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Motto:

„Masaryk došel už na konci minulého století…

k závěru, že vypjatý individualism… vede do 

krise… Liberální svět… je v krisi jako celek a 

vytváří svou liberální společnost… s krajně 

vypěstovaným kapitalismem a industrialismem 

krátce: společnost chorobnou, nejistou…“1

Dr Edvard Beneš

ÚVOD

Thematem předkládané práce je theorie humanitní demokracie, podstatná 

součást myšlenkového dědictví lidstva, která by neměla  upadnout v zapomnění již 

proto, že mezi myslitele tohoto fenomenu neodmyslitelně patří zakladatelé 

československého státu, kteří byli přesvědčeni, že naše republika bude směřovat 

k jeho naplnění.

Autor si vybral tento předmět práce z vícero důvodů, především však jej 

upoutal nesporný fakt, že theorie humanitní demokracie není dosud hlouběji až 

na ojedinělé případy uceleně probádána, že v příslušných partiích jednotlivých 

monografií věnovaných demokracii je takřka zcela opomenuta,  že vzhledem 

k úpadku „současných demokracií“ jde o aktuální a závažnou thematiku, poněvadž 

cílem naší společnosti je bezpochyby nalézt východiska z něj, ať už by byla jakákoli. 

Rovněž pak orientace autora v jeho minulosti inklinovala k humanitní demokracii, 

kdy na gymnasiu v předmětech dějepis a český jazyk blížeji referoval o presidentu 

osvoboditeli a presidentu budovateli a již tehdy se prvně seznamoval s jejich díly. 

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zpracoval na dané thema seminární 

práci v předmětu Úvod do právní filosofie, a poté se jím zabýval i ve své práci 

v soutěži Studentská vědecká odborná činnost, výsledkem pak bylo doporučení 

zpracovat práci diplomovou na totéž thema.  

Hlavním cílem se autorovi jeví nalézt závěr o vhodnosti a nutnosti theorie 

humanitní demokracie pro soudobou společnost dvacátého prvního století či naopak 

má-li se spíše jednat již jen o koncept historický. 

                                               
1 Beneš E.: Světová krise, kontinuita práva a nové právo revoluční. Praha, Václav Linhart 1946, s. 13-
14.
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Pro zpracování byly zvoleny methody induktivní, analythická, synthetická a 

historická, na základě přístupu deskriptivního i normativního, jelikož se lze 

domnívat, že právě tak bude umožněno zpracovat thema na odpovídající úrovni.

Systematika této práce se skládá z části obecné a zvláštní, jež jsou dále 

členěny na kapitoly, podkapitoly a pododdíly. In concreto v kapitole první autor 

vymezuje některé právní pojmy a myšlenkové kategorie, jelikož je přesvědčen, že 

jsou nezbytným základem, bez něhož se nelze obejít. Vůdčími kategoriemi jsou 

demokracie a humanita, jejichž spojení v samotném názvu naznačuje hluboký smysl, 

který vyjadřují. V druhé kapitole se podává genese a stručný historický vývoj obou 

těchto fenomenů, protože znalost minulosti usnadňuje porozumět současnosti a 

vyvarovat se zbytečných omylů a chyb. V globalisovaném světě, kdy vnitřní 

rozervanost je jeho příznakem, návrat ke kořenům umožňuje rozpomenout se na to, 

co nás spojuje. 

V našem snažení o pokrok či o jeho zamezení na pozadí lidského putování 

nás odedávna vedou rozličné ideje, které přitom jsou charakteristické pro humanitní 

demokracii, autor nastiňuje v kapitole třetí. Z výšin světa idejí poté zamíří 

k liberalismu, když bude hledat odpověď na zásadní otázku, zdali úplná demokracie 

je slučitelná s dosud panující liberalistickou ideologií. Kapitola čtvrtá přitom uzavírá 

obecnou část a reaguje spolu s předcházející kapitolou na některé problémy, jež 

vyplynuly z úvodních dvou kapitol.

Část zvláštní je ve třech kapitolách zaměřena na hledání východisek 

z aktuálních bolestí současného světa „dnešních demokracií“, zvláště na fungování 

politické demokracie, koncept hospodářské demokracie a potřeby demokratického 

politika a politické strany. Autorovou ambicí je nabídnout možná řešení, jež by vedla 

k nápravě a zároveň k postupné realisaci úplné demokracie, přičemž vychází 

z kritéria rozumnosti, nutnosti a kritéria větší svobody,2 a to pro všechny.

                                               
2 Viz MacDonald, J. R.: Socialismus. Přel. J. Kapras. Praha, L. Mazáč 1936, s. 110.
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A. ČÁST VŠEOBECNÁ

I. Některé právní pojmy a myšlenkové kategorie

Nejprve se na počátku celé práce považuje za důležité věnovat se vymezení 

některých právních pojmů a myšlenkových kategorií, poněvadž z nich bude dále 

vycházeno. Noetika je základem vědeckého přístupu, přičemž vůdčími kategoriemi

v tomto případě jsou přirozeně, jak už z názvu práce vyplývá, demokracie a 

humanita.

1. Demokracie

Obecně se má za to, že demokracii nelze zcela přesně definovat, přitom 

Roger Scruton3 míní, že: „Teorie demokracie je nesmírně složitá…“4, i proto je tato 

práce potřebná. Ačkoliv v běžném jazyce se této kategorie užívá velice často, její 

obsah a význam se během doby mění. Podle Palle Svenssona5 je pojmem s mnoha 

významy,6 přístupy se velmi různí, leccos se za ni vydává, ač jí, jak už to tak obvykle 

bývá, není.

Nicméně lze zmínit vícero myšlenek, které byly do kategorie demokracie 

nevhodně zapracovány, byť nejsou její pravou součástí, proto se jeví jako nezbytné 

se od nich oprostit. Jedná se zvláště  o falešný či extrémní liberalismus, jímž se 

rozumí zachovávání svobody až za hranici myslitelnosti, to jest i k nepřátelům 

demokracie, kteří pracují na jejím zničení. S demokracií nemá zcela nic společného

ani falešný pacifismus, to znamená představa, že by se měla demokracie chorobně 

vyhýbat jakékoliv válce, ať už by byla obranná nebo útočná; demokracie se sice staví 

proti zálibě ve válce, sama si však uvědomuje, že válka jí může být vnucena. Mír se 

nemá zachraňovat, ale naopak cíleně vytvářet a zajišťovat, utlačovanému se má 

samozřejmě pomoci a nikoliv jej nechat zahynout podle zásady nevměšování. 

Samozřejmě nelze přijmout falešný universalismus, kdy demokracie rozhodně nemá 

za cíl uniformitu lidí a národů, ve skutečnosti by šlo o nepochopení samotné její 

                                               
3 Roger Scruton je britský filosof, politolog, představitel konservativismu, v Anglii nepříliš relevantní 
autor.
4 Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Přel. P. Pithart. Praha, Atlantis 1989, s. 21.
5 Palle Svensson je profesorem na Universitě v Aarhusu v Dánsku.
6 Viz Svensson, P.: Teorie demokracie. Přel. T. Váňová. Brno, Centrum pro studium demokracie a 
kultury 1995, s. 7.
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podstaty; universalismem bez přívlastku se rozumí přiznání práv všem bez rozdílu. 

Konečně pak falešný racionalismus, demokracie se přece nestaví proti mystice nebo 

duchovnu, ačkoli sama nevěří v mýthy, v tomto dává každému volnost, svobodu 

svědomí; lze uzavřít, že právě tyto myšlenky brání demokracii v životu.7

Nyní, poté co došlo k nezbytnému očištění, lze teprve přistoupit k samotné

charakteristice, avšak je třeba mít na paměti, že „Lidé směšovali – a v některých 

zemích ještě stále směšují – republiku s demokracií…“8, zdá se proto krajně žádoucí, 

vyhnout se této chybě, jelikož republika je formou státu. Naproti tomu demokracie 

z ústavněprávního pohledu je považována za formu vlády. Právem lze ještě poukázat 

na jedno nerozlišování, kterého si povšiml John Stuart Mill9 ve svém díle „Úvahy 

o vládě ústavní“: „Pode jménem demokracie směšují se obyčejně dvě velmi různé 

idee. Čirá idea demokracie podle své definice jest vláda nad veškerým lidem skrze 

veškerý rovně zastoupený lid. Demokracie, jak se obyčejně pojímá a až posud 

provozuje, jest vláda nad veškerým lidem skrze pouhou většinu lidu, která je výlučně 

zastoupena.“10 Výtečně je zde vykresleno, co demokracií není, ačkoli jen zřídka bývá 

tento závěr v současnosti přijímán. Lze proto považovat za žádoucí šířit osvětu 

v tomto směru, jen tak dojde k odstranění zmatenosti pojmů.

Na nepochybný nešvar míří James Bryce11: „Výrazu demokracie se 

v posledních letech užívalo volně k označení někdy stavu společnosti, někdy stavu 

mysli a někdy způsobu chování. Výraz ten byl obklopen všemi možnými představami:

libými i odpudivými…“12 Účelem této kapitoly je zajisté napomoci pojmové čistotě, 

jež bude odrazovým můstkem pro další pojednání.

Lze říci, že existuje mnohost teorií demokracie, přičemž obecně se přijímá 

představa vyjadřující formu a uspořádání společnosti, kde každý má podíl na vládě, 

nicméně na fenomen demokracie je vskutku možné nahlížet nespočetně způsoby. 

                                               
7 Viz Benda, J.: Velké zkoušky demokracií. Povaha, historie a filosofická hodnota demokratických 
zásad. Praha, Melantrich 1948, s. 72. a násl.
8 Bryce, J.: Moderní demokracie. Díl I. Přel. J. Šimák, L. Šimáková. Praha: Orbis, 1926, s. 38. Autor 
tamtéž dále uvádí: „… domnívají se, že vláda, v níž jedna osoba jest doživotně titulární hlavou státu, 
nemůže býti vládou demokratickou. Nemělo by býti dnes již třeba upozorňovati, že jest mnoho 
republik, jež nejsou demokraciemi, a že jsou monarchie, jako Anglie neb Norsko, jež jimi jsou.“
9 John Stuart Mill (1806-1873) anglický filosof, politický ekonom a zastánce utilitarismu. Bývá 
považován některými za liberála a jinými za socialistu. 
10 Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní. Přel. F. Vahalík. Praha, Časopis českého studentstva 1892, s. 
154.
11 James Bryce (1838-1922) státovědec, profesor občanského práva a liberální politik.
12 Bryce, J.: Opus citatum, s. 12.
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Co se týče akcentu na vládní formu, budiž dopřáno pozornosti státovědci Jiřímu 

Pražákovi13: „… podstata záleží v tom, že moc vládní drží celý národ sám, nikoliv 

jednotlivec (jako v monarchii) nebo některá vynikající třída (jako v aristokracii).“14

K tomu je záhodno upřesnit, že podle jazykového výkladu tu běží o vládu lidu, lid 

však nelze automaticky ztotožnit s národem15. Aby vládl člověk jeden nade všemi, je 

možné prosazovat snad jen v pohádkách, zdali vůbec, neboť tu běží o popření 

spravedlivého přístupu ke všem lidem v duchu pokynu „rozděl a panuj“. Boží vůle 

nikoho nezmocňuje k vládnutí  a už vůbec nedává nikomu legitimitu.

V encyklopedické rovině bývá demokracie považována za „… mnohoznačný 

termín, jímž se zpravidla označuje politický princip založený na účasti lidu na řízení 

společnosti…“16 Avšak přirozeně má-li jít při řízení o kompromisy, pak musí být 

střízlivé, poněvadž se nedělají v otázkách zásadních, ideových, v opačném případě 

hrozí záhuba demokracie17. Je nemyslitelné prosazovat ochranu menšin na úkor 

většiny za každou cenu, v rozumném smyslu ano, ale ne tak, aby byl popřen samotný 

demokratický princip. Ochrana bohatých proti chudým je toho tristním příkladem.

Historicky lze poukázat, že „Význam tohoto slova se již ve starověku rozdílně 

vykládal. Slovní výklad považuje demokracii za vládu veškerého lidu na rozdíl 

od vlády určitých tříd privilegovaných… S principem demokracie jako vlády všeho 

lidu souvisí principy svobody a rovnosti.“18 Takové vymezení lze jistě akceptovat, 

zvláště pak vyzdvihnutí faktu o vyloučení jakéhokoli vykořisťování, které je vlastní 

autokratickému způsobu vlády.

                                               
13 Jiří Pražák (1846-1905) rektor Karlovy university, děkan právnické fakulty, profesor práva 
veřejného a poslanec českého zemského sněmu.
14 Pražák, J.: Demokracie. In: Ottův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl VII. Olomouc, 
Argo/ Paseka 1997, s. 280.
15 Blíže viz podkapitola Lid.
16 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2 c/f. Red. Sbor redaktorů.: Demokracie. Praha, Diderot 
1999, s. 211. Tamtéž je dále uvedeno: „Termín poprvé použil ve starém Řecku Hérodotos ve významu 
(na rozdíl od monarchie a oligarchie) vlády mnohých, charakterizované zejména jako rovnost před 
zákony. … podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů. Demokracie není jen 
označením politického systému, nýbrž je spjata s hodnotami (svoboda, rovnost) a se způsoby chování 
(tolerance, ochota ke kompromisům).“
17 Lze odkázat na události předcházející 2. světovou válku.
18 Slovník národohospodářský sociální a politický. Red. E. Chalupný.: Demokracie. Praha, 
Knihtiskárna Otakar Janáček 1931, s. 78. Dále se zde uvádí: „…dle původu (aristokracie), majetku 
(timokracie) nebo hodností úředních (byrokracie), od vlády jediné osoby (monarchie), malé skupiny 
(oligarchie) nebo vlády spojené s úřadem kněžským (theokracie). … Kde vládne všechen lid, nemůže 
nikdo z občanů být otrokem druhého, nýbrž jest ostatním roven.“
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T. G. Masaryk19 praví ve svém pojednání „Demokratism v politice“: 

„Demokracie je opravdu contradictio in adiecto, to jest, jestliže se klade důraz na –

kracie, vládnutí; demokracie znamená lidovláda, ale nebeží o vládnutí a panování, 

nýbrž o lidosprávu. Správa, administrace, to je hlavní věc pro demokracii, pro 

aristokrata je hlavní věcí vládnutí…“20 Toto pojetí na dnešní dobu je velmi 

pokrokové, málokdo je schopen odhalit, že v autokracii se vládne, ale v demokracii 

nikoli. Lid se přirozeně spravuje, vládu je nutno odložit do vlastivědného musea, 

poté co aristokracie bude vyrvána z kořenů, jelikož jde tvrdě proti správě lidu.

Naopak Hans Kelsen21 považuje za vlastní smysl demokracie to, že menšina 

se kdykoli může stát většinou,22 s tím je možné souhlasit jen stěží, neboť neběží o boj 

různých skupin, to je výsadou liberalismu, nýbrž o správu všeho lidu v duchu tvořivé 

spolupráce. Joseph Alois Schumpeter23 rovněž redukoval podstatu demokracie 

na pouhou možnost lidu akceptovat nebo odmítnout ty, kteří jej chtějí ovládnout, to 

jest ryze na formu, která nemá žádný obsah, na akt volební. Vnímal ji pouze jako 

politickou methodu, nikoliv jako společenský cíl, zároveň popřel souvislost 

demokracie se systémem hodnot24, s takto omezeným procedurálním pojetím 

demokracie, kdy lid je považován za nekompetentní, zatímco rozhodují elity,25 se 

nelze ztotožnit. 

Nedává příliš smyslu vnímat demokracii jen jako formu vlády, byť je to jev 

masový a svědčí to o omylu pisatelů, kupř. Ludwig von Mises26 píše, že 

„Demokracie značí ideologii týkající se jen dílčí oblasti společenských vztahů –

ústavy státu.“ V dílčí oblasti suverén, ve zbytku poddaný? Jak by mohlo být cokoli, 

kde se nespravuje lid sám, demokracií? Pouhá forma dosud nikdy k tomu nestačila. 

Nepochybně je tímto způsobem nastíněna úpěnlivá snaha o legitimisaci vlády 

                                               
19 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) profesor Karlovy university, demokratický myslitel, z děl: 
„Demokratism v politice“, „Cesta demokracie“, „Světová revoluce. Za války a ve válce“.
20 Masaryk, T. G.: Demokratism v politice. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha,  
Melantrich 1990, s. 103.
21 Hans Kelsen (1881-1973) pražský rodák, zakladatel ryzí nauky právní a tvůrce rakouské ústavy 
včetně koncepce rakouského Ústavního soudu.
22 Srv. Kelsen, H.: O podstatě a hodnotě demokracie. Přel. V. Kleniv. Praha, Orbis 1933, s. 89.
23 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) liberální politický ekonom, Z děl: „Kapitalismus, 
socialismus a demokracie“.
24 Viz Čermák, V.: Otázka demokracie. Praha, Academia 1992, s. 6.-7.
25 Viz Blahož, J. - Balaš, V. -  Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. 3. přepracované vydání. Praha, 
ASPI 2007, s. 23-24.
26 Ludwig von Mises (1889-1973) rakouský ekonom, „prognostik“ kolapsu socialismu.
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aristokracie, ať už je její základ jakýkoli, pod pláštěm formální demokracie, avšak 

v právu se věci především posuzují podle jejich obsahu.

Mnoho sporů již při samotném vymezení se vede nad tím, zdali vůbec nějaká 

demokracie může existovat, anebo se jedná pouze o koncept z říše snů, neboť často 

„… demokracií rozumíme ideální stát, který by uskutečňoval největší svobodu a 

rovnost všech občanů.“27 Zde je vhodné upozornit na fakt nesmyslnosti bezbřehé 

svobody, autonomní povahu mravů, které nejsou jedinci vnucovány na rozdíl 

od morálky, jež je odedávna nástrojem třídy vládnoucí. 

