ekonomického uvažování a vývojové psychologie dospívá.
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3.2. Reakční - infračervený model

Infračervený62 model  společnosti  odpovídá  společenskému  zřízení  v  nejstarších  dobách 

lidského vývoje, kdy člověk žil v rodinných tlupách. Tento samotný fakt nás svádí k tomu, chápat 

infračervené organizace jako onu legendární rodovou společnost, k jejímuž ideálu se Marx obrací. 

Já se ale nedomnívám, že Marxova koncepce rodové bytosti je koncepcí návratu ve smyslu "návratu 

zpět", tedy se ani nedomnívám, že v nějaké blíže nedefinované historické epoše byla společnost 

vskutku  rodová  tak,  jak  jsme  si  rodovou  bytost  vyložili  v  druhé  pasáži  této  práce.  A to  z  

jednoduchého důvodu: produkční model infračervené společnosti  je na samé hranici reprodukce 

holého života,  což  nejsou materiální  podmínky,  které  by nahrávaly rozvíjení  intersubjektivních 

vztahů a lidské všestrannosti. Pravdou je, že v tomto stádiu společnost nesužuje nepřirozená dělba 

práce a její negativní produkty. Proto však infračervený produkční model založený především na 

sběru není s to vyprodukovat dostatečné materiální zajištění, které by vedlo k rozvoji společnosti 

jako takové, jeho cílem není společenský rozvoj, ale základní reprodukce.

V infračervené fázi ještě navíc není založena subjektivita člověka. Laloux se domnívá, že 

pro infračervenou společnost dosud neexistuje ego, sama sebe chápe jen v kolektivním kontextu. 

Toto ještě více svádí ke srovnání s Marxovou rodovou bytostí. Individuum se dosud neoddělilo od 

celkového organismu. Je tedy sice lákavé zvážit, jestli tedy takové stádium není bezmála dokonalou 

intersubjektivitou, ale při delším promyšlení se nám ukáže, že ne. Za prvé člověk v infračervené 

společnosti  zastává  stejnou  roli,  jako  včela  v  úlu.  Jeho  konání  není  svobodné,  všestranné, 

autonomní,  ale  je  hnané  nutností,  pudem.  Infračervený  materiální  stupeň  tuto  pudovost 

nepřekonává,  neboť  není  schopen  při  neexistující  dělbě  práce  rozvinout  výrobní  síly  tak,  aby 

vznikla nadprodukce umožňující rozvíjet krásné činnosti. Člověk na tomto stádiu tedy stále funguje 

spíše na bázi zvířete, byť si vytváří jisté vztahy, které však nelze nazvat intersubjektivními - jeho 

vztahy jsou pouze manifestovanou materiální potřebou. Navíc člověk v tomto stádiu chápe svou 

příslušnost ke svému rodu, ale jistě ne k  lidskému rodu, jak jej definuje Marx. Jednotlivé lidské 

rodiny, základní organizační jednotky infračerveného stádia, jsou vzájemnými konkurenty v boji o 

přírodní bohatství, které je zde přímo jediným zdrojem obživy. Pokud tedy vůbec přiznáme takové 

společnosti, že v rámci svých rodin se už lidé uznali jako lidi, tak i přesto pro ně lidé mimo jejich  

rodinu lidmi nejsou, nadále zůstávají chápáni jako jiný živočišný druh. Sám Laloux upozorňuje, že 

62 Tento typ barevného škálování organizací Laloux přejímá v pozměněné podobě od Jane Wadeové a Kena Wilbera; 
srov. WADE, Jenny; Changes of Mind: A Holonomic Theory of the Evolution of Cosciousness. Albany 1996; 
WILBER, Ken; Stručná historie všeho. Praha 2010 (orig. A Brief History of Everything. Boston: 1996); WILBER, 
Ken; Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. Boston 2000
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se nejedná o žádné idylické stádium lidské jednoty a mírového soužití - naopak, jedná se o stádium 

specifické velkou mírou násilí. V infračervené společnosti také neexistují hierarchické systémy, tuto 

tezi  však  Laloux  bohužel  nerozvádí,  nedovídáme  se  tedy,  proč.  Lze  se  domnívat,  že  absence 

náčelníka nebo vůdce je na této úrovni společnosti  vysvětlitelná absencí potřeby rozhodování o 

akumulovaných  statcích.  Vzhledem  k  tomu,  že  infračervená  společnost  neprodukuje  žádný 

nadbytek,  žádnou  nadhodnotu,  ve  společnosti  neprobíhá  takřka  žádná  akumulace  kapitálu, 

neexistuje  tedy  ani  vlastnictví  (neboť  sebrané  věci  jsou  předmětem  okamžité  spotřeby  a  lze 

předpokládat, že společnost bez rozvinutí  subjektivity ani nemůže vytvořit instituci soukromého 

vlastnictví).  Přerozdělování,  pakliže  nějaké  vůbec  probíhá,  je  realizováno  organicky,  přirozeně, 

stejným  způsobem, jakým včely nakládají se zásobami pylu a medu.

Podle Lalouxe v současnosti existuje jen minimum podobných společností, opět ale neuvádí 

žádné příklady, takže nezbývá, než se domnívat, že má na mysli poslední zbytky izolovaně žijících 

"divochů". Zajímavé ale je, že infračervený model Laloux pokládá za analogický k ranému vývoji 

novorozence,  který,  stejně  jako  infračervená  -  reakční  společnost,  pouze  biologicky,  organicky 

reaguje  na  vnější  podněty  s  cílem udržení  vlastního  života.  S  odkazem na  toto  uchopení  pak 

můžeme další stupně rozvoje organizací chápat odpovídající vývoji jedince od dítěte k dospělému, 

svobodnému, sebe určujícímu se dospělému. 

Pro nás je tedy podstatné, že infračervené společnosti nejsou analogií k rodové společnosti, 

jak ji chápe Marx. Cesta naplňování lidství není cestou zpět, byť často v tomto kontextu o "návratu" 

opravdu  hovoříme.  V  tomto  narativu  totiž  romanticky  předpokládáme  onen  ideál  vznešeného 

divocha v panenské divočině, který žije v jednotě s přírodou i se svými druhy. Taková společnost 

zřejmě nikdy neexistovala. Tímto návratem je tedy návrat do imaginárních dob, které nám slouží 

jen  jako referenční  rámec.  Ve skutečnosti  je  však  tento  návrat,  kdykoliv  slovo návrat  v  tomto 

kontextu užijeme, naopak cestou vpřed. Není tomu tedy tak, že člověk byl nejdříve zvířetem, pak se 

zázračně proměnil v člověka a vzápětí nastartoval cestu svého odcizení, z nějž hledáme nyní cestu. 

To by totiž znamenalo, že člověk byl dříve dokonalý, ale zkazil se. Proč by se pak ale tak strašně 

pachtil vpřed, co by tedy bylo motorem veškerého lidského rozvoje a technologického postupu? 

Myslím, že je tomu jinak. Celá historie vývoje člověka od opice až dodnes je cestou emancipace 

člověka. Není vracením se, je neustálým spěním vpřed. Lidský vývoj je za prvé zbavování se či 

možná  spíše  potlačování  zvířeckosti  a  přímé  závislosti  na  přírodě,  to  jde  ruku v  ruce  právě  s 

rozvojem výroby. Za druhé je lidský vývoj teprve stáváním se člověkem. Je důležité to říct takto: 

člověk dosud ještě nikdy nebyl zcela člověkem, byl pouze zvířetem, ze kterého se stala  odcizená 
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bytost, která ale ještě není hotovým, dokonaným člověkem, neboť dosud nebyla schopna vyvázat se 

z područí nutného produkčního procesu. Tedy byli jsme zvířaty, otroky, poddanými, pouhými prvky 

výroby,  ale  dosud  jsme  nikdy nebyli  zcela  lidmi.  Vraťme  se  zde  jen  v  poznámce  k  příkladu 

pavouka, který nikdy není pavoukem. Teprve pavouk dokonávající svou rodovost by byl opravdu 

pavoukem. Do té doby bude vždycky jen tím, čím je v daný okamžik. A člověk bude člověkem 

teprve tehdy, až nebude ničím jiným než člověkem. V infračerveném stádiu společnosti je tedy, 

závěrem řečeno, člověk takřka pouze svou vlastní potřebou a dosud téměř splývá s ostatní přírodou.

3.3. Magický - purpurový model

Na magické - purpurové úrovni společnosti se lidé organizují do kmenů. Laloux uvádí, že na 

tomto stupni vývoje jsou již lidé duševně schopni zvládat složitější kognitivní struktury. 

"Povědomí o vlastním já je v této fázi z velké části fyzicky i emočně odděleno od jiných, ale  

přesto se já ještě vidí jako středobod vesmíru. Příčiny a následky jsou chápány jen minimálně,  

takže svět kolem je plný duchů a magie: mraky mě sledují; špatné počasí je trestem duchů za moje  

zlé  skutky.  Pro  udobření  tohoto  magického  světa  kmeny  hledají  útěchu  v  rituálním  chování  a  

následují stařešiny a šamany."63 

Můžeme  usoudit,  že  přechod  ke  kmenovému  způsobu  života  s  sebou  přinesl  možnosti 

rozvoje dělby práce a s tím i efektivnější organizaci produkčního procesu, které umožnily první 

akumulaci "prakapitálu".  V porovnání s infračerveným stádiem se zde poprvé objevuje odlišení 

lidské  bytosti  od  své  potřeby  umožněné  získáním  nadbytku,  dosud  jen  mírného,  přesto 

umožňujícího člověku poprvé ustrnout v úžasu nad propastí mezi sebou a ostatní přírodou. Díky 

tomuto  nadbytku  se  člověk  mohl  zastavit  ve  své  neustálé  honbě  za  naplňováním 

nejbezprostřednějších zvířecích potřeb a získal pár okamžiků volného času. V tomto volném čase 

poprvé získává schopnost abstrakce od svých potřeb a nahlédnutí těchto potřeb u ostatních, tedy 

poprvé může na primitivní bázi rozvíjet intersubjektivní vztahy, které však stále zůstávají omezeny 

jen na kmen, tedy okruh stále víceméně bezprostředních spolupracovníků na kolektivním zájmu v 

podobě přežití. Přesto zde již k vědomé spolupráci dochází, když člověk překonává striktně rodinné 

stádium infračervené společnosti  a  začíná  kooperovat  i  s  cizími rodinami.  V tomto stádiu  tedy 

společnost, aby byla efektivnější, překonává paradigma konkurujících si jedinců (rodin) a vstupuje 

do paradigmatu konkurujících si ne nutně pokrevně spřízněných skupin.  Spolupráce umožňující 

63 BudO, s. 38.
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produkci mírného nadbytku zapříčiňuje efektivnější zabezpečování uspokojení základních potřeb a 

zakládá tedy podmínky pro rozvoj duševních a intersubjektivních potřeb. Tato spolupráce je však 

stále velmi křehká a společnost je nadále převážně násilnická. Zformování kmenového života v 

sobě nese akt omezení vlastního pudového ega, vzdání se nároku na dominanci v oblasti realizace 

bezprostředních podnětů; k tomu, aby kmenové zřízení fungovalo, je třeba, aby se členové kmenu 

vzájemně uznali jako lidé, což s sebou nese například vznik úcty k cizím lidským životům. V tomto 

stádiu tento proces ještě není dokonán.

Tento kmenový produkční způsob s sebou tedy přináší nadbytek, který člověku umožňuje 

poprvé vyvázat se z bezprostředního působení přírody a uvědomění si rozdílu mezi individuem a 

vším ostatním, co je ve světě přítomné. Toto uvědomění budí v člověku purpurového stupně hrůzu a 

bázeň  v  primitivních  formách  šamanistického  náboženství.  Ve  vzniku  institutu  šamana  se 

manifestuje akumulovaný nadbytek ve dvojí podobě. Za prvé jakožto příčina: "Je třeba akumulovat 

nadbytek  a  zefektivňovat  produkci,  abychom  mohli  oběťmi  a  modlitbami  uklidňovat  bohy  a 

zajišťovat si jejich přízeň." Za druhé jakožto následek: Nadbytek sám je materiální podmínkou pro 

rozvoj duševních, ne-li metafyzických potřeb, které vedou k úžasu nad přírodními jevy a snahou je 

jakýmkoliv  způsobem  ovlivnit.  V šamanovi,  který  je  první  složkou  společnosti,  která  fyzicky 

nepracuje,  nýbrž  pouze  pojímá  produkty  práce  všech  ostatních,  se  díky  tomuto  dialektickému 

procesu ustanovují podmínky k realizaci prvních mocenských monopolů. Role šamana je kmenem 

vnímána jako role rozhodující o životě a smrti celého kolektivu, v jeho rukách je tedy soustředěna 

"magická" moc, která ale pro člověka purpurového stupně vývoje není odlišena od opravdové moci 

přírody. Materiální podmínky dosud neumožňují takový duševní rozvoj, který by založil možnost 

rozumového,  vědeckého  náhledu  na  svět.  Středobodem  lidského  jednání  je  stále  odvracení 

bezprostředních  hrozeb  životu,  ať  reálných,  či  pouze  myšlených.  Ukájení  pudů  člověka  dosud 

zaměstnává  po  převážnou  většinu  dne.  Je  však  už  schopen  věnovat  se  i  činnostem,  které 

bezprostřední pudy transformují v instituce, čímž pudovost částečně překonává, neboť při modlení a 

uctívání člověk koná na bázi ne fyzické, nýbrž duševní potřeby, byť se mu tato potřeba stále jeví  

přinejmenším  podobně  bezprostřední,  jako  potřeba  fyzická.  Člověk  však  nadále  není  schopen 

komplexních  kognitivních  operací,  plánování,  lineárního  chápání  času  či  nahlédnutí  významu 

individuální smrti.

Laloux toto stádium srovnává s vývojem dítěte mezi 3. a 24. měsícem. "V této době dochází 

k senzoricko-motorické diferenciaci (když se kousnu do prstu, není to totéž, jako když kousnu do 
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deky)  a  emoční  diferenciaci  (nejsem moje  máma,  i  když  se  v  její  přítomnosti  cítím magicky 

bezpečně)."

3.4. Impulzivní - červený model

Červený vývojový stupeň společnosti  s  sebou, jak Laloux tvrdí,  přináší  vznik prvních s 

rozmyslem organizovaných a na výkon orientovaných skupin. 

"Ego je plně odděleno a lidé mají povědomí o tom, že jejich já je rozdílné od jiných a od  

světa kolem nich. Zpočátku nahání toto uvědomění strach. Poprvé lidé vnímají smrt jako reálnou.  

