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Diplomant si ve své práci zvolil téma antropocentrického obratu pozdního kapitalismu, 

přičemž cílem jeho práce „je sledovat, jak dnešní byznys v praxi nevědomky aplikuje 

Marxovu koncepci rodové bytosti“ (s. 2). Je dle mého soudu třeba ocenit originálnost tématu i 

jistou odvahu, s jakou diplomant obhajuje tuto poměrně dosti kontroverzní tezi. Práce je 

logicky strukturovaná, je psána kultivovaným jazykem a bez formálních chyb. Ocenit lze i 

místy břitký styl vyjadřovaní, který práci oživuje a činí ji čtenářsky záživnou. Diplomant 

prokazuje orientaci v tématu, je schopen pracovat s primární i sekundární literaturou a 

adekvátně ji interpretovat. Práce navíc působí dojmem, že výzkumné téma studenta skutečně 

zaujalo a že předkládanou práci nepíše pouze proto, že její napsání a obhájení je nutnou 

podmínkou studia. Zpracovávané téma hodnotím jako důležité a nosné a student si touto prací 

vytváří odrazový můstek pro další zkoumání. Některé výtky, které budu formulovat níže, je 

tedy třeba číst na pozadí tohoto mého kladného hodnocení práce.  

V úvodní části se student zabývá pojmem „pozdní kapitalismus“ a přibližuje některé 

autory, kteří s tímto pojmem pracovali (Sombart, Mandel, Adorno, Habermas, Jameson aj.) 

Diplomant v této části dobře popisuje současné trendy, především automatizaci a robotizaci 

práce a vyvozuje, že rozvinutí těchto trendů povede v důsledku k negaci kapitalismu (s. 14) a 

k vytvoření společnosti, která již nebude orientována na zisk a výrobu zboží, „jak tomu 

v kapitalismu dosud bylo“ (s. 14), nýbrž ke společnosti, jejímž cílem je „sebenaplnění 
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člověka“. Autor se domnívá, že organizace fungující na těchto principech vznikají již dnes a 

že se tyto principy „již dnes snaží implementovat reálné firmy a další organizace do praxe“ (s. 

83); že cílem těchto firem již není primárně „peněžní zisk“, ale „naplňování duševních a 

kolektivních potřeb, hodnot a idejí“ (s. 16) a že v těchto společnostech dochází k překonání 

odcizení. Toto jsou samozřejmě dosti kontroverzní tvrzení a největší problém práce vidím 

v tom, že tyto teze, které prostupují celou práci, nejsou vlastně nikde příliš zdůvodněny.  

Určitou argumentaci pro to, že by vývoj měl směřovat právě tímto směrem, nacházíme 

vlastně pouze na s. 40-41. Zde diplomant vychází z toho, že je nízká nezaměstnanost, což 

podle něj vede k tomu, že „role zaměstnavatele a zaměstnance se na trhu obrací“, a důsledkem 

„soutěžení o dělníkovu práci je tedy zvyšování mezd“. Zároveň „relevantní část dělníků1 

dosáhla takových mezd, jež jsou pro ně limitně motivační a další zvyšování mezd pro ně 

nehraje roli.“ (s. 40-41). Tato argumentace má sice svoji logiku, ale domnívám, že diplomant 

příliš rychle zobecňuje. Jednak panuje poměrně všeobecně sdílena obava, že současná vysoká 

zaměstnanost je pouze krátkodobý jev a že naopak automatizace a robotizace (která se netýká 

zdaleka jen nekvalifikované pracovní síly) způsobí v blízké budoucnosti vysokou 

nezaměstnanost. Jednak je také třeba zohlednit skutečnost, že vývoj reálných mezd na Západě 

od 70. let v podstatě stagnuje. Role zaměstnavatele a zaměstnance se tedy neotáčí, ale stále 

platí princip, že zaměstnavatel vždy zaměstná zaměstnance pouze tehdy, když se mu to 

ekonomicky vyplatí, a to se mu vyplatí jen tehdy, když hodnota jeho mzdy je nižší než 

hodnota jeho práce. Poměr mezi zisky a mzdami se naopak zvyšuje. Píše-li diplomant, že ve 

společnostech, které označuje jako zelené či tyrkysové, dochází k odstranění vykořisťování, 

bylo by dobré uvést, které společnosti to vlastně podle něj konkrétně jsou, a toto tvrzení 

skutečně doložit, tedy podívat se jaký je poměr zisků a mezd v těchto společnostech.  

Další problém této diplomatovy argumentace vidím v tom, že mzdy přestávají být 

motivačním faktorem opravdu jen u vysoce saturovaných vrstev, většina lidí (asi dvě třetiny) 

má ale podprůměrný plat a ekonomicky nerovnosti spíše narůstají, než že by klesaly.  

V druhém oddíle diplomant přibližuje Marxovu antropologii v jeho raném období, 

především Marxův pojem rodové bytosti a jeho koncept odcizení, přičemž vychází zejména 

z Marxových Ekonomicko-filosofických rukopisů z roku 1844. Student interpretuje Marxovy 

myšlenky z toho období a jeho interpretaci lze považovat za zdařilou. (Autor mohl využít 

v tomto oddíle i Marxovy pozdější texty s antropologickou tematikou, především Rukopisy 

                                                           
1 Autor v celé práci (zřejmě pod vlivem Marxe) používá výraz „dělník“, byť by v daném kontextu podle mého 

názoru bylo mnohem vhodnější nahradit tento výraz výrazem „zaměstnanec“. 
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Grundrisse či Marxovy Etnologické rukopisy,2 nepovažuji to však za zásadní nedostatek, 

spíše chci jen upozornit na možnost využití těchto rukopisů pro diplomantovu další práci.)  