Již Jean-Jacques Rousseau28 k tomuto problému napsal: „Kdyby byl národ 

bohů, vládl by si demokraticky. Vláda tak dokonalá se nehodí pro lidi.“29 V poslední

době Robert Alan Dahl30 znovu stanovil postulát, že demokracie je ideálem, který je 

v běžném světě nedosažitelný, odlišuje tedy ideální systém od pouhého 

institucionálního uspořádání, přičemž náš současný stav nazývá polyarchií,31 kdy 

dlouhodobě prosazuje toto pojetí. Před ním již Edvard Beneš32 říkal, že „Ideální 

demokracie není a nikdy nebylo. Demokracie je režim, který je stále ve vývoji a 

v pohybu, který se stále přizpůsobuje novým poměrům, přeměňuje a zdokonaluje.“33

Konečně byla odhalena dynamická povaha demokracie, na každý pád jde 

o význačnou vlastnost, která by neměla být opomíjena v komplexním pohledu.

Demokracie má především svůj obsah, kdy již Alexis de Tocqueville34 ji 

chápal šířeji jako společenský stav vycházející z prohlášené vůle lidu, z jeho 

konsensu, zároveň uznal potřebu demokratisace společnosti.35 „Obecně společenské 

rozšíření obsahu pojmu demokracie představuje také pojetí, jež demokracii uvažuje 

jako způsob života vůbec, jako názor na život a na svět.“36 Není zde prostoru hovořit 

                                               
27 Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl II.: Demokracie. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1926, s. 156.
28 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) otec demokracie, konvertita ke katolictví, bojovník proti 
aristokratismu, z děl: „O původu nerovnosti mezi lidmi“
29 Rousseau, J. J.: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Přel. J. Veselá. Praha, 
Aleš Čeněk 2002, s. 79.
30 Robert Alan Dahl je emeritní profesor politických věd na Universitě v Yale, tvůrce pojetí 
polyarchií.
31 Viz Čermák, V.: Opus citatum, s. 8.
32 Edvard Beneš (1884-1948) obhájce úplné demokracie, docent filosofie na UK.
33 Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 282.
34 Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859) odpůrce vlády aristokracie, ministr 
zahraničí za druhé republiky, z děl: „Demokracie v Americe“.
35 Viz. Čermák, V.: Opus citatum, 1992, s. 9.
36 Ibidem, s. 10.
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blížeji o dalších představitelích tohoto pojetí.37 Slovy T. G. Masaryka, jak je zachytil 

Karel Čapek38: „Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co jest napsáno 

v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, lidskost a lidství, 

a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry.“39 Podle Masaryka je tedy demokracií 

diskuse, založená na důvěře lidí a jejich snaze hledat pravdu.40

Lze se ztotožnit se soudem, že jeden z nejlepších pokusů definovat kategorii

demokracie učinil Abraham Lincoln41 ve své nesmrtelné řeči v dějišti bitvy 

u Gettysburgu roku 1863, v níž bylo slavnostně slíbeno: „… že vláda lidu, lidem a 

pro lid nikdy nezhyne na zemi.“42 To znamená, že vládne lid v zájmu všeho lidu43, 

jaký je obsah této vlády a co znamená demokracie dnes? Nížeji bude podána 

zevrubná odpověď. Je nepopiratelné, že náhledy na fenomen demokracie se mění 

v čase. „Demokracie dnes znamená ústavní a společenské zřízení přiznávající 

každému občanu co nejvíc svobod a poměrně stejných.“44

Jak známo, vláda lidu se uskutečňuje v přímé demokracii pomocí lidových 

hlasování nebo v nepřímé demokracii skrze hlasování zástupců či delegátů lidu, kdy 

se mluví o zastupitelské demokracii, která je často (někdy méně často) doprovázena 

prvky demokracie přímé. Běžně se tím rozumí vláda většiny se zachováním práv 

menšin, které se jednoho dne mohou stát většinou. Jde opravdu o vládu většiny?

Benjamin Barber45 je toho názoru, že: „… demokracie není ani vládou 

většiny, ani reprezentativní vládou. Je to občanská samospráva.“46 Všichni mají 

stejná práva – v demokracii privilegií a výsad rodu, rasy, náboženství není uznáváno.

Takto ve zkratce lze vylíčit politickou demokracii, ovšem nelze nahlížet 

na demokracii zkratkovitým způsobem, nelze nevidět další dimense demokracie, 
                                               
37 Ibidem, s. 10., kde Vladimír Čermák zařazuje mezi představitele obsahového pojetí demokracie 
Walta Whitmana, Waltera Lippmanna, Johna Deweye, Karla Jasperse a T. G. Masaryka, nicméně 
neuvádí E. Beneše, ačkoli samozřejmě mezi ně patří.
38 Karel Čapek (1890-1938) filosofií pragmatik, organisátor protirakouského spolku, z děl: „Hovory 
s TGM“.
39 Čapek, K.: Masaryk o demokracii. Česká mysl, XXX, 1934, č. 2, s. 67.
40 Ibidem, s. 67.
41 Abraham Lincoln (1809-1865) advokát, osvoboditel otroků.
42 Matoušek, J.: A. Lincoln. Praha, Orbis 1947, s. 35. Objevují se názory, že této definice bylo použito 
již mnohem dříve. Palle Svensson ve svém díle Teorie demokracie na str. 18. uvádí, že tak učinil již 
v Athenách státník Kleon v 5. stol př. n. l.
43 Co se rozumí pojmem „lid“ viz níže.
44 Masarykův slovník naučný. Red. Sbor redaktorů, Díl II.: Demokracie. Praha, „Československý 
kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1926, s. 156.
45 Benjamin Barber je profesor na Universitě v Marylandu, politický theoretik a držitel mnoha 
světových ocenění.
46 Svensson, P.: Opus citatum, s. 218.
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jakými je demokracie hospodářská, demokracie sociální a demokracie kulturní. Bez 

nich by demokracie nebyla úplná, plná svoboda je skutečným cílem demokracie, ta 

však nezná občany svobodné a svobodnější.

„V demokracii, protože je vládou všech všem, neběží již o panování, nýbrž 

o správu a samosprávu a o harmonizaci všech státotvorných sil ve státě. Demokracie 

nutně a svou vlastní podstatou hájí individualismu – svoboda je cílem a podstatou 

demokracie, demokracie se zrodila a rodí z moderního individualismu.“47 takto 

definuje obvykle demokracii T. G. Masaryk. S tím lze plně souhlasit a přitom 

doplnit, že samospráva jako podíl všech neznamená jen právo, ale hlavně a 

především také povinnost; harmonisace sil ve smyslu demokratickém ve státě 

bezpochyby v sobě ukrývá demokracii hospodářskou a sociální s akcentem 

humanitním. 

Výchozím bodem je definice A. Lincolna, přičemž ale slovo „vláda" je třeba 

nahradit jiným a vhodnějším, protože podstatou demokracie není vláda. 

O demokracii lze uvažovat jedině jako o demokracii úplné, o demokracii politické, 

hospodářské, sociální a kulturní, tedy o realisaci ideje humanitní – demokracii 

humanitní, neboť mravní aspekt je neoddělitelně vtělen do samotné podstaty 

demokracie. Kdo by chtěl popřít požadavek na úplnost demokracie, obhajoval by 

autokracii a popíral a contrario demokracii. 

Zmíněnou definici lze nyní formulovat takto: demokracie je správa lidu lidem 

a pro lid, přičemž tato správa musí být politická, hospodářská, sociální a kulturní, 

proto je realisací ideje humanitní, je světovým názorem.48 Pojímat demokracii zcela 

jinak by bylo proti jejímu smyslu; vládnutí je opuštěno, došlo ke zdůraznění 

jednotlivých dímensí a zvláště aspektu mravního, který nepřipouští vzájemné 

vykořisťování. Bylo-li řečeno, že demokracie je světovým názorem, má se tím 

na mysli these o prostupování demokratického principu celým životem člověka jako 

conditio sine qua non.

a) Demokracie formální

Leckdo si pomyslí, k čemu že je nezbytné ono přívlastkování demokracie,  

účelu práce slouží především k odlišení toho, co demokracií není, co je přinejlepším 

                                               
47 Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Za války a ve válce. Praha, Orbis a Čin 1925, s. 533.
48 Jde o shrnující názor autora.
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jen polovičatou demokracií. Emil Svoboda49 zdůrazňuje: „Ovšem je třeba rozeznávat 

demokracii, která se soustřeďuje v boji o formu státní (parlamentarismus)…“50

Demokracií formální se tak rozumí pouze politická demokracie, tedy demokracie 

neúplná a ve své podstatě pouze názvová. Jelikož není uskutečněnou správou lidu 

stricto sensu, její existence je založena na společenské nerovnosti.51 Omezuje se 

pouze na zabezpečení určitých státních forem a institucí.52

Pojmové rozlišování mezi demokracií formální a materiální má své dobré 

důvody, ukazuje legitimně na potřebu přívlastku, neboť politická demokracie není 

zdaleka ještě správou lidu lidem a pro lid.53 Zdeněk Neubauer54 píše ve svém díle 

„Státověda a theorie politiky“: „… kdežto demokracii ve sféře problematiky: kdo 

vládne a kdo vládnoucí dosazuje, nazýváme formální.“55

Lze vymezit formální demokracii v této podobě: jde o formu, hlásící se 

k pravidelně opakovaným volbám politických zástupců, kdy je resignováno 

na obsahové požadavky demokracie a legitimisována ničím neomezená nerovnost,  

se zřetelem na zachování status quo.56 Tato formulace se zdůvodňuje potřebou 

rozlišovat mezi tím, co je za demokracii nesprávně vydáváno, a tím co jí 

ve skutečnosti má být. Že demokracie není pouze svobodnou soutěží politických 

stran a pravidelně se opakujícími volbami, je dennodenním omylem rozličných 

politologů. 

b) Demokracie materiální 

Od demokracie formální „… je třeba rozlišovat demokracii, které jde o to, aby 

se stát spravoval ve prospěch a v zájmu – ne menšiny mající moc – nýbrž většiny, 

která v míru svou prací, ve válce svou krví zachovává a zvelebuje, resp. hájí 

do posledního dechu stát a národ.“57 Z. Neubauer přitom upozorňuje, že zde jde 

o účel vlády, o samotné vládě pro lid, jež je založena na demokratické ideologii. 

                                               
49 Emil Svoboda (1878-1948) prof. Karlovy university, právník a filosof.
50 Svoboda, E.: Duch socialismu. Praha, Vydavatelství za svobodu 1947, s. 119. 
51 Viz Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 219-220.
52 Viz Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno, Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář 1948, s. 106.
53 Viz Hort, D.: Sociologie státu. Přel. J. Čecháček. Praha, Útok 1936, s. 13.
54 Zdeněk Neubauer (1901-1956) představitel brněnské normativní právní školy.
55 Neubauer, Z.: Státověda a teorie politiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2006, vydání třetí, s. 
108.
56 Souhrnný názor autor.
57 Svoboda, E.: Opus citatum, s. 119.
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Demokracie materiální stojí na zásadě rovnosti lidí, kterou pojímá jak formálně, tak i 

materiálně (hospodářsky, sociálně i kulturně). Materiální demokracie usiluje 

o rovnost prospěchu každého jedince, o rovná materiální práva a povinnosti.58

Podle Jana Pinze59: „Demokracií materiální se rozumí demokracie úplná.“60

Tedy nikoli jen politická, ale i hospodářská, sociální a kulturní. Jde tím pádem nutně 

o pojetí demokracie, které je hlubší a obsáhlejší61, není tedy prázdným obalem a 

ochranným pláštěm, pod kterým vládne aristokracie. Lze tedy říci, že v demokracii 

úplné neboli podle Františka Miroslava Hníka62 v „Integrální demokracii, tj. plně 

rozvinuté lidovládě, či ještě přesněji lidosprávě, se jedná zároveň o reformu 

sociálních institucí i o zdokonalení lidských jedinců.“63

Pro účel této práce materiální demokracií bude rozuměno: správa lidu ve všech 

oblastech lidského života, to jest ve sféře politické, hospodářské, sociální i kulturní, 

tím pádem demokracie úplná.64 Volba této charakteristiky je ospravedlněna 

obvyklým pojímáním právních úkonů, kdy nezáleží příliš tolik na tom, jak jsou 

nazvány, nýbrž na jejich obsahu. Cum grano salis je shledávána nutnost řídit se 

obdobným přístupem v otázce theoreticko-demokratické. 

c) Radikální demokracie

Vzhledem k tomu, co bylo výše uvedeno, je rovněž žádoucí vymezit pojem 

radikální demokracie. Současný autor Andrew Heywood65 ji považuje za jednu 

„… z forem demokracie, která upřednostňuje decentralizaci a participaci a co 

největší rozptyl politické moci… nechápe se jako způsob, jak stanovit rámec, v němž 

mohou jednotlivci řešit své soukromé záležitosti, ale spíše jako obecný princip, který 

lze vztáhnout na všechny oblasti sociální existence… kolektivizaci majetků a 

                                               
58 Viz Neubauer, Z.: Opus citatum, s. 108, 114 a 315.
59 Jan Pinz se dlouhodobě zabývá theorií práva, právního státu a právní filosofií; mimo jiné v současné 
době vede předmět Filosofie práva a státu starověku a první poloviny středověku na Právnické fakultě 
University Karlovy.
60 Pinz, J.: Opus citatum, s. 220.
61 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 106.
62 Hník František Miroslav (1905-1962), biskup a theoretik církve československé, prof. sociologie na 
Vysoké škole bohoslovecké církve československé. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník českých a 
slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 49.
63 Hník, F. M.: Edvard Beneš. Filosof demokracie. Praha, Melantrich 1946, s. 34-35.
64 Shrnující názor autora.
65 Andrew Heywood přednáší politologii na britské Croydon College, jeho významnými díly jsou 
„Politické ideologie“ a „Politická teorie“.
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zavedení samosprávy pracujících…“66 Je otázkou, co bylo myšleno oním „největším 

rozptylem politické moci“, zdali to, aby se přesunula od aristokracie ke všem lidem, 

či naopak spíše její soustředění v rukách co největšího množství skupin zájmových. 

Nicméně se setrvává na maximě, že moc je jednotná a náleží lidu jako celku, proto 

by neměla být „rozptylována“. Ve zbytku lze jistě souhlasit, přirozeně jde o pohled 

na demokracii pod úhlem radikalismu, kterým se rozumí „… způsob myšlení a 

praktické úsilí o důsledné a energické řešení problémů, obv. polit. a 

společenských.“67 Bývá nazývána i jako demokracie revoluční68„… ideol. a polit. 

směr, vyjadřující zájmy lidových mas v období ještě nevyhraněných rozporů mezi 

buržoazií a vykořisťovanými masami pracujících v počátcích rozvoje kapital. 

řádu.“69 Někdy může být pojímána jako pojmenování pro demokracii 

v devatenáctém století.

Karel Havlíček Borovský70 projevuje smysl pro výstižné vyjádření radikální 

demokracie: „… odstranění šlechty, boj proti boháčům… vydobytí demokracie 

revoluční cestou.“71 Jistě je nezbytné stanovit požadavek na úplnou demokracii, 

ukončit tisícileté vykořisťování. K otázce revoluce je nutné zmínit, že zdaleka 

neznamená volbu krvavých prostředků k dosažení cíle, revoluce může být i pokojná, 

myšlenková, „revoluce hlav a srdcí“, jak říkával T. G. Masaryk. Karel Kosík72 ji 

pojímá jako „…spojenectví revoluční demokratické inteligence s revolučním 

lidem.“73 Kooperace lidí vzdělaných, kteří přináší ideály zbytku lidu, jemuž se tolik 

vědění dosud nedostalo, je přirozenou podmínkou. Zastáncem radikální demokracie 

byl po druhé světové válce E. Beneš, kdy ve svých projevech zdůrazňuje, že 

                                               
66 Heywood, A.: Politické ideologie. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2008, s. 
99-100.
67 Encyklopedický slovník. Red. Sbor redaktorů.: Radikalismus. Praha, Odeon a Encyklopedický dům 
1993, s. 901.
68 Viz Příruční slovník naučný. Red. V. Procházka: Demokracie. Praha, Nakladatelství 
Československé akademie věd 1962, s 529.
69 Ibidem, s. 529.
70 Karel Havlíček Borovský (1821-1856) kritik církve katolické, organisátor Všeslovanského sjezdu, 
založil časopis Slovan.
71 Kosík, K.: Česká radikální demokracie. Příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 
19. století. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958, s. 306.
72 Karel Kosík (1926-2003) filosof, sociolog a historik. Pracovník Filosofického ústavu ČSAV, z děl: 
„Čeští radikální demokraté“. 
73 Kosík, K.: Česká radikální demokracie. Příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 
19. století. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958, s. 205.
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předválečné evoluční pojetí bylo tuze vzdálené úplné demokracii, a je proto nutno 

učinit rázné kroky k „vnitřní demokracii“.74

Radikální demokracie bude pro potřebu této práce vnímána takto: demokracie 

politická, hospodářská, sociální a kulturní, založená na ideji humanitní, o níž je 

usilováno do všech důsledků tak, aby byla nastolena co nejrychleji za použití 

humanitních prostředků.75 V tomto pojetí lze shledávat dva aspekty téhož, úplnost, 

anžto věci nehotové nemají valného smyslu, a přiměřenou rychlost, to proto, aby 

demokracie nezůstala planým filosofováním na akademické půdě. Logickým opakem 

je přirozeně demokracie umírněná a pomalu uskutečňovaná (či vůbec), to znamená, 

že upouští od úplné realisace demokracie a ponechává určité oblasti lidského života, 

jež jsou ovládány principy aristokratickými.

d) Liberální demokracie

Takto bývá nazývána formální demokracie, je-li úmyslem říci to oslavným 

způsobem. Programem liberální demokracie je podle Josefa Ludvíka Fischera76

primárně negativní pojetí svobody, ona je nástrojem liberalistické společnosti, 

zaměřené výhradně na oblast hospodářskou.77

Jako zastánce liberální demokracie bývá zmiňována škola Kelsenova, která: 

„… redukuje stát na normální a bezobsahovou platnost, pokouší se napadnouti 

existenci a nárok rozhodující moci politické. … pokládají demokracii za výraz 

politického relativismu“78. Je tedy odhlíženo od skutečných demokratických hodnot, 

jež jsou nahrazeny hodnotami liberalismu, od obsahu demokracie, náhradou je pak 

ona bezzásadovost a volnost ve všem. 