Jsem pouze malá část, oddělená od zbytku, mohu trpět nebo zemřít."64

V této  fázi  lidského  vývoje  již  materiální  saturace,  kterou  zde  zprostředkovává  otrocká 

práce,  umožňuje  vznik  jednoduchých  organizačních  struktur  založených  na  bezohledném 

prosazování  individuální  moci.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  člověk  již  vymanil  z  říše  přírody  a 

rozpoznal  svou  druhovou  jedinečnost,  dochází  v  dosud  organicky fungující  neindividualistické 

společnosti k šoku. Zájmy formulované dosud stále na kolektivní úrovni v červené fázi nahrazují 

zájmy mocného individua, které díky násilí získává moc nad ostatními. Tyto ostatní znevolňuje a 

nutí je za pohrůžky násilím k práci na realizaci jeho panských zájmů. 

Sledujeme tedy, že na tomto stupni dochází k zásadnímu zvratu v pojetí člověka. Zatímco v 

předchozích stádiích byl člověk stále spíš víc kmenem, než člověkem jako jedincem, na červeném 

stupni  se  již  kmen  organizuje  podle  vůle  dominantního  individua.  Je  zde  tedy překonáno  ono 

stádium,  jež  neumožňuje  prohlédnout  své  individuální  zájmy   -  neboť  lidé  si  již  uvědomují 

jedinečnost každého příslušníka rodu a jsou schopni empatie a realizace intersubjektivních vazeb - 

ale  samotné  individuální  zájmy  překonány  nejsou,  naopak  zde  získávají  primární  postavení  v 

rozhodování o celé společnosti. Sama společnost se v tomto stádiu stává nástrojem individua. 

Toto  uvědomění  si  vlastní  jedinečnosti  každého  jednotlivce  tak  v  červeném stádiu  budí 

hrůzu,  neboť je  zdrojem neustálé  nejistoty a  strachu.  Člověk se už nechápe jako neoddělitelná 

součást rodiny nebo kmene, chápe se jako individuální jednotka, která nadále nemůže spoléhat na 

dosud nezpochybnitelné vazby, ale musí se v nové společnosti přiřadit k těm, kteří riskují svůj holý 

život, aby znevolnili ostatní a ustavili své bytí jako panské, nebo k těm, kteří se stanou otroky, tedy 

64 BudO, s. 38.
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těmi, jejichž existence bude sice bídná, ale relativně jistá. ("Pokud mám větší moc než ty, mohu 

požadovat uspokojení svých potřeb. Pokud máš ty větší moc než já, podvolím se ti a budu doufat, že 

se  o  mne  postaráš.")65 V tomto  stádiu  tedy vznikají  relativně  složité  společenské  vztahy a  již 

pokročilejší  organizace  a  dělba  práce.  Společnost  se  vrství  na  třídu  vládnoucích,  bojujících  a 

pracujících.  V  rámci  těchto  tříd  lidé  navazují  společenské  vztahy  motivované  efektivnějším 

způsobem možností vlastního rozvoje v daných podmínkách. Tyto třídy však nenavazují vzájemné 

vztahy  v  takovém  smyslu,  abychom  je,  byť  vzdáleně,  mohli  nazývat  vztahy  rodovými.  Ve 

skutečnosti si jdou spíše vzájemně po krku, vyčkávají změny vnějších i vnitřních podmínek k tomu,  

aby mohli prostřednictvím násilí vládnoucí třídu svrhnout a ustanovit se sami do její pozice. Jednání 

lidí i organizací červené úrovně je stále hnáno orientací na přítomnost, jak Laloux uvádí: "Něco chci 

a chci to hned."66 Motivace člověka je stále hnána prahnutím po uspokojení pudů, díky rozvinutější 

materiální struktuře a vykořisťování otroků je však pánům ve společnosti umožněno akumulovat 

majetek, plánovat budoucnost a usilovat o své uspokojení cílevědomě, což je specifickým dějinným 

zvratem.  Činnost  již  neprobíhá  organicky,  na  základě  čiré  potřeby,  ale  probíhá  plánovaně,  s 

rozmyslem,  tak,  aby  posloužila  specifickému  účelu.  Zde  se  již  projevují  rozumové  aspekty 

organizace práce, stejně jako se začínají vyjevovat formy odcizení, které se s rozvojem ekonomické 

soustavy projevují.

Jak  bylo  již  naznačeno,  člověk se  nám jeví,  jako by  nejdříve  nebyl  vůbec člověkem,  a 

vzápětí jako by si své lidství už zcizoval. Zdá se, jako by celý proces stávání se člověkem - tedy 

zbavování se bezprostřední závislosti na potřebě, potlačování zvířeckosti - byl zároveň procesem 

odcizení  člověka.  Jeho "rodový život"  nebyl  životem svobodné rodové bytosti,  ale  byl  nutným 

životem  dosud  ještě  skoro  zvířecí  bytosti,  jejíž  společenskost  a  organické  fungování  nebylo 

projevem  společenského  života,  ale  zvířecího  života.  "Rodový  člověk"  infračerveného  a 

purpurového modelu je člověkem jen tolik, jako je člověkem včela, neboť v porovnání se včelou 

nevykazuje zásadně odlišnou činnost. Tímto odlišením se u člověka stal teprve vznik náboženství v 

purpurovém stádiu. Vznik náboženství je však zároveň vznikem odcizení člověka přírodě i člověka 

člověku. Chtělo by se až říct, že když člověk poprvé dosáhl okamžiku, kdy se mohl stát vskutku 

člověkem, vybral si raději, že stvoří bohy a do nich bude svou lidskost, své vlastnosti, své tužby a 

veškerý svůj potenciál projektovat. Jako by se člověk svého lidství zalekl v onom nahlédnutí vlastní 

partikularity si raději vybral setrvání v nevědomosti. Namísto lidskosti člověk zvolil otroctví. Toto 

shrnutí mne opět vede k závěru, že stopovat rodovou bytost, kterou popisuje v Rukopisech Marx, 

65 BudO, s. 39.
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není možno retrospektivně. Při analýze dějinného vývoje dle mého názoru vždy dospějeme k tomu, 

že historie dosavadního lidského vývoje je ve skutečnosti  historií  vývoje od zvířete k  odcizené 

bytosti, ne k člověku. Vývoje bytosti odcizené své podstatě, se kterou však dosud ještě nebyla či 

možná nemohla být totožná. Nalézání rodové bytosti tak musí probíhat v horizontu časů budoucích, 

však nakonec se zdá, že ono "stávat se člověkem" je vždy vlastně určitá možnost, kterou snad v 

historických epochách volili i významní jednotlivci, kteří se zapsali do historie, jako společenský 

princip  však  vždy  převládalo  spíše  ono  "nebýt  člověkem"  jakožto  nástroj  vládnoucích  tříd  k 

porobení mas. Tato poznámka zde slouží především k tomu, abychom poukázali, že od červeného 

stádia společnosti již člověk  je schopen jisté míry abstrakce od svých bezprostředních potřeb, je 

schopen empatie a je schopen vytvářet intersubjektivní vztahy a společenské struktury. Je schopen, 

ale nečiní tak. Míra materiální saturace stále nedosahuje výše potřebné k tomu, aby uzrála nutnost, 

která by pána přiměla tyto vztahy a struktury rozvíjet směrem k intersubjektivitě svobodné rodové 

bytosti. Naopak v okamžiku mezi purpurovým a červeným stádiem - mezi vznikem náboženství a 

otroctví - se počal příběh realizace falešné identity člověka, nekončící spirála falešného vědomí, 

které obraz o lidské přirozenosti a podstatě cílevědomě deformuje tak, aby vždy posloužil vládnoucí 

třídě. Nadbytek, který akumuluje vládnoucí třída (a redistribuuje jej poddaným) se může za určitých 

okolností stát zdrojem přechodu k vyššímu vývojovému stupni, který nastane, pokud společnost 

jako celek dosáhne takové materiální saturace, která jí umožní uvolnění dostatku duševních kapacit 

k tomu, aby formulovala nové požadavky a realizovala z hlediska těchto požadavků efektivnější 

formy organizace.

Impulzivní  -  červený  model  dnes  podle  Lalouxe  nalezneme  "v  mnoha  kmenových 

společnostech  po celém světě  a  v  sociálně a  ekonomicky znevýhodněných částech rozvinutých 

společností, pokud okolnosti neposkytují dětem dostatečnou péči, aby se vyvinuly k dalším fázím 

uvažování."67 Organizace červeného typu tak dnes nalezneme ve válečných zónách, občanských 

válkách, zhroucených státech nebo v násilím ovládaných ghettech. Nemusíme se, myslím, zdráhat 

Lalouxovy červené společnosti lokalizovat: jedná se především o subsaharskou Afriku a Africký 

roh, kde v podstatě neexistuje státní moc a společnost je sužována kmenovým násilím a nekončícím 

bojem o přírodní zdroje, a státy Mexického zálivu či Jižní Ameriky, které se potýkají z evropského 

pohledu s extrémní kriminalitou a především s organizovaným zločinem drogových a pašeráckých 

kartelů. Zde se dobře ukazuje, jak materialisticky Laloux chápe společenský vývoj, když implikuje, 

že červený model je vlastní společnostem, ve kterých vládne nedostatek. To vše jde v ruku v ruce s  

tezí, kterou jsme si již představili, jejímž obsahem je ona myšlenka, že společenský vývoj kráčí  
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vpřed  s  rozvojem  materiální  soustavy  a  tedy  i  materiálního  blahobytu.  Čím  blahobytnější  je 

společnost, čím větší nadprodukce je schopna, tím více se vzdaluje od infračervených, purpurových 

a červených modelů. Je ale velmi pravděpodobné, že společnost vyššího společenského stádia při 

svém případném zhroucení velmi rychle upadne do stádií nižších, neboť každé stádium odpovídá 

materiálním podmínkám, jimiž je společnost definována. 

3.5. Konformní - žlutý model

Konformní - žlutý model organizací je již něčím, co každý z nás zná z praktického života. 

Žluté organizace jsou s námi stále přítomné dodnes, ačkoliv jejich vznik je spjatý s tzv. neolitickou 

revolucí a přechodem k zemědělskému způsobu života. Tato změna s sebou přinesla vznik instituce 

chrámu, chrámového pokladu a v důsledku toho i vznik státních útvarů. Společnost pokročila do 

stádia, ve kterém se začala organizovat do tak velkých celků, které si vyžádaly další dělbu práce, 

pokročilou specializaci pracovních činností a vytvoření byrokratické, manažerské struktury.

Na žlutém stádiu již člověk chápe sama sebe jako bytost aktivně přetvářející přírodu tak, aby 

mu sloužila,  je schopen dlouhodobého plánování  (umožněného rozvinutím pokročilejších forem 

zemědělství, skladováním obilí a od této chvíle již razantně rostoucí mírou akumulace nadbytku). V 

samotném vzniku zemědělství jako masovém jevu spatřujeme dva silné lidské momenty: za prvé v 

tomto  stupni  je  již  dokonáno  odlišení  člověka  od  zvířete,  neboť  zemědělství  nutně  vyžaduje 

racionální  sebeomezování  se  v  ohledu  k  nakládání  se  sklizní,  kterou  prostě  není  možné 

zkonzumovat celou. Podobná kritéria však vykazuje i kolektivní hmyz, který, jako v případě včel, 

hospodaří s přebytkem v podobě medu, který redistribuuje v chladném období zimy.  Rozdílem, 

který  zde  mezi  člověkem  a  zvířetem  vyvstává,  je  vědomá  činnost  člověka  a  organizace  do 

kolektivních společenských forem, které však nejsou, na rozdíl od hmyzu, organické, nýbrž jsou 

nástrojem lidské  vůle.  Za  druhé,  a  je  to  spojeno s  prvním bodem,  zde  již  očividně  dochází  k 

nepřirozené dělbě práce, což je fenomén, který zvířeti nemůže být vlastní, je specificky lidským, 

lépe řečeno specifickým pro odcizenou bytost. Lidská univerzalita namísto toho, aby nabírala na 

kvalitě,  prohlubuje své omezování - člověk se v porovnání s předchozími stádii  postupně stává 

partikulárnějším,  specializovanějším  a  tím  i  omezenějším,  odcizenějším  od  své  přirozené 

všestrannosti. Značnou část své univerzality člověk nadále projektuje do božstev a vytváří složité 

teologické systémy, kterými se snaží vysvětlit přírodní jevy a zároveň obhájit aktuální společenský 

řád. Namísto sebeutvářejícího bytí je člověk na žlutém modelu součástí výkonu bytí institucí, jimž 
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slouží  jako součástka,  byť  sám sebe již  chápe  v kontextu  svého vlastního osudu.  Díky rozvoji 

materiální základny tak dochází k dalšímu rozvrstvení lidí, řemeslné specializaci a vzniku kultury.

Právě  díky  tomu,  že  máme  možnost  studovat  kulturní  produkty  předchozích  civilizací 

žlutého modelu, spatřujeme, jak žlutý model dokázal vytvořit natolik sofistikovaný model práce, 

který umožnil vznik nyní již doslova hmatatelné společenské nadstavby. Kapacita uvolněná díky 

nárůstu  materiálního  blahobytu  umožnila  vznik  vrstvy umělců  a  mudrců,  kteří  se  již  nemuseli 

zabývat tvrdou fyzickou prací, přesto nebyli příslušníky vládnoucí třídy. Spolu s úředníky a učenci 

tak poprvé zformovali širší masu lidí, kteří pracují převážně duševně.

V této potřebě i  nutnosti  umění  odvislé  z  rozvoje  blahobytu  se odráží  to,  že "žlutý typ 

myšlení  vytváří  hlubší  povědomí  o  pocitech  jiných  lidí."68 Zde  Laloux  potvrzuje  naši  tezi  o 

rozvíjení  materiální  základny  a  společenské  nadstavby.  V  podobě  mytologie,  teologie,  umění, 

politiky i ekonomiky se již odráží složitost  mezilidských vztahů a plejáda podob, kterých mezi 

lidmi nabývají. V různých společnostech se rozvíjí rozličné koncepce svobody a míry, určující, kdo 

onu svobodu bude  pojímat.  Společenské  vztahy zde  nabírají  kolektivní  charakter  v  tom,  že  se 

skupiny začínají  chápat  jako příslušníci  států či  národů, byť  jako individuální  aktéři.  Charakter 

výroby  částečně  nabývá  na  kolektivitě,  byť  jejím  předmětem  je  individuální  zájem  vlastníka 

výrobních prostředků nebo tyrana. Ten musí neustále zdokonalovat formy svého panství a udržovat 

pořádek, neboť aby udržel svou říši v růstu, musí neustále expandovat jak územně, tak z hlediska 

efektivity. Tyto kolektivní formy práce zakládají inklinaci k intersubjektivnímu pojímání příslušníků 

stejného státu či národa; ostatní entity jsou nadále chápány jako cizí, nepřátelské.