Ve třetí části diplomant reprodukuje Lalouxovu knihu Budoucnost organizací a 

představuje zde Lalouxovu klasifikaci jednotlivých typů společností. Myslím, že pro cíl práce, 

kterým má být otázka, zda dochází k antropocentrickému obratu v pozdním kapitalismu, 

nebylo nutné představovat takto podrobně všechny tyto typy, ale má to na druhou stranu 

opodstatnění v tom, že tato deskripce lépe dokumentuje Lalouxovo přesvědčení o tom, že 

s každým dalším modelem dochází k negaci hierarchizovaného uspořádání společnosti a větší 

emancipaci. To dotvrzují diplomantem občas citované Lalouxovy hodnotové soudy: „celý 

systém kast, společenských tříd, patriarchátu, institucionalizované víry a dalších struktur by se 

měl strhnout.“ (s. 73)  

I v této části diplomant věrně reprodukuje Lalouxovy teze a lze tuto část v tomto ohledu 

rovněž považovat za zdařilou. Jako problematické vidím to, že diplomant nemá příliš kritický 

odstup od toho, co Laloux tvrdí, a nekriticky přijímá jeho závěry, potažmo závěry manažerské 

literatury.  

Na základě srovnání těchto zdrojů s Marxem pak dochází ke své tezi deklarované v 

úvodu, že „dnešní byznys v praxi nevědomky aplikuje Marxovu koncepci rodové bytosti“. 

K tomu, abychom však něco takového mohli skutečně tvrdit, je třeba zkoumat především 

reálné fungování těchto společností, nikoli to, co samy o sobě tvrdí v rámci marketingové 

strategie. 

Je-li Marxovou snahou lidská emancipace, překonání odcizení, seberealizace člověka, 

osvobození od námezdní donucovací práce a tzv. „lidská společnost“ (jak čteme v 10. tezi o 

Feuerbachovi) atd., je zřejmé, že společnosti, které chtějí mít tzv. „lidskou tvář“, využívají 

v deklarativní rovině některé prvky, které obsahově mohou připomínat Marxova tvrzení. Bylo 

by ovšem podle mě dobré ověřit, jaký obsah se za touto deklarativní fasádou skutečně skrývá. 

Nejsem odborník na tuto problematiku, ale například podle nedávných článků v Jacobinu či 

v New York Times v souvislosti s aférou nehierarchické “do-good” společností THINX, 

kterou by diplomant zřejmě označil za příklad „tyrkysové společnosti“, jsou platové 

podmínky zaměstnanců výrazně horší než v klasických hierarchických společnostech. 

Zaměstnanci se ostýchají říci si o větší peníze, protože jsou pak následně stigmatizování a 

                                                           
2 Marx, Karl,  The Etnological Notebooks of Karl Marx, ed. L Krader, Van Gorcum and Comp. B.V. – Assen, 

The Netherlands, 1974. 
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obviňování z toho, že jim jde jen o plat, a ne o „smysl toho, co zde vytváříme“. Onen důraz na 

„smysl a hodnoty“, jak o nich píše diplomant, se tak empiricky může projevovat jako dobrý 

nástroj a argument pro odmítání mzdových požadavků; nedirektivní řízení pak jako apel na 

vlastní „sebevykořisťování“, jak s tímto pojmem pracuje např. Byung-Chul Han v knize 

Vyhořelá společnost. Ten uvádí, že v nehierarchických (diplomantových tyrkysových) 

společnostech (tato nehierarchičnost je mimochodem spíše formální) je velký důraz na 

sebevykořisťování doprovázen klamným pocitem svobody. Paradoxně při sebevykořisťování 

se pak subjekt cítí provinile, když sám sebe dostatečně nevykořisťuje čili má tendenci toto 

sebevykořisťování stupňovat. To je snad i také důvodem, proč je tento způsob řízení mnohdy 

efektivnější než běžné (hierarchické) vykořisťování, (o této „vyšší efektivitě“ se ostatně 

zmiňuje i sám diplomant).  

Aby byl naplněn cíl diplomantovy práce, tedy „sledovat, jak dnešní byznys v praxi 

nevědomky aplikuje Marxovu koncepci rodové bytosti“, bylo by podle mého názoru potřeba 

skutečně konkrétně sledovat, jak se diplomantovy (potažmo Lelouxovy) závěry a přesvědčení 

o antropocentrickém obratu skutečně reálně promítají do praxe a jaká je jejich reálná, nikoli 

pouze proklamativní podoba.  

Celkově však předkládanou práci hodnotím jako kvalitní a zajímavou a navrhuji ji 

jednoznačně k obhajobě. Poněkud váhám mezi hodnocením výborně a velmi dobře. K tomu, 

abych však práci hodnotil známkou výborně, mi prozatím chybí skutečné zdůvodnění hlavní 

teze diplomové práce, tedy zdůvodnění toho, že diplomantovy teze o antropocentrickém 

obratu pozdního kapitalismu skutečně vyjadřují reálný trend. Tedy, že skutečně k onomu 

antropocentrickému obratu vůbec dochází. Po tomto zdůvodnění a doplnění, které je možné 

učinit během ústní obhajoby, by bylo možno hodnotit práci jako výbornou. Prozatím však 

navrhuji známku velmi dobře. 

 

 

V Praze 20. srpna 2019 

Mgr. Petr Kužel Ph.D. 

 