                                               
74 Viz projevy E. Beneše konané v městech československých po druhé světové válce. Kupř. Beneš, 
E.: Proslovy dne 8. října 1946 v Mladé Boleslavi, Sobotce, Jičíně a Kopidlně. Mladá Boleslav, Místní 
národní výbor 1947,
Beneš, E.: Zavazuji vás. Brno, Mír 1948 a jiné.
75 Shrnující názor autora.
76 Fischer Josef Ludvík (1894-1973), filosof a psychologicky orientovaný sociolog, profesor filosofie 
Masarykovy university, rektor obnovené Palackého university v Olomouci. 
77 Viz Fischer, J. L.: Krise demokracie. Kniha prvá. Svoboda. Brno, Index a Pokrokový obzor 1933, s.
83.
78 Ziegler, H. O.: Krise parlamentní demokracie a dnešní německá státověda. In: Sociální problémy, I., 
1931, č. 1, s. 199.
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K. Kosík mluví o „… pojetí demokracie jako rovnosti před zákonem, jako 

vlády majetných tříd a buržoasie...“79 Poukázáním na to, že úplná rovnost je 

nemožná, je ospravedlňováno vykořisťování lidu vládou aristokracie.  

P. Svensson tvrdí následující: „Liberální demokracie je zastupitelský politický 

systém. … představa obecného zájmu, trhu, práv jednotlivců a základních pravidel 

hry se v liberálních demokraciích chová ve velké vážnosti dodnes.“80 Ve své podstatě 

jde o politickou demokracii buržoasní a lid s ní nemůže souhlasit, neboť jde proti 

němu, poněvadž se nejedná o vládu všeho lidu. Lze říci, že tu běží o omezenou vládu 

ve prospěch nemnohých, ve prospěch plutokracie, nikoli ve prospěch lidu. 

Z logiky věci a autorem zvolené definice demokracie jako takové vyplývá, že 

liberální demokracie není demokracii stricto sensu. Její zastánci se však odvolávají 

na vládu parlamentu a na všeobecné volební právo jakoby šlo o vládu lidu, avšak 

neběží o nic jiného než o pseudodemokracii, vládu majetkové aristokracie. Liberální 

demokracie „… akceptuje třídní rozdíly – sociální a ekonomické nerovnosti – a 

do jisté míry na nich staví tím, že předpokládá kapitalistické tržní hospodářství a 

přizpůsobuje se <zákonům> klasické politické ekonomie.“ 

Liberální demokracie je deformací pojmu demokracie ve smyslu jak byla

výše vymezena, která je spojena s představou „demokratického liberalismu“ a 

elitářství. B. Barber ji nazývá „… slabou demokracií… Liberální demokracie je 

<slabou> teorií demokracie, takovou, jejíž demokratické hodnoty jsou opatrnické a 

tudíž provizorní, volitelné a podmínečné prostředky k výhradně individualistickým a 

soukromým účelům“81 Před ním Karl Marx82 šel ještě dál a celý koncept označil 

za podvod.83 Jednoduše ji lze rozumět pouze zastupitelskou formu vlády, která 

                                               
79 Kosík, K.: Česká radikální demokracie. Příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 
19. století. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958, s. 306.
80 Svensson, P.: Opus citatum, s. 9.
81 Ibidem, s. 212. Na straně 212 a 213 je dále charakterisována takto: „… liberální demokracie 
postavena na premisách týkající se lidské přirozenosti, vědomostí a politiky, které jsou čistě liberální, 
ale které nejsou skutečně demokratické. Týká se více rozšiřování individuální svobody než 
zajišťování všeobecné spravedlnosti, podporuje zájmy spíše než hledá blaho, snaží se lidi udržet 
v bezpečné vzdálenosti spíše než je úspěšně svádět dohromady. … Důsledkem je, že liberální 
demokracie je schopna intenzivně odolávat všem útokům na jednotlivce – na jeho soukromí, jeho 
vlastnictví, jeho zájmy a jeho práva – ale je mnohem méně účinná při dorážení útoků na společenství, 
spravedlnost nebo občanstvo.“
82 Karl Heinrich Marx (1818-1883) člen Svazu spravedlivých, Z děl lze příkladem uvést: 
„Ekonomicko-politické rukopisy“, „Manifest komunistické strany“ a „Kapitál“.
83 Viz Kopeček, L. – Hloušek, V.: Fenomén demokracie. In: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, 
podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Red. V. Hloušek, - L. Kopeček. Brno, Masarykova 
universita 2003, s. 35.
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vytváří optimální podmínky pro rozvoj volného trhu a ochranu lidských práv84, práv 

občanských a menšinových. 

Liberální demokracie je anarchistická, co se týká hodnot, realistická co 

do prostředků a minimalistická ve své politické povaze.85 Pro Williama Rikera86

„… liberální demokracie je zkrátka veto, kterým je někdy možno omezovat oficiální 

tyranii. Vyžaduje pravidelné volby, které umožní – i když to není jisté a ani vždy 

oprávněné – odmítnout vládce.“87 P. Svensson glosuje, že z demokracie jako vlády 

lidu vlastně nic nezbylo, že W. W. Riker obhajuje prostou ústavní republiku 

s prvkem lidové kontroly, které dává hezké jméno „demokracie“.88

Z recentních pojetí lze zmínit Heywoodovo: „Liberální demokracie je forma 

politického vládnutí, ve které princip omezené vlády vyvažuje ideál souhlasu lidu. 

Její liberální rysy  se projevují souborem vnějších a vnitřních brzd vůči státu, které 

mají zaručit svobodu a občany chránit přede státem.“89 Rovněž pak je považována 

za koncepci, ve které došlo k spojování liberálních a některých demokratických 

myšlenek, především z důvodu obavy z expanse principu rovnosti.90 Snahou bylo 

znemožnit oddenku demokratickému, aby květ volnosti, rovnosti a bratrství mohl 

vyrůst.

V zahraničním vnímání bývá vymezována takto: „… a form of government, 

usually a representative democracy, in which the powers of the majority are 

exercised within a framework of constitutional restraints… known as liberal, or 

constitutional democracy...”91

Konečně lze přistoupit k tolik potřebnému vymezení liberální demokracie pro 

účely této práce: zastupitelská forma vlády akcentující relativistické hodnoty, 

především svobodu vlastnictví, z posic majetkové aristokracie, která je tak popřením 

                                               
84 Viz Hloušek, V.: Klasická liberální teorie demokracie. In: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, 
podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Red. V. Hloušek, - L. Kopeček. Brno, Masarykova 
universita 2003, s. 81.
85 Ibidem, s. 213.
86 William H. Riker (1920-1993) profesor politických věd na Universitě v Lawrence.
87 Ibidem, s. 236. Tamtéž je dále uvedeno: „Ten druh demokracie, který takto přežívá, však není vláda 
lidu, ale spíše periodické, někdy náhodné, dokonce i zvrácené lidové veto.“
88 Ibidem, s. 237.
89 Heywood, A.: Politické ideologie. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2008, s. 
59.
90 Viz Kopeček, L. – Hloušek, V.: Fenomén demokracie. In: Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, 
podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Red. V. Hloušek, - L. Kopeček. Brno, Masarykova 
universita 2003, s. 25.
91 The New Encyclopaedia Britannica. Ed. P. W. Goetz. Vol. 4.: Democracy. Chicago, Encyclopaedia 
Britannica, Inc. 1985, s. 5.
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principu svrchovanosti lidu.92 Formulace se odůvodňuje výsledky výše provedené 

analysy, jež ukazují na motivy spíše nedemokratické, které zastírají skutečnost, že lid 

je nadále v okovech. Bylo tak detekováno zneužití kategorie demokracie, jež je 

považováno za nepřípustné. 

e) Liberalistická demokracie 

V odborné literatuře je používáno i tohoto pojmu, lze usoudit, že běží o jistou 

variantu pojmu předcházejícího. Liberalistická demokracie vzniká v poslední čtvrtině 

devatenáctého století se zavedením všeobecného hlasovacího práva93, to je to jediné

spolu s právy lidskými, občanskými a menšinovými, co má ve skutečnosti společné 

s úplnou demokracií; lid nevládne, pod rouškou poskytnutí volebního práva, panuje 

aristokracie orientovaná na své hospodářské zájmy. Jelikož bratrství je pro ni ničím, 

lidský jedinec je vázán pouze sobeckými zájmy k organickému společenství, jež se 

nazývá stát.94 Liberalistická demokracie je podle Oldřicha Procházky95: 

„Liberalistická demokracie je extempore v dějinách politických, jako je hospodářský 

liberalismus extempore v dějinách hospodářských.“96 v pravém smyslu slova je 

pouhou politickou reprodukcí tržního hospodářství.97 Bezesporu je něčím 

výjimečným, jakoby glorifikací neomezeného egoismu v duchu maximy carpe diem, 

a tudíž nedemokratickým.

„Taková liberalistická demokracie, v niž svoboda znamená neodvislost 

od jakéhokoliv mravního řádu čili zvůli, rovnost pak sobeckou isolaci každého 

jednotlivého občana, pro níž je slovo bratrství prázdným pojmem, může se ovšem 

zvrhnout v jakoukoliv formu nesvobody a diktatury!“98 doslova varuje Miloslav 

Skácel99. 

                                               
92 Shrnující názor autora práce.
93 Viz Procházka, O.: Mezi liberalismem a komunismem. Praha, Nakladatelství Rok 1946, s. 98.
94 Viz Skácel, M.: Demokracie a politické stranictví. Politická struktura nové republiky. Praha, 
Nakladatelství Č.A.T. – UNIVERSUM 1946, s. 8.
95 Oldřich Procházka brilantně analysoval fungování kapitalistického systému liberalismu.
96 Procházka, O.: Opus citatum, s. 4, 73. Na straně 94 autor dále uvádí: „Liberalistická demokracie  
není absolutním, nepodmíněným systémem politické harmonie. … nástrojem řádu i rozvratu podle 
podmínek hospodářských.“
97 Ibidem, s. 157.
98 Skácel, M.: Opus citatum, s. 8.
99 Miloslav Skácel (1914-1974) - společenskovědní a filosofické práce, z děl „Demokracie a politické 
stranictví“.
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V této práci se liberalistickou demokracií rozumí: deformace pojmu 

demokracie vyjadřující systém založený na osobním prospěchu, jenž podporuje 

zničující hospodářskou soutěž, snažící se prostoupit všechny oblasti lidského života, 

myšlení i chování lidí, logickým důsledkem je popření ideje humanitní.100 Zmíněné 

vymezení odpovídá ničivé povaze liberalismu, kdy panuje mylné přesvědčení, že 

vlastní zájem jedince uvede vše do harmonického souladu. Samotný fakt 

o vnucování liberalistického pohledu na svět celé společnosti včetně výchovy je tím, 

co posiluje víru v existenci tohoto konceptu.

f) Sociální demokracie

Přistupuje se k některým dimensím kategorie demokracie, jejichž bližší 

nastínění je podstatné pro celý osud práce. Slov „sociální demokracie“ se poprvé 

používalo v období Velké francouzské revoluce pro hnutí revoluční buržoasie, které 

usilovalo o rovnost politickou i hospodářskou. Později jimi byla označována sociální 

hnutí, chartismus v Anglii a blankismus ve Francii. Běžně se jí označuje politická 

strana, jež usiluje o uskutečnění socialismu bojem na půdě parlamentu v úzké 

spolupráci s odbory.101

V encyklopedické rovině se za sociální demokracii považuje „… politická 

koncepce usilující o takové uspořádání společnosti, ve které jsou zaručena práva 

nejen občanská a politická, ale i sociální. Jejím základem je ekonomický systém, 

ve kterém je rozdělování produkce řízeno celospolečenskými potřebami s důrazem 

na odstranění hmotné a sociální bídy.“102 Jádro věci je dobře vystiženo, i sociální 

práva má člověk, jeví se jako legitimní požadavek odstranění chudoby, pokud to je 

možné. Jistě proto běží o problém rozdělování.

Podle Jaroslava Vozky103 sociální demokracie „Usiluje o uskutečnění 

socialismu dobytím veřejné moci pracujícím lidem prostředky legálními, prací 

na půdě parlamentní, po případě i účastí na vládě v úzké spolupráci s odborovým 

                                               
100 Souhrnný názor autora.
101 Viz Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů, Díl VI.: Sociální demokracie. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1932, s. 771.
102 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 2 c/f. Sbor redaktorů.: Demokracie sociální. Praha, 
Diderot 1999, s. 212.
103 Jaroslav Vozka (1904-1954), redaktor Masarykova slovníku naučného, zástupce šéfredaktora 
Práce, člen Sociálního ústavu. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník českých a slovenských myslitelů a 
sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 156.
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hnutím zaměstnaneckým a hnutím družstevním.“104 Jde tedy o koordinovanou akci 

ve snaze o naplnění obsahu samotné demokracie, cestou parlamentní. 

R. Scruton ji vymezuje tak, že sociální demokracie vyžaduje podle něj „… 

zrušení sociálních výsad…“105, což lze brát jako výstižné vyjádření sociální 

demokracie. Ve skutečnosti opravdu jde o zničení jakýchkoli výsad, jelikož jsou 

znakem aristokratismu.

V celém textu se bude chápat jako: požadavek sociální spravedlnosti, 

znamenající odstranění každého vykořisťování bez výjimky, což je conditio sine qua

non skutečné správy lidu.106   Smyslem je zdůraznit i další dimensi demokracie, která 

stojí na svrchovanosti lidu, proto sociální spravedlnost.

g) Hospodářská demokracie

Další neopomenutelná dimense demokracie, která je kategorickým příkazem, 

má-li přestat Hobbesovo107 homo homini lupus. Josef Macek108 je tohoto názoru: 

„Demokracie hospodářská ve své nejvlastnější podstatě je zrovnoprávněním lidí 

ve vědomém uspokojování potřeb.“109 Ano, kdo chce setrvat na stanovisku 

demokratickém, musí žádat toto zrovnoprávnění lidí, opačný přístup postrádá 

legitimitu, ačkoli může být legální.

Lze ji proto stručně charakterisovat takto: „Hospodářská demokracie jest 

důslednou aplikací principu obecné demokratisace...“110 Přirozeně, že toto úsilí se 

nemá zastavit před otázkami hospodářskými, úplná demokracie požaduje

demokratisaci se všemi důsledky z toho plynoucími.

Podle R. Scrutona toto pojetí demokracie vyžaduje „… kolektivní kontrolu 

výrobních prostředků…“111, toto stanovisko lze přijmout. Hospodářskou demokracií 

je v zahraničí dále rozuměno: „… any political or social system that tends to 

                                               
104 Vozka, J.: Úvod d ideologie moderního socialismu. Praha, Nakladatelství Práce 1946, s. 49.
105 Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Přel. P. Pithart. Praha, Atlantis 1989, s. 22.
106 Shrnující názor autora.
107 Thomas Hobbes (1588-1679) politický filosof, zastánce absolutismu, překladatel a soukromý 
učitel, 
108 Macek Josef (1887-1972),  národohospodář, politik, propagátor družstevnictví, řádný prof. na 
Vysoké škole obchodní v Praze, člen sociální demokracie. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník českých a 
slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 88.
109 Macek, J.: Demokracie v hospodářství. Praha, Svazu národního osvobození, 1924, s. 7
110 Lomšakov, A. P. Zákon vývoje kolektivních útvarů politických a hospodářských a jeho aplikace 
při budování politické a hospodářské demokracie. Sociologická revue, II. 1931, č. 2, s. 324.
111 Ibidem, s. 22.
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minimize social and economic differences, especially those arising out of the unequal 

distribution of private property. This last is known as social, or economic 

democracy...“112

Hospodářská demokracie bude ve zbytku práce pojímaná v následující rovině 

jako: vyjádření správy lidu v oblasti hospodářské, jedině jemu mohou totiž v úplné 

demokracii náležet výrobní prostředky.113 Zvolené vymezení se odůvodňuje výše 

pojatou charakteristikou kategorie demokracie, pojmů demokracie materiální a

humanitní demokracie. Věc se má tak, že buďto se musí resignovat na dimensi 

hospodářské demokracie s cílem umožnit aristokratické hospodářství nebo přijmout 

úvahu o hybridním pojetí, anebo důsledně přijmout úplnou demokracii se všemi 

důsledky.

h) Humanitní demokracie

Potřeba charakterisování humanitní demokracie byla vyvolána především 

používáním nejasností způsobené abstraktní povahou kategorie demokracie, 

mnohostí demokratických theorií a ke všemu hlavně označováním lecčeho 

za demokracii, ačkoli běží zjevně o jistá nedorozumění.  

Humanitní demokracie je určitou oposicí k liberální deformaci vůdčí 

kategorie a její vymezení snahou, aby hned bylo jasné, že je hovořeno o demokracii 

úplné postavené na mravním základě. Formulování humanitní demokracie je 

největším přínosem T. G. Masaryka a E. Beneše demokratickým teoriím. U jiných 

autorů, jež vyznávají pojetí politické demokracie, se spojení humanity a demokracie,

takřka neobjevuje.

V případě tohoto pojmu lze dát nejprve slovo T. G. Masarykovi, který hovoří 

o „… demokracii, spočívající na zásadách humanitní mravnosti.“114 Byl proto zcela 

přesvědčen, že demokracie vychází z ideje humanitní, proto nepřipouštěl existenci 

demokracie, která by neměla mravní základ. Jinak by ve společnosti převážily zájmy 

osobní, prospěchářské, došlo by k pokračování neustálého boje na úkor spolupráce, 

z tohoto důvodu nemůže být demokratické liberální pojetí.