Člověk je na žluté úrovni společnosti schopen nahlížet cizí potřeby a identifikovat se s nimi, 

vznikají  společenské  normy  určující  přípustnost  příslušnosti  k  dané  organizaci.  Příslušnost  k 

organizaci se dosud jeví jako výhodná, neboť zajišťuje stabilitu a pocit sounáležitosti s kolektivem. 

Zde se nám poprvé vyjevuje světýlko naděje, nebo ne? Konformní - žlutý model člověku poprvé 

umožňuje pocítit latentní bažení po rodových vztazích odlišené od zvířecí smečkovitosti, když v 

kolektivní  produkci  nachází  podhoubí,  z  něhož  se  snad  v  budoucnu  budou  zakládat  vskutku 

intersubjektivní vztahy. S nalezením tohoto podhoubí však nalézá také své odcizení a pocit neštěstí, 

který z něj plyne. Už zde je konfrontován se svým vlastním tvořivým potenciálem, který je nucen 

vkládat do rukou pána či bohů, neboť je to pro něj nutná cena za nevyobcování ze státu. Naděje v  

podobě pocítění potřeby rodového života se nám zatím proměňuje ve vyjevování ne-lidské tragédie. 

68 BudO, s. 40.
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Aby totiž na úrovni žlutých organizací přežil,  musí se podřídit  diktátu vládců. Cizí potřeby tak 

člověk  je  schopen  nahlížet,  ale  dosud  je  to  pro  něj  nevýhodné,  neboť  výrobní  způsob  si  to 

nevyžaduje jako potřebu. Člověk dosud při svém hledání lidství nachází odcizení.

Žluté organizace se podle Lalouxe osvědčily ve dvou zásadních bodech: za prvé jsou ruku v 

ruce  s  pokročilým hospodářstvím a  růstem přebytku produkce  schopny dlouhodobě plánovat  a 

rozdělovat pracovní činnost do jednotlivých procesů a s těmito procesy efektivně nakládat. Za druhé 

vykazují  značnou  míru  stability  plynoucí  z  homogenity,  kterou  si  v  rámci  výrobního  procesu 

vynucují. To je důvod, proč přežily od počátku zemědělství až do průmyslové revoluce. Leckde 

tento způsob organizace společnosti funguje dodnes.

"Vynález  procesů"69 umožnil  rozdělit  práci  na  nejmenší  možné  prvočinitele.  S  tím také 

přestala  dávat  smysl  společnost  v  předchozích  stádiích  organizovaná  podle  rodinných  nebo 

kmenových vazeb. Vzhledem k rozložení práce na dílčí jednotky výrobní proces přestal vyžadovat 

udržování mocenských pozic vycházejících z pokrevní nebo kmenové příslušnosti.  Jinými slovy 

práci, která je rozdělena na prvočinitele, může zastat každý, ať už se jedná o sekáče obilí, náčelníka 

nebo účetního v manufaktuře. Nahraditelný člověk je v pracovním dni ztotožněn se svou rolí v 

pracovním procesu. Po jeho mezním opotřebení a následné smrti roli v pracovním procesu přebírá 

jeho nástupník. Tento systém je značně stabilní právě díky všeobecné nahraditelnosti všech jeho 

součástí. Do role pána se zde dostávají instituce a organizace samotné, které si vytváří různé orgány 

svého působení ve fyzickém i psychickém světě. Každý člověk se stává natolik individuálním, že je 

zcela nahraditelný, tato individualita je navíc institucemi a vznikajícím trhem vyžadována, neboť je 

s ní spojena ona jednostrannost, kterou vznikající kapitalismus (či protokapitalistické formy vztahů 

v dosud nekapitalistických společnostech) proměňuje v zisk.

Žluté organizace jsou stabilní, dokud se jim daří bránit se vlivu vnějších tlaků, k čemuž si 

pomáhají slučováním státu a vlastnictví prostředků produkce, resp. státní regulací produkce, kterou 

se snaží znevýhodňovat konkurenci, upravovat spotřební chování atd. Ideálem žlutých organizací je 

totiž ustrnutí. Analýza pracovního procesu představitelům žluté organizace definuje jeho dokonalou 

ideální podobu. Dosažení této podoby je chápáno jako nejdokonalejší možné stádium a udržet tuto 

podobu za každou cenu beze změny, která by představovala další náklady, je ústředním motivem 

69 Viz BudO, s. 42. Samotný "vynález" je slovo poněkud nepatřičné, neboť procesy jakožto nadále nedělitelné 
prvočinitele pracovního výkonu nikdo vynaleznout nemusel, ty existovaly vždycky. Bylo by lepší se tomuto slovu, 
které Laloux užívá, vyhnout a nahradit jej spíše "uvědoměním". Nejedná se o objev něčeho zcela nového, ale o 
racionalizaci výrobního procesu.
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žlutých organizací. Vše, co v nich působí nově či revolučně, je odvrhováno. "Co fungovalo minule, 

bude fungovat i příště."70 Právě proto, že tyto organizace kladou akcent na absenci změny, musí 

volit v souboji s konkurencí obstát na poli ovládnutí mocenských monopolů, z jejichž pozic nadále 

zajišťují neměnnost výrobního procesu v organizaci. U tohoto typu společností jsme tedy svědky 

toho, že jejich specifikem je snaha zakonzervovat se a být rezistentní vůči změnám. 

Metodickým nástrojem žlutých organizací je tradiční top-down management, tedy taková 

organizační struktura,  v níž rozhodovací pravomoci a vlastnická práva k výrobním prostředkům 

vlastní jedna osoba nebo skupina osob, která k výkonu těchto pravomocí a práv využívá jejich 

distribuci v podobě sítě nadřízených a podřízených. 

"Ředitel  továrny má pod sebou vedoucí  jednotlivých oddělení,  kteří  dohlížejí  na střední 

management,  jenž  má  pod  sebou  řadové  manažery,  ti  řídí  mistry  a  posledními  v  řetězci  jsou 

dělníci."71

Organizace výrobního procesu je tak zde již zcela bezpochyby v rukách těch, kteří se na 

výrobě fyzicky vůbec nepodílejí, na procesu vlastně vůbec neparticipují. Ačkoliv žluté organizace 

mohou mít stovky tisíc příslušníků, finální rozhodování, plánování výroby, přijímání zakázek nebo 

nákup surovin (či vyhlašování válek nebo křížových výprav) realizují pověření správci výrobních 

prostředků, kteří se zodpovídají vlastníkovi - kapitalistovi, feudálovi, církvi apod.72 Toto vzdálené 

rozhodování je na nižších úrovních realizováno prostřednictvím směrnic, norem, nařízení, různých 

pseudomotivačních programů atd. Pokud jde o motivaci, je zde zásadně uplatňována metoda cukru 

a biče. Za splnění své role v procesu dostane dělník odměnu v podobě jistého podílu ekvivalentu 

své  práce,  kterou  využije  k  reprodukci  pracovních  sil.  Pokud  svou  roli  nesplní,  bude  varován 

trestem  a  následně  konfrontován  s  výpovědí,  která  pro  něj  ve  žluté  společnosti  představuje 

existenciální  hrozbu (jak  akutní  tato  hrozba  je,  závisí  na  existenci  a  stupni  rozvoje  sociálního 

záchytného systému). Člověk je zároveň považován za přirozeně líného, morálně pochybného, ne-li 

přímo hříšného, je třeba jej neustále hlídat a dohlížet nad ním.

70 BudO, s. 42.
71 Tamtéž, s. 43.
72 Zde tedy mimochodem vychází najevo, že manažer má s dělníkem více společného, než se nám obvykle na první 

pohled zdá: oba jsou vykořisťováni, život obou je konstituován zcizováním práce. U dělníka fyzické, u manažera 
nebo byrokrata psychické. Manažer, úředník, programátor, designér, architekt, učitel... ti všichni jsou v současnosti 
příslušníky stejné třídy, jako fyzicky pracující dělník. Duševně pracující zaměstnanci jsou dělníky v košilích.
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Pokrok,  který  přechod  ke  žluté  organizaci  společnosti  představuje,  je  třeba  vnímat  v 

kontextu s předchozím červeným stádiem, ve kterém je člověk pouze otrokem, zatímco ve žluté 

společnosti může přece jen dosahovat lepšího materiálního zabezpečení a společenského postavení. 

To se nám nadále jeví jako rabské, neboť chápeme, že žluté organizace jsou předobrazem stádia 

tradičního  kapitalismu,  které  bylo  mnohokrát  zmiňováno,  v  relativním  srovnání  však  lidem 

umožnily dosahovat pohodlné existence, přistoupí-li člověk na neměnná pravidla hry, na jejichž 

vzniku se nemohl podílet. 

Právě relativní pohodlí,  které tento materiální stupeň produkuje - a které je produkováno 

kvůli  efektivní  organizaci  a  dělbě  práce  -  je  chytrým zdrojem legitimizace  takového  systému. 

Odráží se v něm právě ona tradiční kapitalistická mantra o tom, že s trhem bohatne i člověk. V 

tomto kontextu to znamená, že člověk, který bude držet krok, linii a plnit si povinnosti, které mu 

byly  uloženy,  bude  mít  zajištěnou  základní  pohodlnou  existenci.  V  porovnání  s  červenými 

organizacemi, ve kterých bylo hlavním agentem mocenské změny násilí, působí žluté organizace se 

svou stabilitou, institucemi a pevně danými rolemi mírumilovně. 

To vše je ovšem vykoupeno všemi negativními antropologickými i sociálně-patologickými 

jevy, které jsou vlastní manufakturnímu způsobu výroby - odcizením, jehož založení a působení 

jsem popsal ve druhé části této práce. Člověk zde již naprosto evidentně není zvířetem, kterým se 

dosud snažil od-stát, ale namísto toho se stává odcizenou bytostí (či mechanickou součástkou), když 

svým předmětem činí potřeby výroby, které jsou potřebou vlastníků výrobních prostředků rozvíjet 

kapitálovou akumulaci. Právě z toho důvodu ve žlutých organizacích neexistuje místo pro vlastní 

rozvoj, iniciativu, inovaci. 

Laloux  si  v  tomto  bodě uvědomil,  že  různé  formy materiální  a  společenské  organizace 

nabírají rozličných podob falešného vědomí, které nazývá  sociální maskou.73 Pregnantně přístup 

žlutých organizací k autonomnímu lidskému uvažování shrnuje Lalouxem citovaný výrok Henryho 

Forda: "Proč pokaždé, když chci pár rukou, zároveň s nimi dostanu i mozek?" Jakákoliv forma toho, 

co, jak jsme si uvedli ve druhé části, činí člověka člověkem - tedy například myšlení - je nežádoucí. 

Produkce založená na postupném rozbití  procesu práce  na prvočinitele  vytváří  z  lidí  nemyslící 

součástky - a tak je to, řekl by Ford, správně. Laloux tak připomíná, že "lidé fungující na tomto 

stupni vývoje myšlení  se identifikují  se svou rolí  a svým místem v organizaci."74 Zde se jasně 

73 BudO, s. 44.
74 Tamtéž.
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ukazuje, že Laloux rozumí práci v tradičním kapitalismu obdobně jako Marx, když oba definují, že 

lidé se ztotožňují se svou (odcizující) činností, respektive toto ztotožnění s pracovním procesem je 

právě odcizením práce,  neboť v něm člověk svou specializací  ztrácí  univerzalitu,  která  jej  činí 

specificky lidským. Dle Lalouxe tak na sebe každý participant pracovního procesu musí nasazovat 

masky.  Při  nasazení  masky se člověk distancuje "od naší přirozené a  jedinečné povahy,  našich 

osobních tužeb, potřeb a pocitů, namísto nich prezentujeme naše sociálně přijatelné já."75

Zde jako by z Lalouxe promlouval sám Marx. Při prvním čtení této pasáže jsem byl do jisté  

míry fascinován tím, že něco podobného nacházím v knížce, kterou již léta kupují podnikatelé a 

manažeři po celém světě a aktivně se snaží posouvat své firmy ze žlutého modelu dál. V citované 

větě se skrývá leccos z toho, co jsme si vyložili z Rukopisů, resp. zaznívají zde všechny důležité  

motivy odcizení, přivtělování cizích potřeb i vliv způsobu práce na společenský život člověka. Po 

přečtení této pasáže jsem si už byl jistý, že Laloux vypráví příběh odcizení kapitalismu.

Příkladem  aktuálních  žlutých  organizací  jsou  organizace,  se  kterými  se  stále  běžně 

setkáváme.  Na  poli  podnikání  jsou  to  firmy,  které  fungují  na  principu  tradičního  top-down 

managementu,  orientované  na  majitele  /  akcionáře  /  zisk,  firmy  spíše  výrobního  typu,  často 

pracující  v  oborech  s  malou  přidanou  hodnotou  práce,  firmy  bez  inovačních  oddělení  atp.  V 

prostředí  západních  ekonomik  tento  způsob  organizace  pozvolna  mizí,  zůstává  však  doménou 

organizace práce ve státech tzv. třetího světa. Mnohem lépe se nám bude o organizacích žlutého 

modelu uvažovat, když si představíme jejich veřejné alternativy: armády, školy, církve. Důležitý v 

nich je hierarchický pořádek, pevně stanovené předpisy a tresty za jejich nedodržování, nepřipouští 

zpochybňování autority a jedinec je v nich pouze součástí neosobního ústrojí.

Marx  se  za  svého  života  nacházel  ve  společnosti,  kde  všude,  kam  se  podíval,  viděl 

kompetitivní  žluté  organizace  a  možná  několik  organizací  oranžových,  které  si  za  okamžik 

popíšeme. Stát i byznys jeho doby zpravidla nepřesahovaly žluté stádium, to naopak zažívalo svůj 

největší rozkvět a následný přerod. Tradiční kapitalismus, stádium odpovídající industriální žluté 

společnosti, intenzivně, v prostředí dosud takřka absentující právní úpravy výkonu práce, usiluje o 

absolutní transformaci člověka ve výrobní součástku. Žluté organizace si vytvořily dělníka jakožto 

orgán své sebezáchovy a expanze a cílem kapitalisty té doby je přivlastnit si celý dělníkův den.76 

Vrcholný  kapitalismus  dokonce  leckde  zajišťoval  dělníkům  závodní  stravování,  ubytování  i 

75 BudO, s. 44; Sociálně přijatelným já je zde myšleno takové já, jež plní svou roli ve výrobním procesu, čímž je 
společensky zařazen k "těm normálním".

76 Viz Kapitál I, s. 234-246.
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zdravotní péči. Ne snad z dobré duše zaměstnavatele, ale proto, že usiloval o maximální možnou 

redukci výchylek v pravidelnosti a efektivitě výrobního procesu. Vše se musí podřídit tomu, aby se 

nezastavily stroje. Organizace žlutého stupně také usilují o tržní autonomii za každou cenu, jejich 

ideálem je kontrola celého výrobního procesu od zisku suroviny přes její zpracování až po distribuci 

hotového  výrobku.  Tento  nárok  byl  jedním  z  motorů  vrcholícího  kolonialismu  a  vzniku 

globalizovaného trhu jakékoliv hranice přesahujících nadnárodních korporací.