                                               
112 The New Encyclopaedia Britannica. Ed. P. W. Goetz. Vol. 4.: Democracy. Chicago, Encyclopaedia 
Britannica, Inc. 1985, s. 5.
113 Shrnující názor autora.
114 Masaryk, T. G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. 1. 1918-1920. Praha, Čin 
1939, s. 12.
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President budovatel E. Beneš zastává následující stanovisko: „Ideály lidskosti 

jako základ i cíl organisované společnosti pokládají se tu všude za podstatný rys 

každého uspořádání, které se nazývá lidovládou. Moderní demokracie, vzešlá 

z těchto ideových základů a ze známých událostí historických na konci 18. století, je 

demokracií humanitní.“115

Její obsah vymezuje detailně E. Beneš v následujících pěti bodech, kdy 

nejprve poukazuje na spojení s několikasetletou emancipační tradicí lidstva starého 

kontinentu. Demokracie se neustále vyvíjí, jak je možné vidět i na rozšíření obsahu 

do oblasti sociální a hospodářské, usiluje totiž o skutečnou spravedlnost a mravní 

rovnost. Lze si povšimnout, že demokracie, které přešly do autoritativních režimů,

rovněž se opírají o lid. Zdůrazňovaly hledisko kolektivistické a postavily se proti 

ideovému a mravnímu dědictví francouzské a americké revoluce. Z tohoto důvodu 

přívlastek „humanitní“ je užíván a zdůrazňován, aby došlo k odlišení demokracie 

skutečné od nepravé. Zřídlem života společenského vždy bude člověk a nejvyšší 

hodnotou lidský život. 

Humanitní demokracie odmítá absolutní moc státu a do popředí vyzvedává 

lidskou solidaritu. Je rozhodnuta bránit ideu lidství proti bezuzdné svobodě, egoismu, 

krajnímu individualismu a anarchii. Nikdo by neměl žít na úkor druhého, každý 

nechť je živ vlastní prací. Za čtvrté demokracie je společnost lidí pracujících, už není 

pánů a sluhů, ba ani v přeneseném významu.

Konečně pak blaho každého jednotlivce je společným cílem v demokracii, 

odmítá se vidět konečný účel v kolektivistických uskupeních, E. Beneš se vymezuje 

                                               
115 Beneš, E.: Humanitní demokracie. In: Naučný slovník aktualit 1938. Red. Z. V. Tobolka. Praha, 
Nakladatelství L. Mazáč 1938, s. 163. E. Beneš na str. 163 a 165 dále uvádí: „V západní Evropě a 
v Severní Americe demokracie od počátku znamenala totiž nejenom vládu organisovanou za účasti 
všech občanů a v jejich prospěch, nýbrž také vládu lidskou, t. j. vládu, která vyznává a v život přímo 
uvádí mravní zásady, obsažené ve známé <Magna Charta Libertatum> (Anglie), ve slavném 
<Prohlášení práv člověka a občana> (Francie), jakož i v ústavě Severních států amerických. … 
Humanitní demokracie zdůrazňuje a vnucuje svým občanům jako zásadu společenské činnosti ne boj 
stran, tříd, národů, nýbrž ideu lidské solidarity, jež politicky, sociálně a hospodářsky má individuum, 
člověka a občana disciplinovat, usměrňovat, a jeho úkoly v poměru k občanům druhým a ke státu 
vymezovat. Filosofií a etikou humanitní demokracie je filosofie a etika solidarismu. … politický 
systém, který respektuje zásadu lidské svobody a pokládaje lidství za absolutní mravní hodnotu pro 
život soukromý i veřejný, hledá v životě politickém, sociálním a hospodářském správnou synthesu 
mezi oběma póly společenského žití: mezi vypjatým individualismem a vypjatým kolektivismem. 
Souhlasí s názorem, že klasický individualism a politický a sociální liberalism 19. století ustupuje 
novým nutnostem a koncepcím společenského života s tendencemi kolektivisujícími na základě idee 
solidarity, ale nepřijímá ani komunistických experimentů dneška…“ Autor práce vnímá dokument 
zvaný „Magna Charta Libertatum“ jako nástroj pro rozšíření práv stavu urozeného, nikoli lidu, proto 
jej ani nezařazuje do historického pojednání.
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jak proti krajnímu individualismu, tak proti zbožnění kolektivu. Proti obojímu staví 

ideu lidské solidarity.116 V díle „Demokracie dnes a zítra“ charakterisuje E. Beneš 

humanitní demokracii jako „… systém, který zlepšování společnosti pokládá 

za možné především zlepšováním člověka jako lidského individua.“117 Jak odlišné 

od strohosti pojímání demokracie jako voleb.

Humanitní demokracii lze vymezit i stanovením cíle, ke kterému směřuje: 

„… svoboda, rovnost, právo a spravedlnost, vzdělanost a co možná největší osobní 

blaho všech členů této demokracie“118 jak píše Josef Král119. President budovatel 

když říkal demokracie humanitní, myslel tím pravou, vyspělou demokracii 

politickou, sociální a hospodářskou.120

Pro potřeby práce se humanitní demokracií bude rozumět: úplná správa lidu 

lidem a pro lid, jakožto důsledek ideje humanitní.121 Říká-li se úplná, má se na mysli 

politická, hospodářská, sociální i kulturní, to je pochopitelné. Je-li důsledkem ideje 

humanitní122, pak musí spočívat na lidské vzájemnosti a pospolitosti.

ch) Demokratismus 

Konečně je na řadě jednotící pojem, jímž kupř. J. Král rozumí následující: 

„Demokratismus je nejen názor životní a názor na uspořádání společnosti a poměrů 

mezi lidmi vůbec, jak ukazuje název, nýbrž … předpokládá také určitý názor světový 

a určitý způsob myšlení, poznávání.“123 Ideál humanitní se z pohledu společnosti jeví 

spíše jako demokratismus, kterým se myslí politické, hospodářské, mravní a kulturní 

uspořádání společnosti, založené na ideách svobody, rovnosti a bratrství, jež se 

uskutečňuje součinností jednotlivce se společností.124 T. G. Masaryk jej chápe jako

„… programové úsilí, směřující k realisaci demokracie jako určité formy politického 

                                               
116 Ibidem, s. 163 a násl.
117 Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 341.
118 Král, J.: Masaryk. Filosof humanity a demokracie. Praha, Orbis 1947, s. 56.
119 Josef Král (1882-1978), žák Masarykův, prof. dějin filosofie a sociologie na Karlově universitě, 
představitel positivismu, založil časopis Sociální problémy. Srv. Vaněk, A.: Slovník českých a 
slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 77. 
120 Viz Beneš, E.: Opus citatum, s. 341.
121 Souhrnný názor autora.
122 Vymezení humanity viz níže.
123 Král, J.: Opus citatum, s. 8.
124 Ibidem, s. 39.
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zřízení.“125 Je zřejmo, že bez pečlivé, každodenní práce demokracie zůstane 

utopickým snem, aby se tomu tak nestalo, lidská společnost musí jít štěstí vstříc. 

„Samotný T. G. Masaryk vykládá demokratismus přechodem vládnutí 

k spravování a rozšíření moci a práv lidových vrstev.“126 píše J. Pinz. Samozřejmě, 

že musí být opuštěn koncept vládnutí, práva se musí dostat všem, nestačí, aby byla 

napsána v ústavních listinách. J. L. Fischer doplňuje výše zmíněné: „… demokratism 

je celkový názor na svět, hlásající zásady rovnosti nejen hospodářské a politické, 

nýbrž také duchovní, mravní a náboženské.“127 Ve skutečnosti je nemyslitelné, aby 

toto úsilí spočívalo na pouhém cíli, spočívajícím na vládě parlamentu či motivech 

ryze materialistických. 

Podle Miloslava Trapla128: „Demokratismus je tedy Masarykovi idea politické 

organisace společnosti, vybudované na ethickém základě humanitním, koncepce, 

spočívající na přesvědčení o hodnotě každého, zvláště i malého, utlačovaného 

člověka.“129  Revoluce myšlení, kterou T. G. Masaryk přinesl, kdy osvobodil svůj 

národ od malosti a čecháčství, je oním dynamitem nebo podhoubím, v němž je 

potenciál pro realisaci humanitní demokracie. Podle Emila Soboty130: „Demokratism 

tedy znamená politické úsilí směřující k tomu, aby bylo ze společnosti eliminováno 

jakékoli vykořisťování.“131

Pro účely práce se bude demokratismem rozumět myšlenkový směr, jehož 

cílem je úplná demokracie, proto usiluje o její realisaci.132

                                               
125 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 53.
126 Pinz, J.: Opus citatum, s. 175.
127 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 143-144.
128 Miloslav Trapl (1899-1979), sociolog, prof. na UJEP v Brně a pedagogické fakultě UP 
v Olomouci, spolupracovník Sociologické revue. Viz Vaněk, A.: Slovník českých a slovenských 
myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s.143.
129 Trapl, M.: Opus citatum, s. 55. Na str. 55 a  68 autor dále uvádí: „… znamená úsilí o povznesení 
lidu a jeho činnou, svobodnou účast na správě politické a na organisaci společenské. … není pouhá 
změna formy státu, nýbrž že je to úsilí v podstatě revoluční, úsilí, přetvořit moderní stát a celou 
společnost na novém světovém názoru, na novém názoru sociologickém, dějinně-filosofickém a na 
nových ethických principech.“
130 Emil Sobota (1892-1945) právník, odborový rada kanceláře presidenta republiky, Z děl: „Rozpaky 
s demokracií“, „Jsme ještě stále demokraté?“
131 Sobota, E.: Program našeho druhého presidenta pro domácí politiku. In: Edvard Beneš, filosof a 
státník. Red. Hartl, A., Praha, L. Mazáč 1937, s. 87. Autor na str. 85. dále píše: „Demokratism pak je 
chápán jako vláda lidu pro lid, vláda všech pro všechny, rovnost práv a povinností všech občanů; stát 
má se spravovati ve prospěch všech občanů, všechny instituce státu mají být obráceny jen ve prospěch 
všeho lidu.“
132 Shrnující názor autora.
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2. Humanita

Druhou vůdčí kategorií je humanita, přičemž obecně lze říci, že „Humanita je 

slovo mnohoznačné, jež má své logické a vývojové odstíny, své dějiny a rozličný 

obsah, měnící se podle dob, národů, podle rozličných filosofických soustav a 

stanovisk, podle rozličných jazyků.“133 Humanita znamená (z. lat.) lidskost, 

lidumilnost, přívětivost a  laskavost, avšak nikoli člověčenství, kterým se rozumí 

poddanství, nevolnictví, poměr poddaného k vrchnosti.134 Český překlad pojmu 

humanity „lidskost“ bývá chápán ve významu dvojím, jednak ethickém a jednak jako 

vlastnost být člověkem (živočišným druhem).135 Nepochybně často je přijímáno, že 

jde o „Etický pojem označující významný mravní princip založený na myšlence lidsky 

odpovídajícího, plnohodnotného vztahu k druhému člověku. Je základem lidské 

svobody, důstojnosti, harmonického rozvoje jeho duchovní i rozumové stránky.“136

Podle Johanna Gottfrieda  Herdera137: „…humanita je nejušlechtilejším výrazem 

určení člověka.“138

Jak říká T. G. Masaryk, který ideu humanitní vnímá ve smyslu ethickém, 

metafysickém a někdy i náboženském139: „Humanita je novější slovo pro staré slovo 

láska k bližnímu. K tomu vedl předchozí humanism a jeho ideál humanity. 

Ve skutečnosti humanita není než láska k bližnímu.“140

                                               
133 Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Humanita. Praha, „Československý 
kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1927, s. 368.
134 Viz Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů. Díl I.: Člověčenství. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1925, s. 1151.
135 Viz Engst, J.: O socialistickém humanismu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 
1962, s. 49.
136 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 3 g/j. Sbor redaktorů.: Humanita. Praha,  Diderot 1999, s. 
247.
137 Johann Gottfried Herder (1744-1803) filosof a protestantský kazatel, akceptoval Velkou 
francouzskou revoluci. Z tvorby: „Uměním k lidskosti“.
138 Viz Fierlinger, Z.: Demokracie a otázka národnostní. Praha, Svaz národního osvobození 1931, s. 
70.
139 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 53. Autor na straně 125 dále píše: „Tento ideál humanitní zahrnuje 
tedy v sobě také obranu jednotlivce, druhého, druhých i společnosti, ale nejen obranu života tělesného, 
nýbrž i duševního, mravního, obranu především prostředky nenásilnými, ale není-li jiné možnosti, i 
fysickými, ba i krvavými – tedy i revoluci a válkou, neboť život nečestný, otrocký je zlo nejhorší, 
horší než boj fysický a smrt. Ideál humanitní takto pojatý jako ideál sebevědomí a s ním spojeného 
vědomí a citu svobody a rovnosti“
140 Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Za války a ve válce. Praha, Orbis a Čin 1925, s. 557. T. G. 
Masaryk na téže straně dále uvádí: „Slovo <láska> se užívá dnes pod vlivem literatury zejména pro 
důležitou otázku poměru obou pohlaví, proto se ujalo ve filosofii a brzy obecně již v 18. století slov 
<humanita> nebo <sympatie>, později <altruism>.“
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Pro T. G. Masaryka idea humanitní znamená především a hlavně lidskost, 

tedy národní a sociální spravedlnost, lze tedy říci ethickou snahu po socialisaci, 

usilovat, aby mezi námi žebráka nebylo141, to je oč tu běží, a to nikoliv jen ve smyslu 

majetkovém. Dále pak vnímá ideu humanitní ve smyslu intensivním jako ideál 

osobnosti vyznačující se stejnou úctou k osobnosti své i lidem jiným, a zároveň 

ve smyslu extensivním jako ideu lidstva jako celku a činný vztah jednotlivce 

k němu.142  Humanitní myšlenka má podle T. G. Masaryka obsah dvojí: Všechny 

národy spolu dohromady vytváří lidstvo. Člověk má dosáhnout ve svém životě 

čistého člověctví, vznešeného mravního ideálu člověka. Ten ideál má člověk 

na mysli, řekne-li: To je jednání lidské, to je jednání nelidské.143 Podle J. Krále je 

humanita jen jiné slovo pro bratrství.144 Ve své podstatě „… jest idea humanitní 

synthesa ethického individualismu a socialismu. Individualistický je ideál osobnosti, 

socialistický je příkaz lásky sociálně účinné a soustavné pomoci slabým lidem“145. 

Pojímá tak do sebe jak socialismus, tak střízlivý individualismus.

E. Beneš humanitou rozumí: „Jest to mravní snaha uvést v souhlas skutečný 

život lidí i těch nejnižších s individualistickým názorem o důstojnosti bytosti 

lidské.“146 Nepochybně je hovořeno o ethické kategorii.

Blíže jí lze rovněž chápat jako „… ideál harmonického života jednotlivce i 

společnosti, snahy po harmonii individualismu a kolektivismu…“147 Lze rozeznávat 

čtyři hlavní významy humanity:

 to, co je společné všem lidem, podstata člověka

 ideál harmonického a dokonalého jedince, smysl lidstva

 lidstvo jako celek (extensivní výklad dle Masaryka)

 lidskost, vztah jeden k druhému148

Humanitní ideál jest základem všech novodobých snah o lepší společnost, lze 

jej vnímat jako protikřesťanský i nadkřesťanský, pojmout jej je možné filosoficky, 

                                               
141 Viz Štern, E.: Názory T. G. Masaryka o socialismu. Praha, B. Svěcený 1924, s. 12.
142 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 35-36.
143 Viz Masaryk, T. G.: Problém malého národa. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák Sv. 1. 
Praha, Melantrich 1990, s. 73.
144 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 87.
145 Ibidem, s. 40.
146 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 127.
147 Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Opus citatum, s. 369.
148 Ibidem, s. 368-369.
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ethicky, sociálně nebo nábožensky. Idea humanitní se různí v čase i místě, 

koncentruje do sebe ideu národnostní i všelidství.149 Podle Jaroslava Engsta150 se

ideály lidskosti „… vztahují k vzájemným vztahům mezi lidmi, k lidskému počínání, 

jímž se tyto vzájemné vztahy projevují.“151 Zákonitým popřením pak bývá orientace 

na zájmy osobní, pak jsou dobré lidské vztahy pošlapány. Podle Jana Blahoslava 

Kozáka152 humanitní idea zahrnuje: „… vše, co má vést k opravdovému lidství.“153

E. Svoboda je toho názoru, že humanitní idea „… je touha a snažení, aby 

ve všem konání člověka i národa se naplňovala lidskost, hledání člověka jako ethické 

bytosti v člověku…“154 Humanita „… není však pojímána sentimentálně…“155

V Německu je vnímána takto: „Humanität, das Gefühl für die Würde des 

Menschen…“156 Rovněž toto vymezení lze vnímat jako přínosné, neboť ukazuje, že 

humanita je především cit, cit v srdci člověka.

Pro účely této práce bude se vnímat kategorie humanity jako: lidskost, to jest 

úsilí o sociální spravedlnost v duchu bratrství, jež naplňuje a usmiřuje jedince i celou 

společnost.157

a) Humanismus

Na humanismus lze nahlížet jako na směr filosofický či kulturní, anebo jako 

na historické období (období humanismu a renesance). Obvykle je chápán ve smyslu 

ethickém, nikoli však výlučně. Termín souvisí s latinskými termíny homo, humanus, 

humanitas (člověk, lidský, lidskost). Pojmy člověk a lidskost lze pojímat ve dvojím 

významu, tedy ve významu živočišného druhu a všech vlastností s ním spojených 

anebo ve smyslu ethickém. Tato úvaha je určující pro samotné následné chápání 

humanismu.158 V prvně vymezeném významu by se pak humanismem rozumělo „… 

                                               
149 Viz Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. Praha, Melantrich 1990, s. 9.-12.
150 Jaroslav Engst (1924-1982) proděkan Filosofické fakulty University Karlovy, dále působil 
v Psychologickém ústavu FF UK.
151 Engst, J.: Opus citatum, s. 57.
152 Jan Blahoslav Kozák (1888-1974), profesor dějin filosofie, děkan Filosofické fakulty Karlovy 
university a politik.
153 Trapl, M.: Opus citatum, s. 39.  
154 Svoboda, E.: Opus citatum, s. 123.
155 Král, J.: Opus citatum, s. 88.
156 Bertelsmann Universal Lexikon. Red. W.-E.  Gudelmann et al. Humanität. Gütersloh, Bertelsmann 
lexicon Verlag GMBH 1991, s. 382. Lze volně přeložit jako „Humanita, cit pro důstojnost člověka“
157 Shrnující názor autora.
158 Viz Engst, J.: Opus citatum, s. 10 a násl.
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úsilí o rozvoj specificky lidských vlastností v jejich souhrnu.“159 Obdobně to lze 

vyjádřit takto: „Humanismus je postoj zdůrazňující lidskou důstojnost a svobodný 

rozvoj osobnosti v odpovídajících společenských a životních podmínkách. Obsažen 

často ve velmi různorodých náboženských či filozofických směrech.“160 Jinak tento 

pojem bývá spojován v užším významu s obdobím třináctého až patnáctého století, 

kdy ideálem bylo dosažení moudrosti, učená stránka usilování po vnitřní obrodě 

člověka, založená na antickém písemnictví161

Obvykle je tedy přijímáno, že „Humanismus značí vlastně souhrn zjevů 

zušlechtěné lidskosti a v tomto pojmu až k začátku vzdělanosti zasahá; avšak v užším, 

obvyklém významu rozumí se jím druh osvěty, která, byvši rozžehnuta ve XIV. století 

na základě starých klasiků...“162 I v zahraničí se konstatuje: „Modern usage of the 

term has had diverse meanings, but some contemporary emhases are on lasting 

human values…“163

Ačkoliv se to občas stává, humanismus ve smyslu ethickém není možné 

ztotožnit se samotnou humanitou. Nejedná se o synonyma, byť spolu úzce souvisí.164

Pro účely této práce budou se humanismem rozumět: myšlenkový směr obsahující 

ethické názory založené na lidskosti, odůvodněné a zaměřené k jejich samotnému 

realisování.165

b) Humanitismus

Opět tu je další pojem kategorie humanity: Humanitismus „… jest hlásání 

ideje humanitní… byl vůdčí ideou všeho snažení Masarykova.“166 V Masarykově 

                                               
159 Ibidem, s. 32.
160 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 3 g/j. Red. Sbor redaktorů.: Humanismus. Praha, 
Diderot 1999, s. 246.
161 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Humanismus. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1927, s. 366.
162 Truhlář, A.: Humanismus. In: Ottův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl XI. 
Olomouc: Argo/ Paseka 1998, s. 860. Na straně 860 a 866 autor ještě uvádí: „…zejména římských, 
pronikla během dvou století v kulturní vrstvy značné části evropského lidstva a mocným vlivem svým  
v oboru věd a umění stala se příčinou duševní obnovy (renaissance) ve smyslu antickém.… 
rozšiřováním vzdělanosti zušlechťovat lidskou společnost  a zapuzováním předsudků dopomáhati 
k přirozeným právům.“
163 The Columbia Encyclopedia. Ed. B. A Chernow - G. A. Vallasi. Fifth edition.: Humanism. The 
USA, Columbia University Press 1993, s. 1285.
164 Viz Engst, J.: Opus citatum, s. 49.
165 Souhrnný názor autora.
166 Svoboda, E.: Opus citatum, s. 123.
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pojetí, je propojen s demokratismem, neboť čím více se spěje k cíli úplné 

demokracie, demokracie materiální, tím je naplňována i idea humanitní.167

„Z humanitismu dovozována také oprávněnost a nutnost demokracie, 

socialismu a národnosti…“168 říká nám T. G. Masaryk. Někdy mu bývají kladeny 

na roveň pojmy humanitarismus, humanitarianismus či jak používal T. G. Masaryk 

humanitism, kterými je označován ethický směr, jenž staví na humanitě.169

„Humanitismus snaží se vybudovati novou morálku, demokratismus, demokracie je 

nový světový názor a nový způsob života – je právě názor světový a životní, pojem

demokratismu se tu rozšiřuje nad obvyklý politický rozsah a ztotožňuje se 

s humanitismem.“170 píše J. Král. 

Podle M. Trapla: „Celý filosofický směr Masarykův, pokud hledá soustavné 

zdůvodnění reformy společenské, možno nazvat humanitismem.“171

Pro celé pojednání bude platit následující vymezení: humanitismem rozumí 

se vědomé úsilí po nastolení sociálních reforem, které jsou založeny na lidskosti, 

především na šíření těchto myšlenek mezi lidem cestou demokratismu.172 Volba této 

charakteristiky spočívá rovněž na komplexním pohledu na výše uvedené, to jest 

na pojetí demokracie, humanitní demokracie, demokratismu a humanity.

c) Humanitářství

Poslední z pojmů kategorie humanity, rozumí se jím humánnost založená 

na soucitu pojatém jako „… výraz mentality těch <kteří jsou na tom dobře> vůči těm 

<kteří jsou na tom zle>173. Ti, co jsou na tom dobře, jsou potom nositeli lidskosti a ti 

druzí jsou „… pasivním objektem humánního citu a působení jim nadřazených. …

tak zvaná dobročinnost je záležitostí sociálně výsadně postavených a je závislá 

na jejich existenci.“174

                                               
167 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 7-8.
168 Masaryk. T. G.: Nová Evropa/Stanovisko slovanské. Brno, Doplněk, 1994, s. 94.
169 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Humanitarismus. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1927, s. 370.
170 Král, J.: Opus citatum, s. 80.
171 Trapl, M.: Opus citatum, s. 35.
172 Shrnující názor autora.
173 Ibidem, s. 131.
174 Engst, J.: Opus citatum, s. 131 a 132. Autor tamtéž dále uvádí: „… je třeba dovolávat se 
milosrdenství svých bližních, který je činí typickou součástí mentality a ideologie vládnoucí třídy a ve 
skutečnosti nelidským.“
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Humanitářství se pokouší vyřešit sociální problém bohužel však 

nedostatečným způsobem, přičemž zdůrazňuje lidskost cestou charitativní pomoci 

od majetkově privilegovaných k sociálně slabým. Tato pomoc je potom vnímána 

s jistými sympatiemi, ačkoliv popírá lidskou důstojnost175, člověk obvykle stojí 

s nastavenou dlaní, nicméně mnozí takovou pomocí pohrdají.

Slovy Irvinga Babitta176: „Protiklad mezi člověkem, který klade hlavní důraz 

na vnitřní život jedince, a člověkem, jenž vyzdvihuje něco jiného – například pokrok 

a službu lidstvu, je protikladem základních principů.“177 V prvním případě jde 

o humanistu, v druhém o humanitáře. Pro účely této práce humanitářstvím se rozumí:

dobročinnost pro sociálně slabé, jež simuluje pravý úmysl neposkytnout skutečnou 

bratrskou pomoc člověka člověku a ospravedlňuje stávající společenský řád.178

Takové vymezení je nezbytné pro odlišení humanitářství od humanitismu i 

humanismu, jelikož právě v něm lze spatřovat jeden z nástrojů liberalistických; 

humanitář daruje „drobné“ žebrákovi, humanista usiluje, aby žebráků nebylo. 

3. Svoboda

Ideu svobody lze formulovat velice rozmanitým způsobem, proto je nutné 

klást důraz na správné pojetí a pochopení, poněvadž v pojmu je skryta jistá a lehce 

zneužitelná neurčitost, vyplývající z jeho abstraktní povahy, tomu se však lze 

vyhnout kladením jistých požadavků svobody.179 Již Aristoteles180 chápal, že 

svoboda nespočívá v tom, aby každý dělal, co chce podle libosti.181

J. L. Fischer analysuje široký pojem svobody, ukazuje, že se za ní skrývá 

nezávislost od jakéhokoli nátlaku, dobrovolné podřízení se příkazům jako 

svépovinnost a nakonec tvůrčí svoboda, která je vázána základním příkazem, která 

zavazuje, tu nazývá svéprávností.182 Z. Neubauer k tomu upozorňuje, že v praxi vždy 

                                               
175 Ibidem, s. 132.
176 Irving Babitt (1865-1933) prof. francouzské literatury na Harwardské universitě a představitel 
Nového humanismu.
177 Babbitt, I.: Demokracie a vůdcovství. Přel. J. Ogrocká. Praha, Občanský institut 2003, s. 33. 
178 Souhrnný názor autora.
179 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 101.
180 Aristoteles (384-322 př. n. l.) byl doslova antickým encyklopedistou, založil vlastní filosofickou 
školu peripatetickou, umírá ve vyhnanství, kam byl poslán pro rouhání.
181 Viz Neff, V.: Demokracie a kapitalismus. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. 
Praha, Družstevní práce 1948, s. 76.
182 Viz. Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 130.
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jde o relativní pojetí svobody, neboť absolutní svoboda je anarchií; akcentuje tedy 

známý spor svobody jedince se svobodou kolektiva.183

Svoboda (lat. libertas) „… jest v základě svém pojem ethický, při všech 

rozličných smyslech, kterými slovo to bráno bývá, poněvadž se týká rozhodování a 

jednání. Moci náležeti jen sobě ve svých rozhodnutích, určovati jednání své jen 

z vlastních zásad, tedy bez nátlaku zevního, jest nejširší jaksi význam slova toho.“184

Ano, v absurdním pojetí lze domyslet ničím neomezenou svobodu, to jest 

anarchii. Obor práva však učí, že svoboda člověka je z principu omezena svobodou 

člověka druhého. Je považována za „… jeden z charakteristických rysů lidské 

bytosti; vedle rozumu nejvyšší atribut člověka.“185 Což se projevuje přirozenou 

touhou lidských jedinců po svobodě. Zásadní problém vězí v tom, zdali připustit 

svobodu ve smyslu anarchickém, anebo ethickém, to znamená, aby se každému 

dostalo svobody, nepodmíněné výsadami aristokratickými.

„Jakobínská ústava ji vysvětluje takto: <Svoboda je možnost, aby člověk dělal 

všechno, co neškodí druhému.>“186 Imperativem je tak vždy se sám sebe ptát, jestli 

využitím svobod nedojde k ublížení druhým. Uvedený postup lze právem považovat 

za podmínku úspěšného fungování demokracie, je povinností opravdových 

demokratů. 

T. G. Masaryk ví „… dobře, že svoboda nesmí nikdy znamenati libovůli, 

právo dělat, co kdo chce, není to svoboda přírodní, nespoutaná, anarchická.“187

Nespokojuje se taktéž s pouhou negativní formulací svobody, nýbrž je si vědom, že 

idea svobody musí mít především obsah positivní, že to musí být program pro rozvoj 

osobnosti i kolektivu. 

Naopak pro J. Engsta, který zdůrazňuje odlišné hledisko, svoboda znamená 

„… využívání zákonitostí přírody ze strany člověka v jeho prospěch – přizpůsobování 

                                               
183 Viz Neubauer, Z.: Státověda a teorie politiky. Praha, Sociologické nakladatelství 2006, vydání 
třetí, s. 306.
184 Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Sbor vrchních redaktorů. 
Dvacátýčtvrtý díl.: Svoboda. Paseka, Polička, Sdružení pro Ottův slovník naučný Argo/ Paseka 2001, 
s. 446. Tamtéž je dále uvedeno: „… Individualistní tento ráz svobody  má však ten důsledek, že čeho 
pro vlastní individuum vymáhám, přiznati musím i ostatním.“
185 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Red. Sbor redaktorů. Sv. 7.: Svoboda. Praha, Diderot 
1999, s. 352.
186 Michňák, K.: Idea rovnosti v dějinách a za socialismu. Praha, Svobodné slovo 1962, s. 50. 
Obdobného názoru je i A. Heywood: „Z toho vyplývá, že každý jednotlivec by se měl těšit co největší 
svobodě slučitelné se stejnou svobodou všech.“ Heywood, A.: Opus citatum, s. 43.
187 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 102.
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si přírody, které se v průběhu lidské společnosti neustále prohlubuje a rozšiřuje.“188

Odrazem svobody je mu právo na vývoj lidské civilisace.

Nelze však odhlížet od faktu, že chápání svobody v čase se nebývale měnilo: 

„… na počátku svého vývoje neměl pojem svobody pozitivní smysl, člověk podléhal 

nutnosti, osudu či náhodě. … u sofistů je svoboda to, co v obci směřuje k tomu, co je 

prospěšné, ke ctnosti (areté)…“189

Vnímání svobody je, jak vidno, značně různorodé, přínosný názor z tohoto 

pohledu zaujímá John Gray190: „Zatímco pro novověkého člověka znamená svoboda 

být chráněn před cizím zasahováním nebo nezávislost v podmínkách vlády zákona, 

pro člověka starověkého svoboda znamenala oprávnění účastnit se kolektivního 

rozhodování.“191 Nyní byly nastíněny kořeny odlišného vnímání svobody u liberálů i 

socialistů. Klasický liberalismus vyznával negativní pojetí svobody, jež přineslo 

podle V. Neffa192 „… zotročení, zkrvavění a ochuzení lidstva.“193, poněvadž se 

„zapomnělo“ na humanitu.

Co je positivním vymezením svobody? Podle Georga Wilhelma Friedricha 

Hegela194 svoboda v plném smyslu slova znamená mít příležitost k seberealisaci,

pokud jsou zapotřebí k jejímu dosažení určité zdroje, pak jsou součástí svobody 

samotné. Svoboda je tedy víc než jen právo jednat, tento názor byl podroben velmi 

ostré kritice ze strany moderních liberálů, a bývá jimi přirozeně odmítán. Ti 

poukázali, že svoboda a seberealisace nespadá v jedno a že je možné 

                                               
188 Engst, J.: Opus citatum, s. 20.
189 Universum. Všeobecná encyklopedie. Red. Sbor redaktorů, 9. díl/ Sp-T.: Svoboda. Praha, Odeon 
2001, s. 224. Na str. 224-225 se dále uvádí: „… u kyniků a stoiků je svoboda oproštění se od vnějších 
i vnitřních tlaků, potřeb a vášní a podřízení se nutnosti světového logu. Podle Platóna je svoboda bytí 
dobra, duše, chce-li dojít naplnění, musí o toto bytí nutně usilovat, zatímco Aristoteles hovoří o aktu 
vůle a zvláštní síle rozhodnutí. … Hobbes definuje pojem svobody politicky, jako nepřítomnost 
fyzického nátlaku; stejně je tomu u empiriků, od Locka až po Voltaira. Naproti tomu pro Spinozu je 
svobodná ta věc, která existuje z nutnosti své podstaty a její jednání není určeno ničím jiným. Teprve 
u Rousseaua je svoboda opět základním antrop. určením člověka, v němž se ukazuje duchovní povaha 
jeho duše. Kant se pokouší zprostředkovat úvahy 17. a 18. století ve dvojím pojmu svobody: 
v kosmologickém smyslu je svoboda schopnost navodit sám od sebe nějaký stav; v mravním smyslu 
je svoboda oprávněním poslouchat pouze ty zákony, které si sami stanovíme. U Fichta a Schellinga se 
svoboda stává transcendentálním východiskem filosofickým, z něhož jsou odvozovány všechny 
ostatní pojmy…“
190 John Gray je filosof a politolog, kritisující utopické myšlení. Z děl: „Two faces of liberalism“, 
„Liberalism“.
191 Gray, J.: Liberalismus. Přel. J. Fingerland. Praha, Občanský institut 1999, s. 13.
192 Vladimír Neff (1909-1983) národní umělec, spisovatel a překladatel.
193 Neff, V.: Opus citatum, Demokracie a kapitalismus. Filosofický slovník pro samouky neboli 
antigorgias. Praha, Družstevní práce 1948, s. 82.
194 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) idealistický filosof, rektor norimberského gymnasia, 
z děl: „Dějiny filosofie“, „Filosofie dějin“.
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před seberealisací dát přednost cílům jiným.195 Tak jako tak však jde o uskutečňování 

cílů, které si jedinec vytkne podle svého žebříčku hodnot; ve své podstatě lze mít 

za to, že jde o seberealisaci largo sensu. G. W. F. Hegel je obviňován, že nerozlišuje 

svobodu od seberealisace, on však mluví o příležitosti k seberealisaci, přílišné 

zjednodušování v argumentaci a překrucování thesí bývá obvykle na škodu věci 

samé.

E. Beneš je přesvědčen o tom, že jedině demokracie je schopna vrátit světu 

svobodu jako největší hodnotu, rozumí jí svobodu politickou, sociální, duchovní a 

mravní.196

Pro účely této práce bude se svoboda vnímat ve smyslu positivním i 

negativním zároveň. Neboť co ospravedlňuje k tomu, aby bylo pohlíženo na tuto 

ideu pouze prismatem částečným? Tedy bude chápána jako: nezávislost každého 

jedince za podmínek, které stanoví spravedlivý právní řád197, s vědomím, že svoboda 

jednotlivce je omezena svobodou druhých a zároveň jako oprávnění podílet se 

na správě věcí veřejných. Konečně pak jako příležitost k seberealisaci, která musí být 

pro všechny stejná, tím tedy zahrnuje nezbytně i svobodu politickou, hospodářskou,

sociální a kulturní. Svoboda není neomezená, ale musí být úplná, aby se vůbec 

o svobodě mohlo uvažovat;198 idea svobody jest nepochybně součástí ideje 

humanitní.199

Zmíněná relativně komplexní charakteristika svobody překonává mnohaletý 

rozpor různorodého pojetí a pokouší se nastolit harmonický soulad, přičemž 

svobodou hospodářskou lze chápat v duchu výše podané definice hospodářské 

demokracie. Odvolávání se na ideu svobody nemá být legitimním důvodem 

pro vykořisťování člověka člověkem. Je-li cílem humanitním, aby svoboda se dostala 

všem, zákonitě se vedle svobody objeví idea rovnosti.