Než překročíme k popisu aspiračního - oranžového modelu, zkusme si nyní připomenout, 

odkud se bere dynamika, díky níž organizace zažívají proměny. Na tomto místě, kde jsme žluté 

organizace představili  jako aktivně usilující  o vlastní  konzervaci,  je třeba připomenout,  proč je 

vůbec možné toto žluté stádium překonat.  Odpovědí  je zde opět nutnost.  Při  opouštění  žlutého 

stádia  organizace  společnosti  dochází  k  uskutečňování  fenoménů  spojených  s  vyjevováním 

vnitřních antinomií kapitalismu,  z  nichž jsme si  již některé naznačili.  Před překonáním žlutého 

stádia se například naplno prokáže neudržitelnost požadavku na udržení nekonečně rostoucí výroby 

při zachování dogmatu o kontrole celého výrobního procesu. Tento fenomén je součástí antinomie 

monopolizace  tržních  segmentů,  která  není  v  dlouhodobém horizontu  v  kapitalismu udržitelná. 

Konkurenční  boj  se  na  trhu  vždy  prokazuje  jako  efektivnější  nástroj  rozšiřování  materiální 

základny, než centrálně plánovaná redistribuce monopolů. Organizace, které v kapitalismu nečelí 

konkurenci,  postupně  zakrní  a  svázané  svými  rigidními  pravidly  a  byrokratickou  organizační 

strukturou se začnou obracet  na politiku,  aby své tržní  postavení  uhájily.  Přesto však nedokáží 

vzdorovat dějinnému tlaku na pokrok. Vždy v okamžiku, kdy se zdá firma nesmrtelnou a na svém 

vrcholu, přijde její pád, aby pak buď povstala z popela nebo aby byla nahrazena někým novým, 

pokrokovějším,  obratnějším.  Žluté  organizace  totiž  ve  své  snaze  o  fixaci,  striktní  kontrolu  a 

kvantifikovaná hodnocení všeho, co hodnotit lze, ztrácí to nejcennější - schopnost vyvíjet se (což je 

samozřejmě  pro  organizaci,  která  stojí  na  odcizené  práci  lidí  degradovaných  na  součástky, 

pochopitelné, neboť součástky nejsou inteligentní, nejsou schopny reagovat na změny), což je v 

reálném prostředí katastrofální nedostatek v tu chvíli, kdy nastane nějaká zásadní materiální změna, 

ať už je jí přírodní pohroma, válka,  likvidační krize či nové tržní preference spotřebitelů. Žluté 

organizace tak efektivně fungují tam, kde se nemění materiální podmínky. Toto ustanovení je však 

také  kontradiktivní,  neboť  žádná  výroba  z  principu  nemůže  nevykazovat  známky  změny 

materiálních podmínek, ať už by to bylo jen kvůli tomu, že všechny vzácné zdroje jednou dojdou a 

žluté organizace nejsou natolik inovativní, aby se na tuto změnu připravily (ale poctivěji vzato spíše 

kvůli  reálnému charakteru  světa,  jemuž  je  vlastní  náhoda).  Pro  vrcholný kapitalismus  by bylo 

dokonalým koncem dějin, kdyby se mocí nějaké zázračné bytosti podařilo svět zastavit v jednom 
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okamžiku a zároveň vykouzlit takové zdroje surovin, které by se nikdy nevyčerpaly (ale spotřebitelé 

by o tom nesměli vědět, pochopitelně). V takovém případě by svět možná během několika desítek 

let ovládla nejúspěšnější žlutá organizace a navždy by si díky svému charakteru uchovala monopol 

na veškeré světové zdroje. Takový "zázrak" se však nestane, výroba z principu spotřebovává zdroje 

a  expanduje  materiální  základnu.  Oba  tyto  elementy  přináší  do  světa  změnu,  která  žlutým 

organizacím  nevyhovuje,  neboť  se  s  ní  nejsou  schopny  efektivně  vyrovnat.  Spotřeba  zdrojů 

viditelně mění  tvář  krajiny,  rozhoduje o pohybech milionů lidí  a  je něčím,  co žluté  organizace 

nedovedly vyřešit, a proto skončily všude tam, kde byly závislé na těžbě zdrojů, které se vyčerpaly 

nebo jejich těžba přestala být nadále ekonomicky únosná. K tomu, aby se ze dne na den změnily od 

základů materiální podmínky na daném segmentu trhu prostě stačí, když na druhém konci světa 

otevřou nový důl, který vaše suroviny znehodnotí na desetinovou hodnotu. Pokud budete v této fázi 

trvat na udržení struktury žluté organizace, organizaci jste právě poslali na věčný odpočinek. Druhý 

aspekt - rozvoj materiální základny - už sám o sobě je čistou změnou, dává smysl vlastně pouze při 

srovnání  materiální  základny v  jednotlivých  historických  bodech.  Tento  rozvoj  se  nenachází  v 

žádném konkrétním okamžiku, ale je možné jej sledovat historicky a do jisté míry predikovat do 

budoucna. Jisté ale je, že jde ruku v ruce s vývojem člověka, je dokonce nutným předpokladem 

vývoje člověka, neboť jeho prostřednictvím se člověk teprve může stávat vskutku člověkem, jak 

jsme předvedli ve druhé části této práce. Zde ještě dodejme, že rozvoj materiální soustavy vlastně 

není cílem kapitalismu, jen jakýmsi jeho nástrojem a vedlejším efektem zároveň. Cílem kapitalismu 

je akumulace kapitálu,  která  samozřejmě není bez rozvoje technologie a blahobytu možná. Pro 

kapitalismus a akumulaci kapitálu je však rozvoj materiální základny, který se nutně promítá i v 

životech dělníků,  vlastně nežádoucí,  neboť vytváří  tlak na zvyšování  mezd,  snižování  pracovní 

doby  a  mnohé  další  ústupky,  jichž  jsou  dějiny  moderního  kapitalismu  plné.  Samotný  rozvoj 

kapitalismu je se sebou kontradiktivní, neboť s rostoucí materiální základnou natolik narůstá lidská 

schopnost abstrakce a touha po intersubjektivních vztazích - natolik se mimo zaměstnání uvolňuje 

lidský potenciál - že společnost na základě matérie vyprodukuje takové vztahy, jež kapitalismus 

překonají. V další aspirační - oranžové, ale především v zelené - pluralitní fázi uvidíme, jak se v 

organizacích  překonávajících  žluté  stádium již  zakládají  společenské výrobní  vztahy,  které  jsou 

dalším rozvinutím kontradikcí kapitalismu. Ke žlutým organizacím dodejme závěrem jen to, že nyní 

je nám jasné, že se jedná o typ společností, které dobře obstojí všude, kde se jen minimálně mění  

jakékoliv vnější  podmínky.  Jsou stabilní  a  efektivní  ve stabilním prostředí  -  všude tam, kde je 

přehled  a  řád,  který je  možno  shora  kontrolovat  pomocí  byrokratického/manažerského aparátu, 

který je prodlouženou rukou smyslového světa  vlastníka výrobních prostředků,  jenž se stanovil 

předmětem výroby. Všude tam, kde se svět mění, žluté organizace již neobstály nebo neobstojí. 
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Buď se transformují  ve vyšší vývojový stupeň, nebo zanikají.  A v poválečné době, o to více v 

posledních třiceti letech, sledujeme, že jestli je pro současný svět něco opravdu specifického, tak je 

to  neustálá  stále  se  zrychlující  změna,  díky které to,  co je  ráno nové,  je  večer  už  okoukané a  

zastaralé.  Dějinná  nutnost  tak  kapitalismu  velí  jasně:  je  třeba  se  transformovat,  je  to  otázka 

vlastního přežití!

3.6. Aspirační - oranžový model

Jak  už  víme,  potřeba  reagovat  na  proměny  světa  vedla  všude  tam,  kde  se  objevila,  k 

přechodu na oranžový model společnosti. Změna je tedy leitmotivem nového chápání světa. Dle 

Lalouxe se poprvé oranžové uvažování objevilo v omezené míře v renesanci, kde se demonstrovalo 

zpochybňováním křesťanských dogmat a návratem k antické vědě, ve které tehdejší učenci hledali  

odpovědi na otázky, které lidstvo v temném středověku skoro zapomnělo.  Na důležitosti začalo 

nabírat právě v prostředí průmyslové revoluce všude tam, kde člověk i výrobní proces sám postupně 

dospěl k tomu, že svět není statický a že neměnná pravidla nejsou cestou k efektivnímu rozvoji. 

V oranžovém stupni myšlení člověk shledává, že mnohé se o světě dá vědecky zjistit a že 

toto  poznání,  vědecké bádání,  nese  své  ovoce  v podobě inovací  výrobního procesu,  které  jsou 

způsobem,  jak  překonat  měnící  se  materiální  a  společenské  podmínky,  které  výrobu  ovlivňují. 

Dogmatičnost a řád vlastní žlutému stupni jsou zde deklarovaně nahrazeny inovací a efektivitou. 

Rozvoj vědy a racionálního přístupu k světu byl vyžádán právě nutností efektivně se přizpůsobovat 

změnám. Člověk oranžového myšlení je schopen velmi složitých abstraktních operací a přírodu 

poznává pomocí rozvažování a experimentů, na jejichž základě činí rozhodnutí, která se mu zdají 

výhodná. Tato ochota experimentovat, která s sebou vždy nese riziko, je důležitým elementem cesty 

odcizené bytosti k opravdovému člověku, kterou zde sledujeme. Byť se tato experimentální metoda 

stala nástrojem inovací kapitalismu a prohlubování odcizení, naplno se v ní projevuje univerzální 

potenciál,  který je vlastní lidské přirozenosti. Lidé si při experimentování "začínají představovat 

různé možné světy. Poprvé začínají chápat myšlenku "co když" a "jako kdyby". Otevírají se zde 

nejrůznější idealistické možnosti. Dokážou si představit, co by mohlo být."77

Rozvoj materiální základny v oranžovém stádiu umožňuje již velmi pokročilou abstrakci od 

jednotlivce a jeho potřeb a podmínky pro realizaci intersubjektivních vztahů již mají  vystavěné 

základy. Právě abstraktní intersubjektivní myšlení člověku umožňuje představovat si potenciál své 

77 BudO, s. 46. (Laloux citovanou pasáž převzal z Piagetova pojednání o adolescenci.)
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lidské univerzality a rodovosti, na praktické úrovni je však člověk stále svázán nejen působením 

falešného vědomí, ale především vržeností do podmínek reálného života, kterému tento světonázor 

konvenuje pouze jako nástroj rozvoje kapitalismu. Ten je na oranžové úrovni schopen a ochoten 

využívat lidského univerzálního potenciálu i rodovosti tam, kde se mu to hodí; tyto vztahy navíc 

překrucuje, deformuje a zastírá nánosem ideologie tak, aby posloužily výrobnímu procesu, ale ne 

rozvoji člověka samotného. Vrcholnému kapitalismu, který (v jednoduchosti) odpovídá oranžovým 

organizacím druhé poloviny 20. století, je vlastní, že hranice, na které narazil žlutý stupeň (tedy 

maximální možný potenciál efektivity při zachování dané podoby daného pracovního procesu v 

daných vnějších podmínkách), překonává tím, že tam, kde je to pro něj výhodné, slevuje například z 

jednoho  z  dogmat  tradičního  kapitalismu  v  tom,  že  pro  jeho  výrobní  proces  jsou  vhodné 

mechanické  součástky.  Oranžovým organizacím vyhovují  organické součástky  a  tomu  je  třeba 

organizaci práce podřídit, reformovat ji. Vidíme, že zde sice stále nepracují lidé, pořád tu jde o 

odcizené dělníky, ale přeci jen už je jim přiznána jakási forma před-lidskosti, neboť právě v esenci 

lidskosti, v níž se skrývá potenciál řešit problémy, který mechanický stroj nemá, je ukrytá cesta k 

pokroku  a  dalšímu  rozvoji.  Organizace  si  však  na  poli  řízení  práce  stále  zachovávají  striktně 

kapitalistický charakter, byť samotná práce má čím dál tím kolektivnější povahu (neboť organické 

součástky spolu musí komunikovat a tato komunikace je výrobě prospěšná, tím v dalším ohledu 

překonávají součástky mechanické).

V oranžovém stádiu materiální podmínky umožňují abstraktní nahlížení intersubjektivních 

vztahů, falešné vědomí si však dává dobrý pozor, aby lidem stále nabízelo dostatek pudové stravy v 

podobě luxusních aut a domů v milionářských čtvrtích, výletů na jachtách, společenských titulech, 

prestiži a moci nad ostatními. To jsou jen namátkou vybrané motivace z pozice kapitalisty, které 

vedou k dalšímu a dalšímu roztáčení kol výroby, která plní tradičně kapitalistický motiv výroby pro 

výrobu, tedy, jak říká Laloux, "že více znamená lépe".78 79 Přistoupení na tuto "hru" s sebou ruku v 

ruce  s  inovativním rozvojem technologií  a  blahobytu  přináší  čím dál  tím více  se  prohlubující 

pohlcení  principem  neustálého  dosahování  dalších  požitků.  Výroba  pro  výrobu  produkuje 

neuvěřitelné  množství  zboží,  které  je  třeba  neustále  spotřebovávat,  aby  se  koloběh  výroby  a 

spotřeby  nenarušil.  Tato  nekonečná  honba  za  požitky  je  únavná.  Člověk  totiž  v  oranžové 

společnosti nemá spočinutí. Protože je to lidské, co se kapitalismu hodí, zdeformováno v nelidské 

(organická  součástka),  člověk  se  v  praxi  snaží  tuto  duševní  nedostatečnost  dohnat  konzumací 

78 BudO, s. 47.
79 Motivací zaměstnanců - vykořisťovaných - je stále samozřejmě přežití, zde již kvalitativně manifestované v ideálu 

střední třídy či tzv. amerického snu. Tedy samotné přežití již ve vrcholném kapitalismu nezahrnuje jen přežití, ale 
dům s bílým plotem a psí boudou, širokoúhlou televizi, dvě auta a každý rok dovolenou u moře. Kdo by bez toho 
dnes přežil, že?
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materiálních  požitků,  čímž  se  znovu  vrací  ke  své  zvířeckosti,  když  tyto  požitky  činí  svým 

předmětem, neboť nemá alternativu, a stejně jako zvíře začne bažit po novém požitku hned, jak 

skončí konzumace současného požitku.

"V oranžovém modelu v podstatě žijeme v budoucnosti, obtěžováni neustálým mentálním 

připomínáním toho, co musíme udělat, abychom dosáhli cílů, které jsme si vytyčili. Jen málokdy se 

dokážeme zastavit v přítomnosti a užít  si dary svobody, které nám skok k oranžovému modelu 

uvažování přinesl," uvádí Laloux.80

Oranžové organizace s sebou podle Lalouxe přinesly tři významné objevy, které umožnily 

tomuto stupni lidské společnosti  dosáhnout za posledních 200 let takového pokroku, akumulace 

bohatství a růstu materiální základny, který nemá v lidských dějinách precedent. Jedná se o objev 

inovací, zodpovědnosti a meritokracie.

Inovace a  jejich  roli  v  rozvoji  oranžových  organizací  jsme  již  probrali.  Důležité  je,  že 

základní částí inovací je prvotní zpochybnění stávajícího stavu, případně celého výrobního procesu. 

Toto zpochybnění ve žluté organizaci nepřipadá v úvahu, v oranžové organizaci je naopak žádoucí, 

nutné k zachování rozvoje. Smyslem tohoto pochybování je tvorba efektivnějších procesů, jež jsou 

součástí  dlouhodobých  projektů.  Součástí  inovativních  změn  je  také  efektivnější  komunikační 

struktura,  která  při  zachování  top-down  managementu  umožňuje  lepší  spojení  i  vzdálenějších 

článků organizační struktury.

Zodpovědnost je  zde  klíčovým  prvkem,  který  konstituuje  předpoklady  k  dalšímu 

překonávání tohoto stádia i k utváření vskutku lidské bytosti v dalších vývojových stupních. Jak 

jsme  si  již  uvedli,  dělníkova  role  zde  již  není  rolí  mechanické  součástky,  ale  spíše  organické 

součástky.  Tato  součástka  schopná  myslet  totiž,  je-li  jí  dána  zodpovědnost,  může  rozhodovat 

takzvaně "tady a teď", což je v porovnání s cestou, kterou musí urazit informace v organizační  

struktuře od dělníka ke správci nebo vlastníkovi, zásadní krok ke zvýšení efektivity práce. Top-

down management  tak deleguje určité  pravomoci  směrem dolů,  když vedení  svým podřízeným 

oddělením  zadává  rámcové  úkoly,  jejichž  konkrétní  formu  splnění  však  nechává  na  nižším 

managementu, který řídí dělníky. V ideálním případě je tato rozhodovací pravomoc distribuována 

přímo na pracoviště a dělníky. S touto pravomocí se tedy pojí zodpovědnost každého jednotlivce za 

celkový výrobní proces, ale i svoboda v organizaci práce. Dělník zde vůbec poprvé získává určitou 

80 BudO, s. 47.
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rozhodovací pravomoc a možnost přizpůsobit si pracovní proces svým potřebám a schopnostem, 

byť je stále podřízen všeobecnému principu odcizení. Dělník může být, je-li to výhodné pro jeho 

nadřízené, v pracovním procesu kreativní, z čehož má subjektivně radost a cítí pocit uspokojení a 

smysluplnosti. Jeho kreativita je mu však stále zcizována, přičemž, aby tím dělník netrpěl, je třeba 

při  aplikaci  metody cukr  a  bič  akcentovat  spíše  cukr,  který  je  mu  odměnou  za  tuto  zcizenou 

kreativní činnost. 

Ideální podobu tohoto na pohled harmonického pracovního procesu však kalí kapitalistické 

vztahy  přetavené  ve  společenské  vztahy.  Díky  nim  se  svoboda  a  zodpovědnost  často  stávají 

nástrojem bojů o pozice a mzdy. Delegace rozhodování na nižší  pozice se často nekoná, neboť 

manažeři se tímto postupem cítí ohroženi. Dlouhodobě zcizované kreativní úsilí se opotřebuje a 

onen kreativní prvek z něj vyprchá - umělec se znovu stane jen řemeslníkem. Naopak zaměstnanec 

často hlásí managementu nižší objem práce, než je schopen opravdu vykonat. Při klamání jedné či 

více stran je vzájemná důvěra a prospěch z ní nemožný. Samotný tah na bránu v podobě inovací je 

často zadupán právě nedostatkem důvěry,  zodpovědnosti  a  svobody.  Lidé se totiž  v  oranžovém 

stádiu společnosti stále vnímají jako vzájemní konkurenti a na pracovištích i v soukromém životě se 

uzavírají do svých sociálních bublin.

Meritokracie, tedy vláda nadaných, jak ji pojímá Laloux, je poněkud nepřesvědčivá, tedy 

pokusíme-li se ji prohlédnout v kontextu reality. Laloux uvádí, že oranžové organizace vytvořily 

takovou organizační strukturu, která umožňuje každému propracovat se na kteroukoliv pozici, čímž 

implikuje, že v oranžové společnosti existují jakési rovné podmínky, které přístup do vyšších pater 

struktur umožňují.

To je samozřejmě chiméra, jejímuž vyvracení na tomto místě nebudu věnovat prostor, neboť 

to považuji za již dostatečně vyvrácené. Zatímco původ člověka hraje čím dál tím menší roli, na 

významu nabývá především vzdělání a specializace, což jsou oblasti, jejichž rozvíjení je dopřáno 

jen těm, kteří dosáhli dostatečné úrovně materiálního zabezpečení (děti v Africe mohou chodit do 

školy například teprve tehdy, když nemusí celý den tahat vodu z deset kilometrů vzdálené studny, 

abych uvedl jasný příklad). O tom, jakého potenciálu člověk v životě dosáhne, rozhoduje nekonečná 

plejáda vnějších vlivů - rodiče, výchova, vzdělání, kolektiv, přírodní podmínky atd. - které mohou 

spolehlivě  udupat  jakýkoliv  vnitřní  potenciál  a  naopak učinit  z  přirozeně  neschopného člověka 

hvězdu. 
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Samotná myšlenka meritokracie je však zásadním zlomem v dějinách lidstva, neboť je v ní 

přiznán nárok každého jednotlivce na osobní růst, alespoň v ideálním slova smyslu. V praxi je tato 

možnost samozřejmě dána právě jen těm, kteří  měli  to štěstí  a dobře se narodili  nebo opravdu 

vlastní pílí uspěli a propracovali se na místo, kde mohou plody meritokracie opravdu sklízet. V 

meritokratickém konceptu  společnosti  je  však  obsažen  právě  onen  narativ  uznání  člověka jako 

svobodné  bytosti,  která  chce  růst,  byť  ještě  ne  v  plné  míře.  Opakování  tohoto  narativu  má 

samozřejmě smysl pro rozvoj kapitálu, neboť kapitál zde potřebuje svobodně myslícího člověka, 

jehož pracovní růst je i růstem zisků, zároveň ale také produkuje vůči kapitalismu diverzní formu 

vědomí,  díky  které  je  člověku  umožněno  ideu  svobody  a  osobního  rozvoje  opravdu  nahlížet, 

rozvažovat a následkem toho i žádat! 

V oranžové společnosti jsou tak již před-formulovány různé požadavky, jejichž společným 

jmenovatelem  je  umožnit  člověku  svobodně  rozvíjet  svůj  potenciál.  Tento  požadavek  však  v 

oranžových společnostech zůstává vyhrazen jen privilegovaným a šťastlivcům. Díky tomu, že se 

však  tento  požadavek  stal  integrální  součástí  pracovní  kultury,  nabývá  se  zdokonalující  se 

materiální základnou na závažnosti.  Dosud však stále člověk v zaměstnání nasazuje masku, pod 

kterou skrývá všechny negativní projevy odcizení. Masku si smí sundat jen tehdy, je-li to výhodné 

pro práci  samotnou.  Při  každém jejím sundání  však pocítí  svěží  vánek,  který mu svlaží  potem 

zbrocenou tvář. Maska, kterou si nasazuje, špatně odvětrává a nedýchá se v ní dobře. Každé její 

sundání je nadechnutím se čerstvého vzduchu svobody a příslibu sebeutváření, jehož blahodárný 

vliv oranžový dělník krátce pociťuje, když může v práci pracovat smysluplně a kreativně. Tím, jak 

roste objem práce, se všeobecně zlepšují podmínky dělníků a tedy i jejich materiální saturace. Díky 

tomu mají dělníci, nota bene v našem prostředí takřka neexistující nezaměstnanosti, větší možnost 

než kdy dříve, poohlížet se po takových zaměstnáních, ve kterých si budou muset masku nasazovat 

méně a méně. A jak jednou takovou práci poznají, nebudou se chtít vrátit tam, kde byli nuceni  

snášet pod maskou mokvající boláky. Ve zrodu meritokracie se tak zrodila idea odložení masky a 

naplno zde promluvila přirozená lidská touha po smysluplné realizaci,  po utváření sebe sama v 

procesu práce - protože už nyní se ukazuje tento modus operandi jako smysluplný, jen se stále 

nachází  v  rukou  někoho  cizího.  Cesta  k  přivlastnění  si  toho,  co  je  člověku  v  kapitalismu 

odcizováno, však už byla vytyčena přinejmenším v myslích těch, kteří měli sebemenší kapacitu k 

tomu, aby o práci přemýšleli.

Než tato cesta nabude reálných kontur, to ještě z hlediska většinové společnosti nějaký čas 

zabere. Oranžové organizace totiž stále pracují ne s lidmi, ale se zdroji, mezi které je i lidská práce  
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řazena.  Sám  Laloux,  neboť  není  obdivovatelem  kapitalismu,  jak  ještě  uvidíme,  poukazuje  na 

některé stinné stránky oranžového modelu organizací. Znovu jasně prokazuje, že latentně rozumí 

produkci falešného vědomí a zbožnímu fetišismu, jak je definuje Marx, když píše: "Vzhledem k 

tomu, že většina základních potřeb je pokryta, firmy se snaží potřeby vytvářet. Všechny ochotně 

podporují  iluzi,  že  budeme tím šťastnější,  čím více  budeme vlastnit  věcí,  které  ve  skutečnosti 

nepotřebujeme (...)."81 Vzápětí ale dodává: "Stále více si začínáme uvědomovat, že tato ekonomika 

založená  na  vykonstruovaných  potřebách  je  neudržitelná  jak  z  pohledu  finančního,  tak 

ekologického. Dosáhli jsme stavu, kdy usilujeme o růst pro růst, stavu, pro nějž má medicína vlastní 

termín - rakovina."82 

Mezi další  negativní projevy oranžových organizací patří  podle Lalouxe další  fenomény, 

které  nám nejsou  cizí  a  na  které  bychom usoudili  intuitivně.  Vyhoření  a  pocit  prázdnoty  jsou 

nutným následkem odcizené  práce.  Laloux  tvrdí,  že  "krize  středního věku je  typickým morem 

života v oranžových organizacích,"83 a je třeba uznat, že jakožto krystalizovaný případ důsledků 

odcizení se jedná o vskutku symptomatický jev. Laloux si také uvědomuje, jak se ve společnosti  

vrcholného kapitalismu  rozevírají ony pověstné nůžky sociální nerovnosti a jak zhoubné následky 

tento fenomén může pro společnost představovat. 

Nejhorším projevem oné  rakoviny,  o  které  ale  Laloux  hovoří,  je  chamtivost.  Zde  bude 

nejvhodnější bez zkrácení ocitovat celý odstavec: 

"Ve světle skandálů, které v průběhu posledního desetiletí otřásly velkými korporacemi, by  

se  dalo  říct,  že  tou nejzřetelněji  patrnou stinnou stránkou moderních  organizací  je  chamtivost  

jednotlivců i skupin. Nevelký okruh ředitelů si schvaluje stále vyšší platy; lobbuje u vlád o stále  

výhodnější  podmínky;  podplácí  dohlížitele;  stěhuje  firmy  do  daňových  rájů  nebo  tlačí  vlády  k  

daňovým úlevám a donekonečna usiluje o další a další fúze, aby dosáhl dominantní pozice ve svém  

oboru a ovládl dodavatele, zákazníky i zaměstnance."84

Opět: s podivem, že tato slova nenapsal přímo Marx.

81 BudO, s. 51.
82 Tamtéž.
83 Tamtéž.
84 Tamtéž.
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Pluralitní - zelený modelový

Zatímco  většina  současných  organizací  funguje  na  oranžovém  principu  a  značná  část 

organizací  stále  na žlutém, v současnosti  již zaznamenáváme rozvoj  dalších modelů,  které  tyto 

stupně  překonávají,  byť  se  zatím  jedná  převážně  o  ojedinělé  úkazy.  Tyto  společnosti  chci  v 

budoucnu učinit hlavním předmětem svého doktorandského výzkumu.

Zelený model do vývoje kapitalismu přináší další revoluční element: "V životě záleží na 

více věcech než jen na úspěchu."85 Zelená společnost si plně uvědomuje důsledky kontradiktivních 

projevů  kapitalistických  antinomií  a  nahlíží  neudržitelnost  oranžového  produkčního  modelu.  V 

tomto stádiu se latentní touha po dovršování rodovosti proměňuje v touhu manifestovanou, aktivní a 

cílevědomou. Člověk si uvědomuje, že ačkoliv je materiálně plně saturovaný, není šťastný, jeho 

život je naopak vyprázdněný a ani pohled na okolí plné sociálních nerovností, třídních konfliktů, 

krizí,  válek  a  holého  naplňování  individuálních  zájmů  mu  na  chuti  k  životu  zrovna  nepřidá. 

Oranžové stádium již z dělníka jako součástky vytěžilo vše, co se dalo a tradiční vykořisťovatelské 

metody zcizování práce narazily na své materiální a společenské limity.  V šoku z toho, čím je 

vykoupeno dělníkovo relativní materiální pohodlí, člověk hledí na zdevastovanou krajinu plnou o 

zbytky surovin válčících individuí,  což je scéna,  která  je jen dramatizovanou verzí  dokonávání 

oranžového stádia. Je to scéna, která je natolik děsivá a varující, že sám kapitalismus v zelené fázi 

organizací aktivně splnění tohoto scénáře zabraňuje.

"Pluralitní  -  zelený model je vnímavý vůči pocitům lidí.  Přichází s názorem, že všechny  

pohledy si zaslouží stejnou míru úcty. Usiluje o férové zacházení, rovnost, harmonii, spolupráci,  

konsenzus  a  komunitního  ducha.  Lidé  fungující  na  základě  tohoto  modelu  usilují  o  pocit  

sounáležitosti,  o  vytvoření  úzkých  a  harmonických  pout  s  ostatními.  Oranžový  model  sliboval  

zaměření na svět; zelený chce tyto sliby splnit. Nejenže by jednotlivci měli být schopni osvobodit se  

z  vězení  konvenčních  rolí,  ale  celý  systém  kast,  společenských  tříd,  patriarchátu,  

institucionalizované víry a dalších struktur by se měl strhnout."86

Zde již Laloux doslova revolučně burcuje. Zde v celé své kráse probublává jeho představa o 

nevyhnutelnosti vzniku společnosti,  která bude vyznávat hodnoty autenticity, rozvoje, rovnosti a 

rovných  příležitostí  -  společnosti,  jejímž  motorem  nadále  nebude  konkurence  se  všemi  svými 

85 BudO, s. 51.
86 Tamtéž, s. 51-52.

73



destruktivními projevy, ale spolupráce. Požadavkem zelené společnosti je sdílet všechny výhody, 

které materiální rozvoj aktuálně nabízí privilegovaným vrstvám a umožnit tak postupně dospět do 

zeleného stádia myšlení všem ostatním. 