                                               
195 Ibidem, s. 67-68.
196 Viz Beneš E.: Světová krise, kontinuita práva a nové právo revoluční. Praha, Václav Linhart 1946, 
s. 16.
197 K ideji spravedlivého práva viz kapitola III.
198 To hlásali již J. J Rousseau a W. Godwin a další. Blíže k tomu Webb, S.: Perioda anarchie In: 
Fabiánská pojednání o socialismu. Red. G. B. Shaw. Přel. J. Pelcl, A. Hofmeister. Praha, J. Pelcl 
1897, s. 53.
199 Jde o shrnující názor autora.
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4. Rovnost

Rovnost bývá obvykle vnímána jako „… ústavní zásada moderních 

demokracií, odvozená z přirozeného práva…“200, přičemž se o ní hovoří takřka vždy 

ve spojitosti se svobodou, neboť nesvobodní se stávali svobodnými, a tak u nich 

docházelo k rovnosti, jež je ovšem nahlížena jako relativní.201 Blížeji je možno říci, 

že jde o „… politický ideál proklamující stejné podmínky, stejná práva, stejný podíl 

na rozdělování hodnot apod. pro všechny obyvatele.“202 Lze se domnívat, že neběží

pouze o ideál politický, ale nýbrž i o ideál sociální, hospodářský, ba i kulturní; 

bez rovnosti svoboda nemá valného smyslu.

Idea rovnosti jak píše M. Trapl: „... je nerozlučnou součástí demokratické 

myšlenky… jako idea dosažitelného stupně rovnosti hospodářsko-sociální, 

slučitelného s potřebami společnosti a kultury.“203 Rovnost výstižně vyjadřuje 

demokratický ideál, jež stojí v oposici k cílům oligarchickým. T. G. Masaryk 

„… ukázal, že rovnost politická stává se do značné míry ilusorní, trvá-li vedle ní 

současně nerovnost sociální…“204 Společnost, má-li být demokratická, musí trvat 

na sociální rovnosti. Rovností se rozumí podle Jamese Ramseye MacDonalda205: 

„…stejná možnost k uplatnění.“206 V podstatě tím lze vyjádřit myšlenku, že člověk 

by se nerodil v okovech již od narození, tato možnost by proto zásadně neměla být 

ovlivněna majetkovými poměry rodičů dítěte. V. Neff je toho stanoviska, že: „… 

rovnost právní a politická musí být doplněna rovností hospodářskou a sociální, jinak 

řečeno zásady demokracie musí být spojeny…“207

Závěrem lze uvést pojímání rovnosti, jež bude klíčové pro celou práci: stejná 

míra svobody pro všechny, včetně aspektu politického, sociálního, hospodářského a 

                                               
200 Universum. Všeobecná encyklopedie. Red. Sbor redaktorů. 8. díl.: Rovnost. Praha, Odeon 2001, 
s. 185.
201 Viz Neubauer, Z.: Opus citatum, s. 312-313.
202 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Red. Sbor redaktorů. Sv. 6.: Rovnost. Praha, Diderot 
1999, s. 441. Tamtéž je dále uvedeno: „Absolutní rovnost lidí je sociální utopií, neboť různost lidí je 
podmíněna již fyzickou i duševní růzností, růzností zájmů, zkušeností ap. V obecné rovině jsou si 
všichni lidé rovni svým lidstvím… Všeobecně je v demokratických pluralitních společnostech 
deklarována rovnost před zákonem a rovnost příležitostí; v praxi je však tato proklamativní rovnost 
často porušována.“
203 Trapl, M. Opus citatum, s. 133.
204 Ibidem, s. 133.
205 James Ramsey MacDonald (1866-1937) ministerský předseda Velké Británie a vůdce labouristické 
strany.
206 MacDonald, J. R.: Socialismus. Přel J. Kapras. Praha, L. Mazáč 1936, s. 111.
207 Neff, V.: Demokracie a kapitalismus. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, 
Družstevní práce 1948, s. 83.
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kulturního.208 Toto vymezení svou povahou vychází z výše uvedeného pojímání

svobody, důvodem je neoddělitelná povaha obou kategorií, přičemž se neobhajuje

these o absolutní rovnosti, totiž jak známo lidé se odlišují ať už nadáním, pílí nebo i 

jinak.

5. Liberalismus

I na liberalismus mohou být náhledy různé; prvotní liberalismus, to jest 

do rozvinutí raného kapitalismu, je možné chápat v této rovině: „Liberalismus (z lat. 

Liber – volný, svobodný) – soustava polit., filosof., nábož. názorů, hájící svobodu 

osobní a svobodu myšlení a stojící proti konservativismu, proti ortodoxnosti a 

klerikalismu.“209 Na počátku šlo o cíle humanitní, později však již ne, liberalismus se 

sám stal konservativní. V komplexním pohledu je tento fenomen „… výrazem pro 

všechna hnutí, t. zv. Svobodomyslná, t. j.  taková, která zdůrazňují požadavek 

svobody v různých úsecích sociálního dění (svoboda hosp., polit., kult. atd.).“210

Jak vidno, nazírání se mění v čase, stejně jako u některých jiných pojmů. 

„V hutné zkratce podává kvintesenci pův. <liberalismu> fysiokratické heslo <laissez 

faire, laissez aller, lem onde va de lui même.>“211 Liberalismem označuje Eugen 

Philippovich212 politický a hospodářský okruh idejí, jež se snažily vybojovat

neodvislost individua od sociálních organisací v záležitostech duševních, 

náboženských, politických i hospodářských, není tudíž náhodným produktem 

jednotlivých osob nebo jednotlivých zájmových skupin, nýbrž výsledkem dlouhého, 

                                               
208 Shrnující názor autora.
209 Vodovozov, V.: Liberalismus. In: Slovník národohospodářský sociální a politický. Red. E. 
Chalupný. Praha, Knihtiskárna Otakar Janáček 1931, s. 603.
210 Foustka, B. – Marek, F. M. – Zwicker, B.: Liberalismus. In: Ottův slovník naučný nové doby. 
Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému dílu třetího. Red. Sbor vrchních redaktorů. Sv. 2. 
Paseka, Polička, Sdružení pro Ottův slovník naučný Paseka/Argo 2001, s. 1186., kde je dále uvedeno: 
„Přesnějšího vymezení se pojmu liberalismu dostalo jednak v politice, jednak v nár. hospodářství, ale 
i zde prošel vývojem, který různě pozměnil jeho smysl. Čistě terminologicky nazíráno byl ražen 
pojem liberalismu jako bojovné heslo radikálního křídla španělských cortesů r. 1812 a recipován už na 
vídeňském kongresu (carem Alexandrem) jako označení ideálů francouzské revoluce. Od té doby 
zobecněl (nejdříve v Anglii) jako běžné heslo stavěné proti konservativismu. Kořeny liberalismu tkví  
v začátcích novodobého individualismu a jsou spojeny jednak s reformačními hnutími (zejména 
v kalvínských směrech), jednak s renesancí a s vývoje hospodářství kapitalistického. Východiskem 
myšlenkovým je důraz, kladený na autonomii lidského rozumu…“
211 Ibidem, s. 1187. Volně přeloženo do angličtiny: „Let do and let pass, the world goes on by itself".
Česky rovněž volně: nechme věci plynout, svět se točí sám.
212 Eugen Philippovich (1858-1917) německý národohospodář, kromě díla citovaného napsal např. 
„Grundriß der politischen Oekonomie“.
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historického vývinu, jehož kořeny tkvějí v požadavku lidského ducha, býti 

autonomním, rozvíjeti vlastní osobnost samostatně a ne dle cizích rozkazů.213

Co soudí T. G. Masaryk? „Liberalismus vystupoval jako racionalismus: 

deismus, filozofie osvícenská, volná myšlenka (<freethinking>) jsou podstatou 

liberalismu; liberalismus byl pokus zorganizovat spisovatelsky, a zvláště 

žurnalisticky takzvaný zdravý rozum jakožto veřejnou autoritu. … liberalismus tvoří 

bojový šik aristokratismu a plutokratismu… kodifikovaná polovičatost… “214

Podle Raymonda Arona215: „Liberalismus je koncepce týkající se cílů a 

omezeni moci.“216, přirozeně omezit moc217 lidu ve prospěch aristokracie a 

zabezpečit, aby nikdy ji neměl. R. Scruton jej však považuje za nepřesný pojem, 

kterým se označuje moderní politická doktrína.218 Pro Leonarda Trelawnyho

Hobhouse219 je liberalismus „… víra, že společnost může býti bezpečně založena na 

této sebeřídící síle osobnosti, že pravá obec může býti vybudována jedině na tomto 

základě…“220 Ohniskem liberalismu (jak z latinského slova vyplývá) je pojem a 

chápaní svobody; menšiny akcentuje José Ortega y Gasset221 „Liberalismus je 

právně politický princip, podle něhož veřejná moc, ač všemohoucí, omezuje sama 

sebe, a stará se třeba i na svůj úkor, aby ve státě, který ovládá, bylo dost místa i pro 

životy těch, kteří nemyslí a necítí v souladu se státem, se silnějšími, s většinou.“222

Nelze opomenout, že samotný pojem bývá v posledním období naplňován 

novým obsahem v duchu neo-liberalismu, mluví se např. o koncepci minimálního 

státu; velmi často tyto pojmy navzájem splývají; někdy se mluví o liberalismu 

sociálním, lze usoudit, že liberalismus lze chápat jako pojem velmi široký. 

                                               
213 Viz Philippovich, E. Vývoj hospodářsko-politických idejí v XIX. Století. Přel. J. B. Novák, J. B. 
Praha, R. Brož 1911, s. 1.
214 Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Díl II. Část 2 až 5. a díl 
III. část 1. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996, s. 323 a 327-328.
215 Raymond Aron (1905-1983) filosof, sociolog a novinář, z děl: „Demokracie a totalitarismus“.
216 Aron, A.: Esej o svobodách. Bratislava, Archa 1992, s. 116.
217 Za původce koncepce omezování a dělby moci lze označit Ch. L. Montesquieua, to však platilo pro 
účely monarchie.
218 Srv. Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Přel. P. Pithart. Praha, Atlantis 1989, s. 62.
219 Leonard Trelawney Hobhouse (1864-1929) filosof, sociolog a  zakladatel Sociologické 
společnosti. 
220 Hobhouse, L. T.: Opus citatum, s. 99. Na straně 99 a 111 autor dále uvádí: „Svoboda tak stává se 
ne tolik právem jednotlivce, jako nutnou potřebou společnosti. Podstatou liberalismu jest pochopit, že 
pokrok není věcí mechanického důmyslu, nýbrž že spočívá v osvobození živoucí duchovní energie.“
221 José Ortega y Gasset (1883-1955) profesor metafysiky na Madridské universitě, poslanec, znám 
zejména dílem „Vzpoura davů“.
222 Citováno podle Gray, J.: Liberalismus. Přel. J. Fingerland. Praha: Občanský institut, 1999, s. 99.
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Pro srovnání lze uvést stanovisko M. Skácela: „Liberalismus je tedy jakýsi 

podivný světový názor, který spočívá v tom, že všechny protichůdné názory jsou 

stejně oprávněné nebo lépe, že není žádného pravdivého světového názoru. … 

Jediným zákonem liberalismu je naprostá svoboda každého lidského jednotlivce“223. 

Jelikož „… zrodil se v dvojí tvářnosti: politické a hospodářské.“224 pro účely 

této práce liberalismem se bude rozumět: synthese politického a hospodářského 

liberalismu.225 Níže budou vysvětleny obě tyto jeho složky, přistupuje se k této 

methodě, poněvadž politický liberalismus bez hospodářského je nemyslitelný, jejich

existence je provázaná.

a) Politický liberalismus

Tento pojem je možné chápat v následujících rovinách, kdy zpočátku 

„Politickému liberalismu bylo účelem osvoboditi jednotlivce z pout všemohoucího 

absolutistického, byrokratického státu a poskytnouti mu jistý okruh práv proti tomuto 

státu.“226 Bohužel ztělesnil tato práva pro nemnohé, lidu zůstaly odepřeny.

„Liberalismus znamená v mluvě parlamentní politický proud směřující k uplatnění 

svobodomyslných zásad v celém životě veřejném.“227 Bohužel je mu vlastní ona 

bezzásadovost, protidemokratická povaha, proto snadno podlehne vnějším 

útokům.228 Liberalismus vznikl jako politické hnutí, aby prosadil svobodu 

jednotlivce, slabý stát a svobodný obchod.229 Takový stát je vhodný pro kruhy 

oligarchické, nikoli pro správu lidu lidem a pro lid. Neomezený obchod v rukách 

kapitalistů popírá hospodářskou demokracii, v samotném důsledku i politická práva 

lidu, neboť kdo vládne, je odedávna závislý na třídě panující. 

E. Beneš chápe politický liberalismus jako filosofii antidemokratismu: „Proti 

idei lidství a bratrství staví dále filosofie ta princip opáčný: lidský egoism a z něho 

plynoucí princip boje o život, politický a hospodářský individualism.““230

                                               
223 Skácel, M.: Opus citatum, s. 8.
224 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 21.
225 Shrnující názor autora.
226 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 21.
227 Srb, A.: Liberalismus. In: Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 
Patnáctý díl. Red. Sbor vrchních redaktorů. Paseka, Polička, Sdružení pro Ottův slovník naučný Argo/ 
Paseka 1999, s. 1016.
228 Byly míněny hrozby fašismu a nacismu.
229 Viz Valeš, L.: Dějiny politických teorií. 2. rozš. vyd. Plzeň, Aleš Čeněk 2007, s. 211.
230 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 36. E. Beneš dále 
popisuje politický liberalismus takto: „Neúprosný boj o život, o majetek, jinými slovy o moc ve 
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Politickým liberalismem se bude rozumět: až na výjimky protidemokratický 

myšlenkový směr, který si klade za cíl prosadit negativně pojatou ideu svobody, se 

všemi důsledky z toho vyplývajícími.231 Volba tohoto vymezení vyplývá z provedené 

analysy kategorie demokracie a potřeby ucelené povahy celé práce, oněmi 

výjimkami se myslí akcent na lidská a politická práva, práva menšin a umírněný 

regionalismus. Politický liberalismus je tak pojistkou pro fungování hospodářského 

liberalismu.

b) Hospodářský liberalismus

Po vymezení politického liberalismu je možné přistoupit k hospodářskému 

liberalismu. „Hospodářský liberalismus se po teoretické stránce jeví – nejryzeji 

ve škole manchestrovské – jako promítnutí liberalistických principů do dění 

hospodářského.“232

E. Beneš jej vnímá jako  „… bezohledný boj hospodářský, že ten bezohledný 

boj hospodářský jeví se v životě ve formě volné soutěže  se všemi jejími následky, ... 

Osobní zájem je zde rozhodující. Na něm stojí ta individualistická zásada 

hospodářská...“233 President budovatel nazývá věci pravými jmény a nesnaží se 

zalíbit těm, co panují, ukazuje samotnou podstatu a bezzásadovost hospodářského 

liberalismu.

„Liberalismus hospodářský čili kapitalismus jest jakýsi naivní optimismus, 

který očekává, že sobecká a bezohledná konkurence hospodářská jaksi automaticky 

                                                                                                                                    
společnosti, je východiskem celé její praktické politiky. Je-li pak pro jednotlivce egoism osobní a boj 
o život a moc základem všeho jeho jednání, platí totéž o státě a národě jako o společenské jednotce. 
Odtud pochází nezastřený kult moci  síly jednotlivce, stejně jako kult moci a síly státu a národa. … Je 
to filosofie, která chce počítat s brutálními fakty: s pudy a city, vášněmi a chtíči lidské společnosti, 
s nietzscheovskou vůlí k moci, s touhou států a národů neovládat jen sebe, nýbrž i druhé. Je to 
apotheosa brutální moci, je to reální politika ve smyslu reální politiky Bismarkovy. Ve svých cílech je 
omezena jedinou věcí: vlastním prospěchem. … Je oportunistická v tomto smyslu, při všem svém 
radikalismu a řídí se výlučně bezohledným utilitarismem, přecházejíc obyčejně až do cynismu. 
Posmívá se mravnosti v politice.“
231 Souhrnný názor autora.
232 Foustka, B. – Marek, F. M. – Zwicker, B.: Hospodářský liberalismus. In: Ottův slovník naučný 
nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému dílu třetího. Red. Sbor vrchních 
redaktorů. Sv. 2 Paseka, Polička, Sdružení pro Ottův slovník naučný Paseka/Argo 2001, s. 1188. 
Tamtéž je dále uvedeno: „Jeho nositelem je svobodné individuum… které - svobodně se uplatňujíc –
zaručuje nejen nejúspěšnější  rozvití hospodářských činností, nýbrž i hospodářsky nejúspěšnější 
společenský stav. Předpokladem toho je nejen svobodná výroba ale i svobodná směna.“
233 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L, Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 110 a 116.
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přivodí sociální vyrovnání a řád.“234 píše M. Skácel. Určitý řád nicméně přináší, a 

sice podřízení se slabých vůči silným.

To vede do situace společenské, kde panuje „… boj a konkurence; přirozený 

výběr sociální a hospodářský stejně se tu uplatňuje jako v biologii. Volnost tohoto 

boje, nezakročování, rozatomisování a zindividualisování všeho společenského a 

hospodářského života je přirozeným důsledkem této teorie.“235 takto hospodářskému 

liberalismu rozumí Inocenc Arnošt Bláha236.

Friedrich August von Hayek237 zastává opačné stanovisko: „Hospodářský 

liberalismus se však staví proti nahrazení konkurence méněhodnotnými metodami 

koordinace činností jednotlivců.“238 Těmito metodami je spolupráce a  tvorba 

hospodářského plánu, je věcí názoru, které jsou hodnotnější.

Nadále v textu se bude pojem hospodářský liberalismus vnímat jako: 

myšlenkový směr vybudovaný na volné soutěži a hospodářském boji, byť by byly i 

částečně omezované, jenž je samotným popřením hospodářské demokracie.239 Je 

evidentní, že správa lidu na poli hospodářském nemůže být liberalismem eo ipso

připuštěna.