Mysli na zelené úrovni vyvstávají jako priority zcela odlišné statky, než myslím na oranžové 

a  nižší  úrovni.  Neboť zelená společnost  je již natolik  materiálně saturována,  že nemusí  ke své 

obživě vykonávat žádné zvláštní úsilí - samotnou prací pro holou obživu tráví již minimální část  

dne - v dosud nesrovnatelné míře začíná vytvářet poptávku po hodnotách, především po smysluplné 

sebeutvářející práci a po intersubjektivních vazbách, oboje pro člověka zelené úrovně představuje 

lék na strádání, jež mu způsobuje vliv odcizené práce. Člověk zeleného myšlení nepracuje, aby 

vyráběl; nepracuje ani, aby se uživil. Pracuje, jak je to jen možné, pro práci samotnou, neboť právě 

práce sama se mu stává předmětem jeho činnosti.  Práce,  prostřednictvím které člověk pociťuje 

vlastní rozvíjení se, vlastní extenzi toho, co doposud bylo býti člověkem - práce, která konečně 

umožní  člověku  poprvé  v  dějinách  lidstva  naplno  rozvinout  svou  rodovou  univerzalitu  a  být 

opravdovou  lidskou  bytostí.  Kapitalismus  žlutých  a  oranžových  společností  manifestoval  svůj 

dehumanizační  potenciál  v  takové  míře,  že  zelený  stupeň  organizací  je  přímou  reakcí  na  tyto 

předchozí stupně - je dost možná dokonce záchrannou brzdou, za kterou kapitalismus sám zatáhl ve 

chvíli, kdy si uvědomil, že do zatáčky vjíždí prostě a jednoduše až moc rychle a že vykolejení je bez 

zabrždění nevyhnutelné. 

Podle Lalouxe s pluralitním -  zeleným modelem přišli  poprvé učenci  a  elitáři  18.  a  19. 

století. Mezi tehdejší progresivisty řadí například bojovníky proti otroctví a rané feministky. Obě 

tyto  skupiny  vznesly  ve  své  době  radikální  a  revoluční  požadavek  na  zrovnoprávnění  lidí  a 

všeobecnou emancipaci  lidských práv.  V tomto motivu  se  ukazuje další  z  výdobytků zeleného 

organizačního  modelu:  jeho  nakažlivost,  kterou  jsme  již  několikrát  zmiňovali.  Člověk,  jehož 

materiální potřeby jsou dostatečně saturované, začne nejenže toužit po intersubjektivních vztazích a 

autentickém  sebeutváření.  V  abstraktním  nahlédnutí  sebe  sama,  které  je  zároveň  nahlédnutím 

každého dalšího člověka či člověčenství ve své obecnosti, začne toužit i po tom, aby si podobných 

"vymožeností"  mohli  dopřát  i  ostatní.  Tato  touha  je  nejdříve  neviditelnými  spórami  a  poté 

opravdovými  plodnicemi  skrytého  podhoubí,  kterým  je  člověku  jeho  rodovost.  Neboť  teprve 

dosáhne-li  své  rodovosti  celý  rod,  je  rod  vskutku  konstituován.  Součástí  touhy po dosahování 

proměny v rodovou bytost je zároveň touha tuto rodovou bytost přinést všem, neboť rodová bytost 

nemůže existovat sama o sobě, potřebuje své rodové druhy, proto ten, kdo se již vydal po zelené 

cestě nemůže nevyužít každé příležitosti, aby na tuto cestu nepřibral všechny možné souputníky.  
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Zelený stupeň organizací poprvé umožňuje rozvoj skutečně intersubjektivních vztahů, neboť 

sám již aktivně pracuje na demontáží kapitalistických vztahů, když do popředí organizace svého 

výrobního  procesu  přestává  stavět  zisk:  "Základy postojů  zeleného  modelu  jsou  vznešené  -  je 

štědrý, empatický a vnímá potřeby ostatních. Tvrdí, že vzhledem k pokračující nerovnosti, chudobě 

a diskriminaci v našem světě musí život znamenat víc než jen sebestřednou honbu za kariérou a 

úspěchem."87 Přesto se ani v zeleném stádiu člověk stále nevyvazuje z kapitalistických zákonitostí, 

dosud pouze dokonává naplnění jejich maximálního potenciálu jakožto předstupeň jejich překonání.

Díky své expanzivitě je zelený model organizací vnímán ostatními modely jako nepřátelský, 

neboť de facto usiluje o jejich demontáž a nahrazení. Společnost zeleného stupně nemá v lásce 

pravidla  a  zpravidla  usiluje  o  proměnu  dosavadně  užívaných  top-down  organizačních  struktur 

oranžových a žlutých organizací. Tyto organizace chápou zelené organizace jako hrozbu, jíž je třeba 

se aktivně bránit. 

Zelený  vývojový  stupeň  s  sebou  přinesl  další  revoluční  objevy,  které  přidal  k  těm  z 

předchozích fází.

V první řadě přišel na to, že pro současnou výrobu je výhodné, když je co největší míra 

rozhodování delegována přímo na jednotlivá pracoviště a pracovníky. Hierarchická struktura je stále 

zachována, ale pravomoci v ní jsou tekuté a nabývají takových podob, které jsou aktuálně výhodné. 

Na rozdíl od žlutých organizací, které se brání změně, zelené organizace svou strukturu neustále 

proměňují,  aby  odpovídala  potřebám  produkce.  Decentralizace  pravomocí  však  není 

bezproblémová. Management má přestat plnit roli těch, kteří delegují práci a mají se naopak stát  

těmi, kteří pouze pomáhají dělníkům v tom, aby svou práci mohli vykonávat co nejlépe. Toho se 

manažeři často bojí a přistoupit na zelený typ organizace práce pro ně znamená vzdát se značného 

množství kontroly. Navíc oním "vykonávat co nejlépe" je zde při výkonu práce myšleno cosi jiného 

než v dosavadních stádiích, kdy práce stále sloužila jen jako prostředek obživy, uspokojování pudů. 

Zde je už chápán její utvářející charakter a role, kterou představuje v životě člověka, tudíž je zde 

akcentován  onen  požadavek  na  práci  smysluplnou,  člověka  jako  rodovou  bytost  utvářející. 

Přistoupení na tento požadavek ze strany kapitalismu považuji právě za onen dějinný zlom, který 

vytváří  distinkci  mezi  vrcholným  a  pozdním kapitalismem.  Zelené  organizace  jsou  organizace 

pozdního kapitalismu. Stále ještě kapitalistické, ale cílevědomě usilující o překročení kapitalismu z 

nutnosti,  kterou sám kapitalismus vyprodukoval.  Má-li  člověk naplnit  svůj  svobodný potenciál, 

87 BudO, s. 52.
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potřebuje sám rozhodovat o své práci, neboť každý jeden člověk, který má příležitost smysluplně 

pracovat, nejde-li o patologický případ, ví nejlépe sám, jak pracovat nejlépe, jak dovede. 

Rozvíjení tohoto potenciálu je zeleným organizacím vlastní a aktivně na něm participují, 

neboť  v  tomto  rozvíjení  potenciálu  jednotlivců  se  zároveň  rozvíjí  potenciál  celé  organizace  a 

všestrannost,  kterou  v  zelených  organizacích  lidé  znovu  získávají,  se  na  trhu  prokazuje  jako 

významná konkurenční výhoda v podobě schopnosti inovovat výrobní proces.

Druhým  velkým  objevem  zelených  organizací  je  kultura  založená  na  hodnotách  a 

inspirativních cílech.  Toto téma jsme již několikrát  otevřeli,  takže zde jen stručná rekapitulace: 

materiálně  saturovaná  společnost  produkuje  poptávku  po  nemateriálních  statcích  -  hodnotách, 

zážitcích, příbězích. Předmětem budoucí poptávky budou právě tyto hodnoty samotné. Tomu bude 

odpovídat  i  takový produkční model,  v němž budou lidé produkovat primárně tyto hodnoty.  Je 

jedno, jestli  k nim bude třeba něco vyrábět,  neboť tuto výrobu obstarají  automatizované stroje, 

pokud člověku samotnému nebude dávat smysl si věc vyrobit sám, či zda půjde jen o služby, které  

nich fyzického nevyžadují.  V obou případech bude nejen předmětem spotřeby, ale i předmětem 

výroby hodnota samotná. Tento proces však nabude zde popisované kvality až v tyrkysovém stádiu, 

ne-li  později.  Zelené organizace však k tomuto principu již  směřují.  Můžeme použít  Lalouxem 

vybrané příklady a již dnes sledovat aerolinky, které podnikají v oboru "svobody" nebo výrobce 

zmrzlin, který se stará o Zemi a životní prostředí.88 Tyto a podobné další deklarace rády používají i 

žluté  nebo oranžové organizace,  jsou  pro  ně  ovšem jen  nástrojem produkce  falešného vědomí. 

Teprve  na  úrovni  zelených  organizací  můžeme  seriózně  uvažovat  o  tom,  že  nabývají  podob 

hmatatelnějších,  než  je  jen  pouhé  žvanění.  Já  jsem se  v  českém prostředí  setkal  s  ředitelem 89 

významné české firmy podnikající v oblasti telekomunikací, jež je u nás zřejmě mezi těmi, které se 

naplňování  zelených  principů  blíží  nejvíce,  který  mi  sdělil,  že  smyslem  jeho  podnikání  je 

umožňovat ostatním být dospělými lidmi. K posunu v samotném smyslu práce nepochybně dochází.

Třetím objevem zelených organizací je také již mnohokrát zmíněná orientace na člověka, 

která střídá v předmětu výroby orientaci na zboží - antropocentrický obrat ve výrobě. Smyslem 

oranžových  organizací  je  generovat  zisk  pro  své  majitele,  smyslem  zelených  organizací  je 

umožňovat  rozvoj  všem  zainteresovaným  stranám:  "Firmy  nemají  zodpovědnost  jen  vůči 

88 Viz BudO, s. 55.
89 On sám se ředitelem odmítal nechat nazývat, neboť organizační struktura firmy nebyla pyramidální, ale kruhová, 

přičemž v jejím středu nebyl on, on byl jen jedním z mnoha bodů na kružnici opisující střed, ale samotná práce. 
Podle platného práva však zastával pozici jednatele firmy.
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investorům,  ale  také  vůči  managementu,  zaměstnancům,  zákazníkům,  dodavatelům,  místním 

komunitám a  celkově i  vůči  společnosti  a  životnímu prostředí.  Role lídrů tady pak spočívá ve 

výběru těch správných kompromisů, které budou co nejvýhodnější pro co nejvíce zainteresovaných 

stran."

Intersubjektivita  v  tomto motivu nabírá  na kvalitě.  Lidé zeleného stupně začínají  chápat 

všechny ostatní lidi nehledě na původ, rasu, místo narození či vzdálenost jako příslušníky svého 

rodu, tedy za takové entity, které si bez výjimky zaslouží stejnou míru důstojnosti, jíž se dostává 

jim. V naplnění zeleného organizačního modelu každá lidská bytost uznává plnou lidskost všech 

ostatních,  v  tomto  uznání  se  lidé  vzájemně  činí  svým  rodem  a  intersubjektivita  zde  nabývá 

hmatatelných podob, když vstupuje do výrobního procesu. Protože na prvním místě již není zisk, 

ten je nadále jen prostředkem k rozvoji  hodnot,  výrobní proces začíná být  ovlivněný etickými, 

ekologickými  a  dalšími  požadavky,  které  plynou  z  rostoucí  poptávky  po  naplňování  lidství  a 

nutnosti, kterou produkuje změna a faktor náhody. Důležitá už není výsledná cena, ale to, zda-li byl 

výrobek  zhotoven  tak,  aby  všichni,  kteří  na  zhotovení  participují,  mohli  tímto  zhotovováním 

smysluplně pracovat. 

Společnost zelených organizací tak nabírá pozvolna rodový charakter. Do té doby, dokud 

přirozeně existují paralelní organizační modely, nebude tento rodový charakter zcela dovršen, neboť 

společnost stále bude rozdělena mezi příslušníky různých fází přemýšlení. Do té doby bude možné 

hovořit  spíše  o  rodinném charakteru,  neboť  chtě  nechtě  stále  mimo zelené  organizace  existuje 

vnějšek, jenž je jí nepřátelský. Zelené společnosti tak tvoří organizační struktury podobné rodinám, 

které  si  zachovávají  autoritativní  pozice a  jisté  mocenské monopoly,  tyto  kompetence však dle 

potřeby delegují, kam je třeba. Rodinu zelené organizace připomínají přístupem ke svým členům v 

tom ohledu, v jakém je pro matku a otce až naprosto extrémním a krajním řešením vyhodit své dítě 

z domova. To však zdaleka není poslední stádium. Rodina je stále ještě rodina - a smyslem rodiny je 

reprodukovat svůj gen. Toto překonává teprve rod. Vždyť přece člověk nechce být všem otec nebo 

syn nebo bratranec. Člověk chce všem být rovným partnerem - druhem. Rodina zelených organizací 

je  tedy  teprve  předstupněm  konstituce  rodové  bytosti  a  překonání  onoho  svého,  je  teprve 

prostředím, ve kterém dosud odcizená bytost přičichává k rodovosti, jejíž pyžmo ji sem přilákalo.

Červené, žluté, oranžové i zelené organizace nadále koexistují v naší současnosti. Mnohdy 

případy těchto organizací, jak uvádí Laloux, nalezneme v jednom městě. Na červeném stupni nadále 

fungují gangy a mafie; žlutý model je vlastní vládním organizacím, armádě a církvím; oranžový 
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model  využívá  většina  dosud  existujících  firem a  zelené  praktiky  teprve  pomalu  pronikají  do 

byznysu.  Každá  organizace  zaujímá  takový  typ  struktury,  který  nejlépe  vyhovuje  materiálním 

podmínkám, ve kterých operuje. 

3.8. Evoluční - tyrkysový model

Tato  diplomní  práce  měla  být  původně  o  firmách,  které  již  fungují  na  úrovni  zeleného 

modelu  a  pomalu  se  začínají  poohlížet  po  praktikách  modelu  následujícího  -  tyrkysového.  V 

přechodu ze zeleného stupně organizací do tyrkysových se nachází většina z oněch emancipačních 

procesů - procesů pozdního kapitalismu, v nichž kapitalismus překoná sám sebe a spatřujeme již 

vzdálené  paprsky úsvitu  nového  socioekonomického zřízení.  Chtěl  jsem sledovat,  jak  se  firmy 

začínají ubírat směrem, jehož cílem je, jak se domnívám, konstituce člověka jako rodové bytosti 

utvářené v procesu práce, jak se proměňuje jejich organizační struktura, pracovní proces a jak tyto 

změny ovlivňují životy pracujících. 

Takto vymezený úkol se však ukázal příliš obsáhlým pro rozsah, který je v diplomní práci 

považován za standardní, a proto jsem se rozhodl tuto práci pojmout jako teoretické zpracování 

některých  z  mnoha  motivů,  na  kterých  lze  ukázat,  že  tvář  společnosti  je  bytostně  formována 

způsobem výroby, a tedy materiálními podmínkami, do kterých je společnost zasazena. Že tím, co 

uvádí v běh kola dějin,  je lidské putování  po cestě nacházení  své vlastní podstaty a že si  tyto 

poznatky začíná uvědomovat  i  současná podnikatelská sféra.  S rozvojem materiální  struktury a 

technologie  člověk  ušel  cestu  od  zvířete  k  odcizené  bytosti.  Ale  teprve  v  nedávné  době  tato 

odcizená bytost vytvořila takové materiální podmínky, které jí umožňují čím dál tím méně pracovat 

na uspokojování svých zvířecích pudů a naopak více pracovat uvědoměle na rozvoji toho, co může 

činit člověka člověkem. Odcizená práce všech předchozích generací se nyní zhmotňuje v podobě 

voru, který onu bytost převeze přes rozbouřené vody kapitalismu, aby na druhém břehu konečně 

vstoupila na pevninu jako opravdový člověk. Cesta tímto vorem je účelem pozdního kapitalismu a 

antropologický obrat je jeho pádlem.

Tyrkysové organizace si zaslouží svou samostatnou práci, ve které bych ji chtěl uchopit z 

pozice Marxovy antropologie.  Ve třetí  části  této práce jsem Marxovu konstituci rodové bytosti, 

kterou jsem rozpracoval ve druhé části, uvedl do kontextu s Lalouxovým výkladem lidských dějin,  

kterým jeho pojednání o proměnách lidských organizací svým způsobem je. U zelených organizací 

zde skončím a tyrkysové, byť jsem o nich již mnohé napsal výše, jen stručně představím. Jejich 
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detailní teoretické pojednání bude první částí mé disertační práce, která se poté zaměří na výzkum 

zelených a tyrkysovým směrem jdoucích organizací v praxi českého tržního prostředí. Závěry, které 

jsem spolu s Marxem a Lalouxem učinil o byznyse, chci přímo v byznyse ověřit. Budu usilovat o 

zmapování  organizačních  a  ekonomických  struktur  v  organizacích,  které  budou  odpovídat 

definované typologii  zelených a tyrkysových stupňů, a v těchto organizacích se pokusím získat 

důvěru pracujících všech segmentů k tomu, aby mi zodpověděli klíčovou otázku: Činí vás práce 

šťastnými  lidmi?  Nejde  mi  o  ekonomickou  ani  sociologickou  analýzu.  Nehodlám  ve  firmách 

budoucnosti sbírat tvrdá data. Jde mi o to, abych do nich pronikl a poznal, jak fungují a jak se v 

nich lidé chovají,  jak vnímají svou práci, svůj životní cíl,  své kolegy, všechny ostatní i přírodu 

kolem. Je třeba ověřit závěry o tom, že člověk opravdu směřuje k nalezení sebe sama v rodu a 

zjistit, jestli už i v našem prostředí existují firmy, u kterých se toto hledání projevuje postupným 

odkláněním se od všeho, co bylo v kapitalismu dosud považováno za nepostradatelné. 

Podobná pozorování prováděl právě Laloux na různorodé skupině ziskových i neziskových 

organizací  a  jejich výsledek je  obsahem podstatné části  Lalouxovy knihy.  Právě na pozorování 

firem v praxi demonstruje, jak se organizace proměňují a jak tyto proměny ovlivňují zaměstnance. 

Tyto závěry jsou vynikajícím materiálem k analýze z hlediska marxistické antropologie a první část 

mé disertační práce začne právě rozborem těchto případových situací, na kterých bych rád ukázal, 

že manažerské změny, které zelené organizace provádí, jsou nevědomým naplňováním Marxovy 

představy o konstituci člověka jako rodové bytosti. Obdobným způsobem, jako tato diplomní práce 

postihla  zelené  a  nižší  modely  organizací,  musí  má  disertační  práce  obsáhnout  i  tyrkysové 

organizace,  což  bude  startovní  šachovnicí  pro  hloubkovou  analýzu  českých  firem a  užívaných 

"emancipačních metodik". Zmiňované hnutí kolem štěstí v práci, jež celé z Lalouxovy Budoucnosti 

organizací neustále těží, je další hlubokou studnicí lidí, kteří se revolucionizací řízení pracovního 

procesu zabývají profesionálně a ve firmách již strávili tisíce hodin; tam leccos z toho, čemu se 

hodlám věnovat i já, analyzovali a na základě těchto analýz formulují závěry, které jsou nevědomou 

aplikací Marxova chápání člověka na tržní praxi. Musím zde přiznat, že jsem tím do jisté míry 

fascinován. Ne snad, že bych patřil mezi Marxovy nekritické obdivovatele a podobně se stavím i k 

byznysu, ale právě ony empiricky pozorovatelné praktiky, které současní manažeři a zaměstnanci 

užívají,  praktiky,  jakými  proměňují  výrobní  proces,  jsou  dost  možná  důkazem  toho,  že  Marx 

dokázal vizionářsky nahlédnout podobu budoucí společnosti. Ukazuje se, že na to, aby se Marxovy 

vize  překonávání  kapitalismu  naplňovaly,  nemusí  být  snad  nikdo  z  aktérů  tohoto  překonávání 

marxistou. Nemusí Marxe číst a vlastně ani nemusí tušit, že někdo takového jména existoval. Toto 

"proroctví" se totiž naplňuje z čiré nutnosti. Naplňovalo by se stejně i tehdy, kdyby se žádný Marx 

79



nenarodil.  Marx cestu člověka k člověku nenastartoval,  jen ji  popsal  brilantně  z  historického i 

prognostického hlediska. Právě proto jsem většinu úsilí vloženého do tohoto textu věnoval právě v 

kontext s vývojem trhu položenému výkladu rodové bytosti a odcizení. Tyto dva koncepty, zdá se, 

jsou z hlediska toho, jaký směr vytyčují tyrkysové organizace, nejdůležitější.90 Vytvořil tak i pro 

nás, kteří na svět hledíme 201 let po jeho narození, vzor, skrze nějž když hledíme, zjistíme leccos o 

tom,  co  nebo  kdo  je  to  vůbec  člověk  a  jak  žít  a  pracovat  tak,  aby člověk  mohl  být  vskutku 

člověkem. Kapitalismus zjistil,  že  další  udržování  člověka v nelidské  roli  není  udržitelné.  Sám 

kapitalismus  tak  nyní  volá  Marxe  a  jeho rodovou bytost,  aby jej  zachránil,  udržel,  rozvinul  a 

překonal. 

Kam tedy spějí tyrkysové organizace budoucnosti a organizace, které dokonce i tyrkysový 

stupeň  překonávají,  pokud  se  na  tuto  prognózu  podíváme  optikou  syntézy  Lalouxova  popisu 

organizací budoucnosti a Marxovy antropologie?

Organizace  práce  v  budoucnosti  podléhá  kolektivnímu  rozhodování  nezávislých  volně 

sdružených členů pracovních skupin. Tyto skupiny samy rozhodují o tom, co, kdy, kde a v jakém 

množství  budou  vyrábět.  Faktory  ovlivňující  výrobu  nejsou  ekonomické,  ale  intersubjektivní  - 

primární  produkovanou substancí  jsou lidské hodnoty,  materiální  substance zde může a  nemusí 

představovat  pouze  nosič  intersubjektivního  významu.  Pracovní  kolektivy  oproštěné  od 

egoistického náhledu na svět a zapuzující  ekonomický koncept zisku budou vyrábět to, po čem 

poptávku vytvoří rodová intersubjektivita. 

Tyto pracovní týmy tedy budou mít v rukou celý pracovní proces od obstarání surovin až po 

distribuci hotového výrobku, tedy nerozhodne-li se kolektiv tyto pravomoce delegovat. Kolektiv 

nemá žádného šéfa ani  manažera,  ale povolává na svou pomoc různé odborníky,  konzultanty a 

kouče v situacích, ve kterých potřebuje poradit. Tito koučové se stávají na čas členy kolektivu, když 

potřeba po jejich participaci pomine, odchází k jinému kolektivu, který potřebuje jejich dovednosti.

O podobě pracovních kolektivů rozhoduje sám kolektiv,  který provádí  nábor na základě 

rozhodnutí,  které vedou intersubjektivní intence.  Důležité je,  jestli  je člověk vskutku člověkem, 

protože  jestli  ano,  pak  je  univerzální  a  je  schopen  naučit  se  jakékoliv  činnosti.  Člověk  již 

nevykonává profesi, ale prostřednictvím různých oborů činnosti realizuje konkrétní cíle. Nezastává 

90 Avšak neméně důležitým je nadále pod odcizení spadající koncept soukromého vlastnictví, na jehož pojednání zde 
nebyl dostatečný prostor. Ten mu bude věnován v mé disertační práci, neboť soukromé vlastnictví se v tyrkysové 
fázi vývoje organizací proměňuje a otřásá v základech.
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jen roli součástky výrobního procesu, nýbrž je jeho integrální součástí, sám výrobní proces utváří a 

je jím utvářen. Vykonává tedy to, co se mu zrovna jeví jako potřebné. Klasická dělba práce zde již 

nemá kvůli jejím zjednostraňujícím účinkům místo, naopak člověk tyrkysových a post-tyrkysových 

organizací  umí  nebo  má  potenciál  umět  "vše".  Extenzí  tohoto  potenciálu  jsou  automatizované 

stroje,  které člověk využívá k dosažení intersubjektivních cílů rodu. Již neexistují  žádné přesně 

vymezené funkce nebo role, které by mezi jednotlivými participanty pracovního procesu vytvářely 

rozdíly.

Kvůli absenci vedení neprobíhají žádné plánované porady. Veškeré rozhodování probíhá, jak 

Laloux zavádí, holakraticky, pracovní kolektiv elasticky reaguje na danou situaci vždy s ohledem na 

všechny externí důsledky své činnosti. Pracovní kolektivy průběžně komunikují jak mezi sebou, tak 

s dalšími pracovními kolektivy,  s nimiž se vzájemně dle potřeby mísí  a doplňují.  V pracovním 

procesu nejsou žádní projektoví manažeři, kteří by určovali, kde má kdo pracovat. Rozdělení práce 

v  této  fázi  společnosti  probíhá  organicky  na  základě  intersubjektivního  vnímání  společnosti  a 

společenských potřeb.  O tom,  kdy,  kde a  jak dlouho bude pracovat,  rozhoduje  sám participant 

pracovního procesu, který je v něm zcela svobodný, ale také zcela zodpovědný. Nejedná se pouze o 

zodpovědnost  na  úrovni  závazku,  ale  o  zodpovědnost  z  nitra  člověka,  o  zodpovědnost,  kterou 

pociťuje  ve vztahu ke společnosti  a  podílu práce,  který by měl  splnit,  aby naplnil  svou roli  v 

celkovém produkčním procesu a emancipaci člověka. Bez manažerů a šéfů se lidé sami hlásí o práci 

dle  svých  schopností,  nadání  a  potenciálu.  Jsou  redukovány  počty  pracujících  na  podpůrných 

pozicích. Většinu jejich funkcí přebraly stroje, ty zbylé se vrátily zpět přímo na pracoviště mezi 

pracující,  kteří  už nejsou jednostrannými dělníky,  ale všestrannými lidskými bytostmi.  Ubíjející 

dělba práce se proměňuje v přirozenou dělbu práce. Z mechanických součástek či zvířat se nyní ve 

výrobním procesu stávají lidé.

Výroba přestává mít charakter zbožní výroby (výroby pro výrobu), ale produkuje statky pro 

jejich užitnou hodnotu. Výroba tyrkysových organizací spěje k produkci, která nebude způsobovat 

cyklické krize z nadvýroby. Díky omezení iracionální spotřeby a výroby přestane příroda trpět kvůli 

produkci zboží, jež nakonec nemá žádný užitek. Nadvýroba nadále nezatěžuje ekosystém. 

Smyslem samotné práce je kromě produkce mezilidských hodnot rozvoj každého jednoho 

pracujícího. Člověk nepracuje pro obživu, obživu mu obstarávají stroje, ale pracuje pro to, aby svou 

prací utvářel sebe, čímž utváří svůj rod. Organizace práce tak podléhá právě této niterné potřebě 
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pracovat  smysluplně  a  tak,  aby  práce  lidskou  bytost  pozitivně  utvářela  a  rozšiřovala  její 

univerzalitu.

Procesy,  které  v  rámci  výkonu  práce  probíhají,  jsou  neustálým  předmětem  kolektivní 

diskuse  a  hodnocení,  které  vedou  k  organickému  stabilnímu  udržení  či  růstu  efektivity  práce. 

Samotní pracující definují své závazky, jejichž plnění je pro ně otázkou intersubjektivní motivace. 

Osobní hledání cesty každého individua je zároveň zesilováním cesty, po které kráčí lidský rod; 

rozvoj  jedince  je  tedy  rozvojem  rodu  a  tento  vztah  je  oboustranně  žádoucí,  uvědomovaný  a 

cílevědomě realizovaný.91

V tyrkysové  společnosti  stále  existuje  osobní  vlastnictví,  byť  často  již  silně  kolektivně 

spravované, tedy pomalu rozplývající se v kolektivní soukromé vlastnictví, které s dalším vývojem 

zcela pozbude smysl a promění se s koncem kapitalismu ve společné vlastnictví rodu či zcela jinou 

instituci, kterou si dosud nedovedeme představit. O financích ale nerozhodují manažeři či akcionáři, 

ale pracovní kolektivy. Ty si samy rozdělují výplatu, vodítkem jim jsou opět jejich intersubjektivní 

vztahy, skrze které každý člověk zodpovědně určí podíl, který by mu měl náležet. Právě proto, že 

tento  "odhad"  není  individuální,  egoistický,  ale  intersubjektivní,  neprobíhají  žádné  hádky  a 

hašteření. Každý se přihlásí o tolik, kolik si zaslouží. Rozdíly v platech se snižují, byť v tyrkysovém 

stupni  stále  existují,  čímž  stále  vytváří  společenskou  nerovnost.  V dokonaném  stádiu  je  však 

soukromé  vlastnictví  zrušeno  a  s  ním  i  peníze  a  mzdy.  Distribuce  statků  nadále  probíhá  na 

intersubjektivní bázi, tedy na bezprostředním rozpoznání potřeb a tužeb jednotlivých jedinců.