6. Socialismus

Socialismus není stavbou jednolitou, každý z myslitelů, který se jím zabýval,

mu vtiskl svůj ráz, lze proto hovořit o mnoha jednotlivých socialistických 

směrech.240 V zásadě „Socialismus představuje široký proud přístupů ke společnosti, 

sociálnímu dění a sociálním jevům. … Socialistickým teoriím je společná snaha 
                                               
234 Skácel, M.: Opus citatum,  s. 8. Autor na str. 24 ještě uvádí: „Individualistickým směrem 
hospodářským jest kapitalismus a hospodářský liberalismus, který pojímá soukromé vlastnictví jako 
právo jednotlivce ničím neomezené, bez jakéhokoliv zaměření sociálního.“
235 Bláha, I. A.: Sociologické základy politiky. In: Edvard Beneš, filosof  státník. Red. A. Hartl. Praha, 
L. Mazáč 1937, s. 51. Autor tamtéž dále uvádí: „Škola individualistická, liberální, stojí v podstatě na 
stanovisku sociologického subjektivismu. A odtud všecky její důsledky a názory. Hospodaření chápe 
po výtce individuálně, celkové hospodaření společnosti je pro ni jen souhrn hospodářství jedineckých. 
Všecko hospodaření ve společnosti je tudíž hnáno jen individuálním egoismem, psychickými 
vlastnostmi a okolnostmi individua. … proto také hájí ve své krajní formě úplnou svobodu a volnost 
individuálního podnikání.“ 
236 Inocenc Arnošt Bláha (1879-1960), žák Masarykův, prof. sociologie, redaktor Sociologické revue, 
rektor Vysoké školy sociální v Brně. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník českých a slovenských myslitelů a 
sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 17-18. 
237 Friedrich August von Hayek (1899-1992) nositel Nobelovy cenu za ekonomii v roce 1974, 
představitel rakouské ekonomické školy, zastánce „laissez faire“.
238 Hayek F. A.: Cesta k nevolnictví. Přel. B. Bartinka. Praha, Občanský institut 1991, s. 19.
239 Shrnující názor autora.
240 Viz Fiedler, F.: Socialism před válkou a po válce. Praha, Nakladatelství J. Otto, spol. s r. o. 1920, s. 
51. 
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o překonání nespravedlivé sociální nerovnosti…“241, bude proto nutné nakonec 

přikročit k jednotícímu pohledu. Jistě lze uvést definici, kterou přijala Francouzská 

akademie věd: „Socialism jest politická doktrina, směřující za sociálními 

reformami.“242 Pierre-Joseph Proudhon243 zmiňuje: „Jest to každá snaha 

ku povznesení společnosti lidské.“244 Jeho vymezení je bohužel příliš široké, ač 

pravdivé. Albert Eberhardt Friedrich Schäffle245 jej definoval tak „… že má  za účel 

nahraditi soukromý kapitál společným kapitálem; a sice takovou výrobou, která 

<na základě kolektivního vlastnictví výrobných zdrojů, hledí provésti součinnou 

organisaci národní práce.> “246 Zde je vyzdvižen, možná až jednostranně, 

hospodářský aspekt socialismu, nejde tím pádem o celkové vystižení. 

Přístupným a malebným jazykem jej definuje T. G. Masaryk: „Socialism, 

můžeme říci docela všeobecně, usiluje o spravedlivější a spravedlivé rozdělení všech 

statků, a zdokonalení společenské organizace; spravedlivější rozdělení statků má být 

v prvé řadě na prospěch hospodářsky slabým.“247 Toto hnutí stojí na ideji rovnosti, 

usiluje o její naplnění, je projevem ideje humanitní.   

František Krejčí248 vnímá socialismus jako „… úkaz společenského života, 

jakožto datum dějinného a kulturního vývoje, znamená v nejširším smysle snahu 

                                               
241 Večeřa, M.: Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, s. 45.
242 Beneš. E.: Opus citatum, s. 7.
243 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) socialistický myslitel tendující k anarchismu, z děl: „Co je to 
vlastnictví“.
244 Laveleye, E.: Socialismus naší doby. Praha, Časopis českého studentstva 1892, s. 6.
245 Albert Eberhardt Friedrich Schäffle (1831-1903) německý sociolog, ekonom a politik – ministr 
obchodu.
246 Olivier, S.: Základ mravní. In: Fabiánská pojednání o socialismu. Red. G. B. Shaw. Praha, J. Pelcl 
1897, s. 120. Obdobně členové „Fabian society“ socialismem rozumí: „… organisování a obstarávání 
nejnutnější výroby v zemi lidem samým a sespolečenstvení užitků, jež v různých formách podává 
půda a to prostřednictvím veřejných úřadů, jež se k tomu nejlépe hodí.“ Shaw, G. B. et al.: Fabiánská 
pojednání o socialismu. Přel. J. Pelcl, A. Hofmeister. Praha, J. Pelcl 1897, vnitřní strana obálky.
247 Masaryk, T. G.: Otázka sociální II. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2000, s. 20. Blížeji je 
charakterisováno Masarykovo pojetí takto: „Socialismus v jeho pojetí jest idea soustavné reformace, 
program reorganisace společnosti, směřující k lepší organisaci výroby a distribuce statků 
hospodářských i kulturních. Masarykův socialismus zdůrazňuje kolektivistické prvky lidského života, 
apeluje na bratrství všech lidí, usiluje o tuhou solidárnost a vzájemnou pomoc jednotlivců i dílčích 
skupin společenských, konečně pak i o lepší technické zřízení této součinnosti. Důraz klade se tu na 
složky kolektivistické, neboť i jméno socialismus jest Masarykovi často synonymem kolektivismu; 
podtrhuje se organisace lidí (spojených ovšem především a nejúčinněji pouty duševními, vnitřními), 
zkrátka vše, co činí z nesouvislé řady jedinců uspořádanou jednotu a celek.“ Citováno podle  Trapl, 
M.: Opus citatum, s. 141.
248 František Krejčí (1858-1934) filosof, psycholog, poslanec, a senátor, za války pracoval 
v protirakouském odboji Maffie, příznivec Volné myšlenky. 
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o spravedlivé uspořádání společnosti.“249 Legitimním požadavkem doby je sociální 

spravedlnost, nelidské je pokračování ve vykořisťování.

Nelze si nepovšimnout, kterak definuje socialismus E. Beneš: „Kdybychom 

chtěli krátkou větou zhustiti podstatu socialismu, mohli bychom říci: jde 

za všestrannou rovností tím, že žádá solidaritu lidí a zájmů hospodářských, 

politických, kulturních.“250. Pozoruhodně tímto způsobem koncentrovaně vyjádřena 

samotná podstata socialismu, když rovnost, tak úplná (to neznamená absolutní).

František Fiedler251 soudí, že: „Socialism je hnutí namířené k přeměně 

stěžejních zásad dnešního právního řádu, jež jsou soukromé vlastnictví a volnost 

smluvní, aby vyrovnány byly nesrovnalosti v rozdělení majetku a důchodů.“252

Prismatem právním bylo vyjádřeno, oč v socialismu běží především.

Socialismus jest „… obecný výraz jednak pro učení o budoucím 

společenském řádu, který vystřídá řád kapitalistický, od něhož se bude lišiti 

především tím, že si v něm budou všichni pracující rovni v svých právech a 

povinnostech, že budou plně účastni na výsledcích spolupráce, že vlastnictví, zejm. 

výrobních prostředků, bude zespolečenštěno…“253 Bezpochyby jde o významné 

učení z pokladnice evropské moudrosti, kterým se lidstvo zabývá již poměrně dlouhé 

období, proto se v odborné literatuře vyskytuje nespočet názorů na tento celosvětový 

fenomen. Ovšemže lze říci „… socialism je pouze stupněm v nekonečném postupu 

z chabosti k nevědomosti, ve které společnost stejně jako jednotlivec jest zrozena 

k síle a osvětě, v níž mohou vyhledati a voliti si sami svoji cestu vpřed…“254 Chce se 

tak vyjádřit vývoj civilisace lidské od úrovně nízké ke stavu ideálnímu.

J. R. MacDonald jej definoval takto: „Socialismus jest vyznáním těch, kteří 

uznávají, že společnost existuje proto, aby zdokonalila jednotlivce, aby zachovala 

                                               
249 Krejčí, F.: Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném. Praha, J. Laichter 1922, s. 536.
250 Beneš. E.: Opus citatum, s. 8. E. Beneš dále na straně 8 a 49 píše: „Poněvadž však všestranné 
rovnosti sociální nelze dosíci jiným způsobem, nežli když se změní dnešní forma soukromého 
vlastnictví a organisace soukromého práva vlastnického, jest tedy socialistou ten, kdo chce změniti 
právo vlastnické v tom smyslu, aby byla zavedena větší rovnost majetková. … Socialism jest jen 
zvláštní výraz individualismu, výraz touhy po ukojení všech tělesných i duševních potřeb…"
251 F. Fiedler (1858-1925) profesor správní vědy a národohospodář, ministr obchodu ve vládě M. V. 
von Becka, představitel mladočeské strany.
252 Fiedler, F.: Opus citatum, s. 51. 
253 Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů. Díl VI.: Socialismus. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1932, s. 763. Tamtéž se dále uvádí: „… 
aby nebylo nástrojem vykořisťování jedněch členů společnosti jinými, a veškeré hosp. podnikání bude 
plánovitě řízeno s jednotícího hlediska blaha celé společnosti, jednak pro hnutí, usilující o uskutečnění 
tohoto společenského řádu.“
254 Olivier, S.: Opus citatum, s. 150.
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svobodu…“255 Na ethické jednání člověka má vliv nesmírný společnost, v níž žije, 

cení-li si vysoko mravních ideálů, především vlivem výchovy a osvěty, jedině tak lze 

o socialismu uvažovat.

Socialismus je nepochybně „… aplikací ideálu humanitního na vztahy lidí 

ve společnosti, úsilí o pravou lidskost v oblasti sociálních a hospodářských 

vztahů.“256, jak poznamenává M. Trapl. Ryzí materialismus není dostatečným 

základem pro socialismus, který potřebuje mravně vyspělých lidí. Podle A.

Heywooda „Jako ideologie byl socialismus tradičně definován svým odporem 

ke kapitalismu a snahou zajistit jeho humánnější a sociálně hodnotnější alternativu. 

Jádrem socialismu je pohlížení na lidi jako na společenské tvory, které spojuje 

společné lidství.“257 Ústřední hodnotou tohoto hnutí je rovnost a důraz na spolupráci. 

Slovo socialismus se chápalo ve trojím významu jako socialismus ekonomický, 

socialismus jako nástroj prosazení zájmů organisovaného dělnictva, a konečně 

v širokém smyslu jako určitý soubor hodnot, myšlenek a teorií.258 Podstatou 

socialismu je kritika stávajícího společenského řádu, kapitalismu, ideový koncept 

budoucí společnosti a taktika k uskutečnění socialismu.259

Konečně pak pro cíl této práce bude postačující následující vymezení: 

socialismem se rozumí myšlenkový směr, jehož obsahem je vědomé usilování

o nastolení sociální spravedlnosti ve společnosti, které je odrazem ideje humanitní.260

Bylo uvedeno, čistě materialistické pojetí není dostatečnou oporou, avšak ani víra 

v Boha není podmínkou. Na druhou stranu mravní korektiv nelze opomenout 

při jakékoli smysluplné činnosti v lidské společnosti. Pod zorným úhlem humanity 

lze jedině vznést legitimní požadavek po sociální spravedlnosti. 

                                               
255 MacDonald, J. R.: Opus citatum, 1936, s. 6. Na str. 6-7, 103 a 157 autor dále uvádí: „Snaží se 
vybudovati sociální organisaci, do jejíž pravomoci by spadalo řízení národohospodářských statků jako 
půdy a průmyslového kapitálu, které nelze bezpečně svěřiti soukromým rukám. To jest socialismus. 
Jest to praktické užití ideje o vzájemné pomoci v politice a v národohospodářství. Cílem socialistů jest 
svoboda… Socialismus navrhuje změnu společenského mechanismu, ospravedlňuje ho však tím, že 
bude prostředkem k získání větší osobní svobody. … pokud jde o hospodářskou stránku, jest 
soustavou, která zabrání vykořisťování. … Socialismus znamená směr, nevyjadřuje dogma, a proto se 
jeho výrazové formy v různých generacích mění.“
256 Trapl, M.: Opus citatum, s. 142.
257 Heywood, A.: Opus citatum, s. 118
258 Ibidem, s. 119.-120.
259 Vozka, J.: Opus citatum, s. 10.
260 Shrnující názor autora.
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a) Evoluční socialismus 

Je známo, že existují dvě hlavní formy socialismu v závislosti na tom, jakým 

způsobem ideály jeho mají být naplněny: revoluční a evoluční. Od sedmdesátých let 

devatenáctého století je výraz socialismus vyhrazen „socialismu evolučnímu“ a 

„socialismus revoluční“ je ztotožňován s komunismem.261 Evoluční socialismus 

„… hlásá, že socialistická společnost se uskuteční postupně, evolucí… prostředek 

uskutečnění socialismu spatřuje v okamžitém zlepšování sociálního postavení tříd 

sociálně slabých ještě za kapitalistického řádu, ve vybudování politicky silných, 

početných stran socialistických, průbojných odborových organisací zaměstnaneckých 

a podniků družstevních.“262 A jelikož usiluje o zavedení sociálních reforem, bývá 

nazýván reformismem,263 podle F. Fiedlera jde pak o socialismus organisující a 

soustavný, který chce „stavět“.264

Pro zbytek práce lze přijmout následující vymezení: cesta k realisaci 

socialismu methodou parlamentární, tedy socialismus postupný, v úplné podobě 

přijatelný v okamžiku, kdy drtivá většina společnosti bude na něj připravena.265

Setrvává proto na taktice vyčkávací, je potom otázkou, nezůstane-li jen u ideálů. 

b) Revoluční socialismus

Revoluční socialismus je spojen podle K. Marxe (z roku 1848, to jest

K. Marxe revolučního, jde-li o revoluci vedenou násilnými prostředky) s názorem, že 

socialismus se může uskutečnit pouze cestou sociální revoluce, je otázkou, zdali lze 

očekávat, že by se kapitalisté vzdali výrobních prostředků po dobrém. Revoluce není 

možné uměle vyvolat, musí být výrazem vůle zrevolucionisovaného lidu, který 

v historickém okamžiku převezme moc a nastolí po přechodnou dobu diktaturu 

proletariátu. Ta pak zruší třídní rozdíly a náležitě bude organizovat výrobu.

Jiným druhem moderního revolučního socialismu je syndikalismus, 

zastávající myšlenku, že socialismus uskuteční odborová hnutí zaměstnanců, že 

sociální revoluce vyplyne z bojů o výši mzdy, které vyústí v generální stávku, jež 

                                               
261 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl VI.: Opus citatum, s. 763.
262 Ibidem, s. 767.
263 Ibidem, s. 768.
264 Viz Fiedler, F.: Opus citatum,  s. 57.
265 Souhrnný názor autora.
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ochromí moc kapitalistů a bude předána syndikátu.266 F. Fiedler soudí, že tento druh 

socialismu je demagogický a teroristický, který chce „bořit“.267 T. G. Masaryk 

uznává význam socialismu jako sociální theorie, jako pokus o humanitní program, 

hlásí se proto k permanentní revoluci sui generis. K desátému výročí samostatné 

republiky pronesl: „Naše demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí, ale 

revolucí hlav a srdcí – to je program humanity a demokracie.“268

Dále bude jím rozuměno: cesta k socialismu, zakládající se na myšlenkové a 

mravní revoluci, jež je spjata s radikální demokracií.269 V tomto pojetí nevychází se 

nutně z potřeby použití násilných prostředků, naopak podkladem je výchova 

k demokracii a humanitě, blíže platí, co bylo řečeno k radikální demokracii.

7. Lid

Vymezit kategorii zvanou „lid“ je obtížným úkolem, neboť je uvažováno

o „… sociální a kulturní kategorii, jejíž obsah je historicky proměnlivý v závislosti 

na sociálním, politickém, kulturním, sociálním a jazykovém kontextu.“270 J. Pinz „lid“

považuje za kolektivní subjekt demokracie, který je základní ale i nejvyšší, neboť je 

nadán rozhodovací pravomocí jakožto orgán ústavodárný, nejvyšší orgán státní.271

Bezpochyby jde nutně o „… kolektivní pojem, odpovídající určitějšímu plurálu lidé. 

V nejširším smyslu soubor obyvatelstva, obecenstvo (publikum), občanstvo, všichni 

obyvatelé nebo příslušníci určitého sídliště, kraje, státu. V užším smyslu třída lidí 

hospodářsky nesamostatných, závislých...“272 Mluví-li se o správě lidu, rozumí se již 

historicky smysl užší blížeji níže nastíněný.

„Masarykovi je pojem <lid> přímo synonymem slova <národ>, neboť si 

uvědomuje, že v nové době se oba pojmy sbližují... Masaryk chápe lid obvykle jako 

                                               
266 Srv. Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl VI.: Opus citatum, s. 767.
267 Srv. Fiedler, F.: Opus citatum, s. 57.
268 Loužilová, O.: Masarykův problém moderního člověka. Praha, Universita Karlova 1990, s. 104.
269 Jde o shrnující názor autora.
270 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Red. Sbor redaktorů. Sv. 4.: Lid Praha, Diderot 1999, s. 
352.
271 Viz Pinz, J.: Princip svrchovanosti lidu contra svrchovanosti zákona v pojetí judikatury Ústavního 
soudu a jejich poměr v právním státě. In: Úvod do právního myšlení a státovědy. J. Pinz, P. Krátký. 
Nymburk, O.P.S. 2006, s. 234.
272 Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl IV.: Lid Praha, „Československý 
kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1929, s. 453. Tamtéž je dále uvedeno: „… nevlastnících 
ani výrobní prostředky ani větší nemovitosti, lid pracující, proletariát, dědic lidu poddaného ve 
feudalismu… stává se nositelem demokracie a socialismu.“
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široké vrstvy národa, především t. zv. pracující vrstvy měst a venkova.“273 Takové 

stanovisko je zcela přirozené v okamžiku kdy: „Vítězstvím socialismu přestává být 

totiž proletariát proletariátem v původním slova smyslu.“ 274 To je však 

v nedohlednu, proto je potřebné opět se vrátit k užšímu vymezení „… lidové masy…

které jsou v důsledku svého obj. postavení schopny účastnit se řešení úkolů 

pokrokového vývoje společnosti.“275 Problémem vymezení lidu, který hraje 

významnou roli v současném demokratickém smyšlení, v minulosti se zabývalo 

mnoho osobností světového formátu.276 Vnímat tuto kategorii jako souhrn 

„absolutních já“ či v duchu doktríny „nadčlověka“ anebo snad jen jako souhrn elit se 

jeví jako příliš krátkozraké.277

Dále se v práci bude „lidem“ rozumět: „… označení t. zv. širokých vrstev 

společenských...  v jakémsi protikladu či aspoň v odluce vůči zbývající, sociálně, 

hospodářsky, mocensky, kulturně atd. více méně privilegované menšině…“278

V jediném případě byla dána přednost převzetí vymezení pojmu či kategorie i 

vzhledem k tomu, že dosud sociologicky tato poslední kategorie není uspokojivě 

vymezena. Zároveň bylo přihlédnuto k respektu, jakého dosud požívá „Ottův slovník 

naučný“, má se za to, že výstižně podává, co se má lidem rozumět. Dokonce 

vystihuje i dynamický aspekt této kategorie, poněvadž v úplné demokracii lid lze 

cum grano salis chápat co nejšířeji vzhledem k neexistenci  skupin privilegovaných.