Mění  se  podoba  pracovišť.  Místo  výkonu  práce  už  není  neosobní  unifikovaná  hala  a 

kancelář, tedy místo vyprojektované čistě k plnění specifické úlohy ve výrobním procesu, ale stává 

se místem, kde člověk opravdu žije. Pracoviště tyrkysových organizací jsou místa spravovaná a 

upravovaná přímo pracovním kolektivem. Pracovní kolektivy pracují, udržují stroje, uklízí po sobě, 

zalévají květiny a místo výkonu práce zabydlují. Rozdíl mezi domovem a místem výkonu práce se 

postupně smazává,  neboť práce již  není  pouze prostředkem obživy,  prostředkem k zvelebování 

domu, který je mimo práci, ale je bezprostředně konstitutivní náplní člověka, není tedy důvod, aby 

mezi domovem a prací byly odlišnosti, které nevyplývají pouze přímo z charakteru práce. V post-

tyrkysové společnosti distinkce mezi domovem a místem výkonu práce mizí všude, kde to dává 

smysl.

91 "Cíle jednotlivců a cíle organizace kráčejí ruku v ruce. Navzájem se potřebují, aby dosáhly naplnění." BudO, s. 232.
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Aby kolektiv mohl efektivně rozhodovat, jsou veškeré informace o organizaci transparentní. 

Každý  má  možnost  zjistit  vše,  nikdo  nedrží  žádný  informační  monopol,  neexistuje  utajení.  V 

netyrkysových stádiích společnosti tato transparence není možná, neboť by umožnila konkurenci 

získávat  strategické  informace.  V  konkurenčním  prostředí  je  transparentnost,  která  je  naopak 

vyjádřením  důvěry  a  sounáležitosti,  uplatnitelná  stěží.  Tyrkysové  společnosti  ale  princip 

konkurence překonávají. Ostatní organizace chápou jako partnery na společné cestě k naplňování 

lidského potenciálu, ne jako soupeře v boji o suroviny, zákazníky apod. V prostředí, ve kterém 

neexistuje  strach z konkurence,  vznikají  podmínky pro plnou transparentnost.  Konkurence totiž 

nemůže zneužít získaná data. To jen členové rodu mohou smysluplně data využít k rozvoji svému a 

tedy i k rozvoji rodu, včetně toho kolektivu, od kterého byla data "vzata". Transparentní organizace 

zde nejsou oslabené, naopak posilují celek lidstva. 

Ve  společnosti,  která  produkuje  věci  pro  jejich  užitnou  hodnotu,  není  třeba  žádného 

marketingu. Není třeba prodávat zboží, jež bylo vyrobeno jen za cílem prodeje. Není tedy třeba 

reklamy,  neboť  je  vyráběno  jen  to,  co  již  je  potřebováno  nebo  bude  potřebováno.  Tyrkysové 

organizace také nemají žádné obchodní cíle, neboť zisk není jejich předmětem. Peníze zde hrají 

podružnou roli, jsou již jen prostředkem k umožnění smysluplné práce.

Tyrkysové  stádium usiluje  o  překonání  odcizení  práce,  neboť  většinu  fyzické  práce  již 

odvádějí stroje, které jsou kolektivně vlastněny, a práce, které se lidé věnují, je vykonávána bez 

zvláštních výrobních  prostředků převážně přemýšlením a diskusí.  Tam, kde se ještě  pracuje na 

strojích,  jsou stroje  vlastněny přímo pracovními  kolektivy.  Žádná část  práce  se neproměňuje  v 

žádnou vnější nepřátelskou sílu, pracující již není vykořisťován, není na práci existenčně závislý, a 

proto si může dovolit vykonávat jen takovou práci, ve které se nebude odcizovat sobě a svému rodu.

Toto je jen velmi hrubé nastínění principů,  které se již dnes snaží implementovat reálné 

firmy a další organizace do praxe na cestě k tyrkysovému stupni, které navíc samotné tyrkysové 

organizace přesahuje. Mým zájmem je v budoucnu nejenže rozklíčovat tyrkysové firmy v praxi a 

zjistit,  jak konkrétně tento pracovní mód člověka utváří,  ale také formulovat představu budoucí 

podoby pracovního procesu a společenské struktury, kterou tento nový proces vyprodukuje. Toto 

téma se ve své celosti a potřebném rozsahu stane předmětem mé zmiňované disertační práce.

83



3.9. Závěr a perspektiva dalšího výzkumu

V této práci  jsem se věnoval  zejména dvěma problémům. Za prvé jsem vyložil  koncept 

odcizené práce a rodové bytosti, jež jsem analyzoval jako hlavní příčiny "neštěstí v práci", jejichž 

aktivní transformace ve "štěstí v práci" proměňuje pracovní proces tak, aby odpovídal produkci pro 

člověka jakožto rodovou bytost  utvářenou v procesu práce.  Tyto proměny jsem sledoval  na již 

probíhající  praxi  v  organizacích  společnosti  i  v  kontextu  výhledu na vývoj  organizace  práce  v 

budoucnu, když jsem představil Lalouxovu Budoucnost organizací očima marxistické antropologie. 

Tato změna, která nyní v organizacích nabírá na dynamice, je antropocentrickým obratem výroby 

od zboží k člověku. Tento výklad považuji za zdaleka ne dostačující, ale přesto základní kámen 

mého budoucího bádání. Kdybych jej neprovedl zde, musel bych jej provést v jiné práci. Bez něj by 

další výzkum nebyl možný. Domnívám se, že analýza práce založená na koncepci odcizené práce a 

rodové bytosti má potenciál stát se nejen objektem teoretického bádání, ale i prostředkem, který 

bude v budoucnosti aktivně využíván v komerční i nekomerční sféře. Dokonce nejsem dalek tomu 

konstatovat, že se tak již děje, většinou ale nevědomky a na základě empirických zkušeností. Marx 

zůstává  stranou,  ale  jeho  koncepce  člověka  již  proměňuje  praxi.  Nyní  je  třeba  avantgardně-

manažerské  koncepce  hloubkově  analyzovat,  rozvinout  a  ověřit  jejich  praktické  dopady  na 

sebeutváření člověka.

Za druhé jsem se pokusil o stručný popis vývoje lidských organizací od okamžiku, kdy se 

člověk  začal  vymaňovat  z  bezprostředního  vlivu  přírody,  k  čemuž  jsem  využil  Lalouxem 

definované vývojové stupně společnosti a nahlédl je prostřednictvím Marxovy antropologie rodové 

bytosti.  Díky  tomu  jsem  zjistil,  že  Lalouxovo  chápání  vývoje  jde  ruku  v  ruce  s  Marxovým 

dialektickým materialismem a shledal, že Marxova koncepce odcizené práce a rodové bytosti může 

být  v  současnosti  hodnotným  nástrojem  analýzy  a  aktivního  proměňování  výrobního  procesu. 

Zároveň  jsem  potvrdil,  že  nastupující  nový  manažerský  diskurs  pozdního  kapitalismu,  jehož 

přesnější  definici  však bude třeba věnovat samostatné pojednání,  si  uvědomuje,  že společenský 

vývoj je v přímém vztahu s vývojem materiální základny a že podoba pracovního procesu má přímý 

vliv na vlastní konstituci člověka. Ukázalo se také, že ono umožňování reformovat proces práce tak, 

aby  se  v  něm  člověk  smysluplně  utvářel  jako  lidská  bytost,  je  hnáno  nutností  plynoucí  z 

neodvratného naplňování antinomií,  které jsou specifické pro kapitalismus a jejichž dokonávání 

vede v horizontu neurčeně vzdálené budoucnosti k jeho překonání. K němu neodvratně spějeme a já 

jsem se pokusil postihnout některé ze symptomů tohoto pohybu.
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Je  mnoho  práce,  co  mě  ještě  čeká.  Během samotného  vzniku  tohoto  textu  se  neustále 

otevíraly další a další problémy k prozkoumání, na které zde nebyl dostatečný prostor. Zvláštního 

úsilí je třeba věnovat rozvinutí vypracování definice pozdního kapitalismu, která bude odpovídat 

nárokům, které si kladu, když se domnívám, že dosavadní definice pozdního kapitalismu nebyly 

dostatečně přesvědčivé. Dále je třeba důkladně pojednat onu plejádu antinomií, které v pozdním 

kapitalismu nabývají nadále neudržitelných rozměrů a vytváří tak hmatatelnou nutnost reformovat a 

revolucionizovat výrobní proces,  neboť právě v procesu jejich naplňování se zakládá běh dějin: 

každé společensko-materiální zřízení,  každý typ organizace,  dochází v podmínkách měnícího se 

světa  svého maximálního pozitivního  i  negativního  potenciálu,  načež  je  k  zachování  efektivity 

existenčně nutné typ organizace, zřízení, změnit. Antinomie, které jsem v této práci zmiňoval, jsou 

navíc převážně antinomiemi obsahujícími i pozitivní důsledky. Mnohé negativní důsledky antinomií 

jsem nechal stranou z důvodu rozsahu práce i proto, aby lépe vysvitla pointa, tedy jak kapitalismus 

vede aktivně sám sebe k vlastnímu překonání. Negativní důsledky antinomií, jako jsou ekologická 

krize, prekarizovaná práce, vykořisťování v zemích třetího světa, odcizení a úpadek mezilidských 

vztahů  apod.,  jsou  navíc  pojednávány  hojně  jinde,  zatímco  zmiňovat  ty  pozitivní  v  kontextu 

marxistické filozofie, jak se domnívám, dosud jaksi "nebylo vhodné". Proto jsem se ke zdůraznění 

nutnosti překonávat se, kterou kapitalismus produkuje, rozhodl využít zde spíše antinomie pozitivní. 

V žádném případě  to  ale  neznamená,  že  oba  typy antinomií  nepůsobí  stejně  závažně  a  naráz. 

Kdykoliv v textu zmiňuji pozitivní důsledky antinomií, měl bych obratem zmiňovat i ty negativní, 

neboť právě v procesu jejich dialektického sváření je utvářena žitá realita. Tímto jsem negativním 

projevům antinomií dlužníkem a svůj dluh musím napravit budoucí prací.

V práci  jsem se  víceméně vyhýbal  pojmu komunismus  a  pojem revoluce  jsem když  už 

použil, tak nikdy ne ve smyslu, který bychom v marxismu chápali jako tradiční, tedy ve smyslu 

násilného  aktu,  ve  kterém  proletariát  převezme  moc,  nastolí  diktaturu,  vyrovná  se  s  třídním 

nepřítelem a vydá se na cestu budování socialismu a komunismu. Otevírat totiž tyto pojmy v této 

práci  by  nebylo  možné.  Jejich  hloubková  analýza  položená  do  souvislosti  s  aktuální  socio-

ekonomickou strukturou, jež nutně musí vést ne k dogmatické interpretaci, ale k revizi Marxových 

tezí, si v blízké budoucnosti zaslouží vlastní pojednání. Jeví se mi, že v některých aspektech se 

Marx  zdá  zcela  nadčasový,  v  jiných  naopak  formuluje  myšlenky,  které  jsou  podmíněné 

časoprostorem,  který  obýval.  Je  tedy  třeba  důkladně  nahlédnout  současné  modely  pracovního 

procesu s výhledem na jejich budoucí vývoj a díky získaným poznatkům Marxovo dílo aktualizovat 

všude tam, kde to bude nutné. Pak se může stát relevantním nástrojem při aktivním utváření člověka 

a společnosti dnešních dní.
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Od věci by jistě nebylo také pokusit se provést vůbec něco tak základního, jako je nová 

definice práce. Co je pro člověka dnes práce? Stále jen prostředek obživy, nebo je to již integrální 

část člověka a člověk tedy k práci zaujímá požadavky vzhledem ke své sebetvorbě? Jak se tento 

koncept měnil v průběhu 20. století a jak jej nyní promění například generace tzv. mileniálů, kteří se 

už nyní stávají předmětem různých sociologických a psychologických bádání? To je jen zlomek z 

otázek, jejichž zodpovězení nás může vést k novému pojetí práce, které by zároveň posloužilo jako 

nový praktický nástroj proměny výrobního procesu.

Leží tedy přede mnou mnoho práce. Poslední rok a půl jsem strávil s Marxovými tezemi o 

práci a sebeutváření člověka, když jsem se účastnil různých komerčních konferencí na téma štěstí v 

práci, proměn organizačních struktur, sebeřízení zaměstnanců atd. V poslední době se mi začalo 

dařit  navštěvovat  firmy,  které  již  do plachet  vědomě dují  tyrkysový či  chcete-li  rodový vítr,  a 

zjišťovat,  že  Lalouxem formulované teorie  o  vývojových stupních  organizace  práce  nejsou jen 

textem na papíře, ale jsou vskutku reprezentativním odrazem toho, co se v byznyse děje a dít bude.  

Vydání  Budoucnosti  organizací  navíc  už  pět  let  ovlivňuje  svět  managementu,  modely  v  něm 

nastíněné se tak do praxe dostávají o to rychleji. V blízké budoucnosti budeme podle mého názoru 

sledovat  zrychlující  přechod  k  zeleným  a  tyrkysovým  stupňům  organizací.  Kdesi  v  dáli  za 

tyrkysovým stupněm,  kdo ví,  jestli  už  ve  stádiu  hned  za  ním,  či  ve  stádiu  vzdáleném ještě  v 

nedohlednu,  se  nachází  komunismus.  Možná  už  dokonané  tyrkysové  stádium  je  socialismem. 

Rozpracovat tyto teze tak, aby obstály nejen teoreticky, ale i prakticky, bude obsahem ještě mnoha 

popsaných stránek. 

Tuto práci je proto třeba chápat jako počátek mého dalšího bádání a úvod k dalším pracím, 

které teprve vzniknou. Napsat je nebude obtížné, snad jen časově se bude jednat o velmi náročnou 

aktivitu.  Ale myšlenky,  které  jsou produktem samotné nutnosti,  která  uzrává v průběhu plynutí 

dějin, se píšou samy. Žádnou z Marxových tezí o člověku nebylo kdy třeba formulovat, neboť jejich 

naplnění by obsah těchto tezí došel i tak sám. Marx nám jen dává účinný nástroj, jak se na změnách  

v tomto světě aktivně přičiňovat a jak se těmito změnami nenechat zotročit. Kam až nás tato optika 

může ve 21. století zavést a jak moc bude promlouvat do proměn ve společnosti, o tom se v příštích  

letech bude každý z nás dennodenně přesvědčovat. Jak moc se ve světě manifestuje nutnost svět 

změnit,  pocítí  každý z nás  na vlastní  kůži  v  důsledcích antropocentrického obratu,  ke kterému 

výroba budoucnosti směřuje.
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