                                               
273 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy politické 
teorie. Brno, Zář, tiskové a vydavatelské podniky 1947, s. 100. Autor dále tamtéž uvádí: „I T. G. 
Masaryk sám někdy přímo ztotožňuje lid a národ ve smyslu demokratickém, ve většině případů vítězí 
u něho pojetí sociologické, které oba termíny rozlišuje, chápajíc lid jako část (ovšem podstatnou) 
národa. … Synonymem pojmu <lid> je též pojem <masa>, mluví se o masách lidových, zejména tam, 
kde část lidu se projevuje navenek jednotným chováním; jde tu tedy zase o pojem užší, lid je víc než 
masa, která je toliko jeho částí.“
274 Svoboda, L.: Nástin socialistické ideologie. Praha, Orbis 1946, s. 74.
275 Malá československá encyklopedie. Red. Sbor redaktorů, Díl III.: Lid. Praha: Academia, 1986, s. 
800. Na stejné straně je dále uvedeno: „V prvobytné společnosti zahrnuje lid všechny členy 
společnosti. V antagonistických společnostech mezi lid nepatří vykořisťovatelské třídy, které 
provádějí protilidovou politiku. V socialistické společnosti patří mezi lid všechny vrstvy a sociální 
skupiny, mezi nimiž se vytváří politická, morální, sociální a ideová jednota.“
276 Kupř. Max Stirner, Thomas Carlyle, Friedrich Nietzsche, Vilfredo Pareto a K. Marx s Friedrichem
Engelsem. Blíže tamtéž, s. 800. Vnímat tuto kategorii jako souhrn „absolutních já“ či v duchu 
doktríny „nadčlověka“ anebo snad jen jako souhrn elit se jeví jako příliš krátkozraké.
277 Ibidem, s. 800.
278 Zwicker, B.: Lid. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k velikému Ottovu slovníku 
naučnému dílu třetího. Red. Sbor vrchních redaktorů. Sv. 2 Paseka, Polička, Sdružení pro Ottův 
slovník naučný Paseka/Argo 2001, s. 1191. Dále se zde uvádí: „ … k níž – podle okolností – náleží na 
př.  aristokracie, zámožnější buržoasie, úřednictvo, klérus, inteligence a pod. … (vrstvy dělnické, 
zemědělské, po příp. středního stavu).“
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II. Genese a stručný historický vývoj fenomenů demokracie 

a humanity

Vzhledem k rozsahu, pojetí a zaměření práce není bohužel možné uvést 

veškeré významné dějinné události, ani všechny osobnosti, které obohatily vybrané 

thema, proto bude přistoupeno k nezbytné, ale potřebné selekci.

1. Genese a vývoj fenomenu demokracie

a) Vznik fenomenu demokracie

Obecně se má za to, že první demokracie vznikají ve starověkém Řecku. 

Od té doby uplynulo již přes dva tisíce let, stanovit přibližně přesný počátek zrodu 

demokracie ovšem není možné. „V průběhu dlouhého období, kdy lidé žili 

pohromadě v malých skupinách... vytvářeli systém, v němž mnozí členové těchto 

skupin díky působení logiky rovnosti… se podíleli na rozhodnutích týkajících se 

skupiny jako celku.“279 Obecně bývá přijímán závěr, že „V prvotních dobách všude 

tam, kde si národ vládl sám, jednal přímo skrze shromáždění všech svých příslušníků, 

ať již to bylo město nebo kmen.“280

Úplnější představu o společenském zřízení a životu kmenů a kmenových 

svazů v období mezolitu a neolitu lze získat z etnografických studií rodů a kmenů, 

které byly v okamžiku, kdy je věda objevila na úrovni neolitu. Americký etnograf 

Lewis Henry Morgan281 takto studoval v devatenáctém století národ Irokézů. Mimo 

jiné došel k závěru, že při přijímání usnesení všekmenová rada i rada kmene 

dodržovala zásadu jednomyslnosti, stařešinové i rodoví náčelníci byli voleni. 

Irokézové usilovali o dodržování zásad, jejichž naplňování bylo v pozdější době 

označováno jako prvotní demokracie.282 Tyto závěry podporuje i výzkum kmene 

Kungů z Botswany a mnohých jiných (sběrači a lovci), který ukazuje, jak se lidstvo 

v minulosti vyvíjelo. Kungové se o potravu a hmotný majetek dělí tak, že nikdo 

                                               
279 Dahl, R.: O demokracii. Praha, Portal, s. r. o. 2001, s. 16. Autor na téže straně dále uvádí: 
„…v každém případě šlo o jedince starší či zkušenější … Výzkumy současných preliterárních 
kmenových společenstvích potvrzují, že tomu tak s největší pravděpodobností opravdu bylo.“
280 Bryce, J.: Opus citatum, s. 401.
281 Lewis Henry Morgan (1818-1881) americký etnograf, antropolog a archeolog.
282 Viz Adamová, K. -  Křížkovský, L.: Dějiny myšlení o státě. Praha, ASPI Publishing, s. r. o. 2000, 
s. 22-23. 
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nemá podstatně více než druhý. Skupinová rozhodnutí činí na základě dohody, proto 

se společenská hierarchie neuplatňuje.283

Fenomen demokracie však na čas zmizel s postupující sociální stratifikací.  

Nicméně lze zmínit, že „Výrazu demokracie užívá se od dob Hérodotových…“284, to 

jest od pátého století před Kristem u zmíněného řeckého historika, který zaznamenal 

diskusi jistého Otanese, který tvrdil, že moc má být v rukou celé populace.285

Lze tedy konstatovat, že ačkoli není možné říci, kdy přesně se demokracie 

objevuje, na otázku po její genesi bylo odpovězeno, objevuje se již v prvotních 

lidských uskupeních.

b) K vývoji demokracie v období starověku

V období starověku nastaly pro demokracii v určitých oblastech příhodné 

podmínky, především v Řecku. Na sever od Alp jistě lze zmínit barbarské 

demokracie starogermánské, i staroslovanské, zvláště pak tak zvané vojenské 

demokracie. Není tajemstvím, že mezi národy árijskými a semitskými byla 

na počátku nebývalá svoboda podporovaná duchem starozákonních proroků a určitá 

forma demokracie, která ustoupila přicházejícímu feudalismu.286 „Počátky 

demokracie spočívají v malých oblastech, venkovských obcích a nepatrných městech, 

o několika málo stech nebo snad tisících obyvatelů. První formou, kterou na sebe 

vzala, byla veřejná shromáždění...“287

Ve starověké Indii několik států se vyznačovalo formální demokracií, 

kde existovala lidová shromáždění a sněmy, pravidla veřejné diskuse a kde probíhaly 

volby. V duchovní oblasti, na rozdíl od hinduismu288, u buddhismu je spatřován 

demokratický charakter289, poněvadž není založen na privilegování úzké menšiny 

lidí.

Největší zásluhu na poli demokratickém ovšem má výše zméněné antické 

Řecko, přičemž je potřeba mít na paměti, že „Starověká demokracie byla více méně 

rozšířenou aristokracií. Právo volební bylo privilegiem menšiny, bujelo otroctví, 

                                               
283 Viz Shostaková, M.: Nisa dcera Kungů, Praha, Mladá fronta 1993, s. 13 a 16. 
284 Bryce, J.: Opus citatum, s. 36.
285 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 19.
286 Viz Laveleye, E.: Vláda v demokracii. Díl první. Praha, J. Pelcl 1897, s. 289 a 302.
287 Bryce, J.: Opus citatum, s. 146.
288 Byl použit souhrnný pojem pro rozličná indická náboženství, avšak při vědomí, že nic jako 
hinduismus pochopitelně neexistuje.
289 Viz Valeš, L.: Opus citatum,  s. 34 a 37.
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propuštěnci nikdy nemohli se státi plnoprávnými občany, třídní rozdíly byly 

ponechány.“290 Ve své knize „Nesnáze demokracie“ píše E. Beneš: „Demokracie 

starověká byla úzce politická, a při tom je v některých institucích… znamenala sice 

společné rozhodování o některých veřejných otázkách určitými širšími vrstvami, ač 

při tom držela existenci tříd bezprávných otroků, plebejců...“291 Ačkoli je hovořeno 

o demokracii, neznamená to, že by její historické formy odpovídaly vymezení, které 

bylo výše učiněno.

Ačkoliv tradičně se uvádí, že jde o lidovou vládu ve své nejstarší a 

nejjednodušší formě, je zapotřebí opravdu zbavit se ilusí, jak upozorňuje rovněž J. S.

Mill ve svém díle „Úvahy o vládě ústavní“: „V starém světě jakkoli mohla býti a 

často skutečně byla veliká osobní nezávislost, přece nebyla tu možná žádná poněkud 

pravidelná vláda lidu mimo svazky obce-státu; ježto se tu nedostávalo fysických 

podmínek k vytvoření a šíření veřejného mínění.“292 S tímto porozuměním lze 

pokračovat dále a nastínit pozoruhodné okamžiky dětských let demokracie.

V pátém století př. n. l. u kmene ionského mění se forma vlády takřka všude 

na demokracii293, šlo o malé řecké městské státy. „Demokraté v klasickém Řecku 

tvrdili, že občané, i přes svůj různý společenský a ekonomický původ, mají jak čas tak 

schopnosti a možnosti účastnit se politického života.“294 Vláda lidu (svobodných 

mužů)  prostřednictvím národních shromážděních trvala bezmála dvě stě let. „Jejich 

trvání krátké, ale plné lesku, dalo první příklady toho, co národ může dokázati 

ve správě  svých věcí lidovými shromážděními.“295 Ve většině měst byla zpočátku 

vláda monarchická, z krále přecházela postupně moc na význačné rodiny, které 

utlačovaly chudší občany. Ti toužili potlačit privilegovanou třídu, z povstání proti 

                                               
290 Soukup, J.: Presidenta Woodrowa Wilsona názory o demokracii ve státě. Pardubice, Společné 
knihtiskárny v Pardubicích 1918, s. 19. Nejedná se tedy o demokracii v pravém slova smyslu, pouze 
se jí vzdáleně podobá.
291 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 4. E. Beneš tamtéž 
dále píše: „Demokracie starověká je něco jiného než jak ji chápeme dnes. … roztřiďovala velmi ostře 
národ na třídy a kasty. Byla tudíž charakterisována něčím, co dnes pro nás je nedemokratické par 
excellence. Hlavní rozdíl proti demokracii dnešní ovšem spočívá v tom, že nebylo celkové filosofické 
základny pro demokratické pojetí všeho sociálního života.“
292 Mill, J. S.: Opus citatum, s. 15.
293 Pojmy starověká demokracie, athenská demokracie, středověká demokracie, představují spíše 
vládu aristokracie, zároveň označují pouhé dějinné zárodky vnímání výše vymezené kategorie 
demokracie, tedy se jí stricto sensu nerovnají.
294 Svensson, P.: Opus citatum, s. 11. Autor na téže straně dále uvádí: „Jako občané měli také tolik 
společných charakteristických znaků, že bylo možné očekávat, že dospějí ke společnému řešení 
společných problémů.“
295 Bryce, J.: Opus citatum, s. 23.
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představitelům oligarchie vznikala demokracie; heslem těchto revolucí byla rovnost 

před zákonem.296

Nejznámější a pravděpodobně na nejvyšší úrovni byla demokracie 

v Athenách,297 ovšem representativní forma demokracie nebyla tehdy známa, šlo 

o přímou demokracii. Velkým vůdcem athenské demokracie byl Perikles, 

v demokracii by měla fungovat otevřená společnost, za kterou umřel slavný Sokrates, 

jenž sám povzbuzoval své žáky k účasti v politice.298 Perikles, který byl na athenské 

zřízení velice hrdý, ve své slavné pohřební řeči pronesl, že skutečně jde 

o demokracii, jelikož moc je v rukách celého národa299, občané jsou si před zákonem 

rovni, rozhodují schopnosti nikoliv majetek, politický život je svobodný a lidé se 

zajímají o věci veřejné, vysoce je ceněna diskuse.300 Veliký úspěch athenské 

demokracie pramenil z nového sebevědomí, které Atheňané získali díky jedinečnému 

kulturnímu a vzdělanostnímu bohatství.301

Význačným rysem athenské demokracie byli řečníci neboli demagogové302, 

kteří vedli lid a navrhovali vhodná opatření ku prospěchu obce. Jejími znaky však 

byla rozdrobenost výkonné moci, neexistence vlastního soudnictví, pravidelného 

úřednictva či stálého vojska, o politických stranách nemluvě.303 P. Svensson 

vypozoroval čtyři hlavní znaky athenské demokracie, jimiž jsou: politická 

rovnoprávnost, přímá účast, obsazování veřejných funkcí losem a krátkodobost 

funkčního období.304

V Athenách figurovaly tři hlavní instituce: národní shromáždění (ekklesia), 

soudní sněm (heliaia) a rada (bule) s účelem poradním a správním, plnoprávné 

občany nebylo možno obejít. V pátém století zde byl i president, jeho funkce trvala 

však pouhý jeden den. Jelikož všechny úřady  byly bezplatné, chudí se jim vyhýbali; 

kladnou novinkou byla rovnost před zákonem. Po čase se athenská demokracie 

                                               
296 Ibidem, s. 42.
297 K demokratisaci Athen a k vytvoření demokratického režimu přispěl svými reformami mimo jiné 
Kleisthenes. Blíže viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 43.
298 Viz Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha, ISE 1994, s. 168.
299 Vnímání pojmu národ se v čase měnilo, tehdy šlo o menšinovou část obyvatel.
300 Srv. Svensson, P.: Opus citatum, s. 20.
301 Viz. Popper, K. R.: Život je řešení problémů. Praha, Mladá fronta 1997, s. 182.
302 Namátkou lze jmenovat ony velké muže, jako byli Themistokles, Perikles, Demosthenes nebo 
Fokion. Blíže viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 201-202.
303 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 201-202.
304 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 20.
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„zvrhla“ ve vládu chudých nad bohatými (ochlokracie). Sám Platon305 vložil ve svém 

dialogu Ústava do úst Sokratovi306: „Demokracie vzniká tehdy, když chudí zvítězí; 

zabijí některé ze svých protivníků, jiné vyženou a se zbytkem sdílí občanství a úřady 

na principu rovnosti; a platí obecné pravidlo, že o obsazení úřadů rozhoduje los.“307

Z tohoto výroku je zřejmé, nakolik se demokracie obával, ačkoli se občas uvádí, že 

měl v úmyslu ukázat na hrozbu tyranidy. Platon naneštěstí chybně si vyložil 

demokracii jako anarchii, přitom zdůraznil, že muž je ctěn a vážen, pouze když 

proklamuje lásku k lidu. Správně vystihl, že podstatou demokracie je svoboda,

pochopil tak důsledek demokracie, totiž že otroci budou rovněž svobodni a zmizí 

společenský rozdíl mezi pohlavími.308 Tak daleko však bohužel athenská demokracie 

nezašla. „Aristoteles má dokonce tendenci chápat demokracii jen jako vládu v zájmu 

chudých.“309 Poněvadž demokracie je správou lidu a lid obvykle dosud byl chudý, je 

tato tendence správná, ačkoliv v budoucnu chudoba může ustoupit dostatku.

Ke konci čtvrtého století před Kristem byly řecké demokracie, pověstné svou 

rozvinutou kulturou, zeslabeny vzájemnými spory a staly se snadným soustem pro 

makedonskou monarchii. Jejich přinos je naprosto zásadní a neopomenutelný.310

Zvláště když tyto demokratické republiky měli svou ústavu, ta však byla snadno 

měnitelná, kdykoli se občanům zachtělo, jelikož sám měl nejvyšší moc ve státě.311

Co se týká antického Říma, tak ten demokratickou republikou stricto sensu

nikdy nebyl, snad jen pouze částečně. Zde lze samozřejmě mluvit o aristokracii, 

ochlokracii, císařství; systém representativní demokracie tak nebyl znám ani zde. 

Avšak je třeba podotknout, že prvotní církve křesťanské měly demokratickou 

povahu.312 F. M. Hník je toho názoru, že: „Ideály demokratického světa vznikly 

z duchovního ovzduší, vytvořeného mravním zaměřením evangelia Ježíšova…“313

                                               
305 Platon (427-347 př. n. l.) je právem považován za největšího z filosofů historie, jeho Akademie 
byla vzorem pozdějších universit. Z dialogů: „Obrana“.
306 Sokrates (asi 469-399 př. n. l.) byl ztělesněním kritického myšlení, přenesl ohnisko filosofie 
z podstaty věcí na člověka a jeho společnost.
307 Ibidem, s. 23.
308 Ibidem, s. 23.
309 Ibidem, s. 25.
310 Viz Kolář, A.: Demokracie. In: Masarykův slovník naučný. Red. Sbor redaktorů. Díl II. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1926, s. 153-154.
311 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 191-192.
312 Viz Laveleye, E.: Opus citatum, s. 289 - 302.
313 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 27. Tamtéž autor dále uvádí:  „Radostná zvěst křesťanská vzbudila 
v lidstvu naději, že Pán dějin shází mocné se stolic a povýší ponížené, že naplní chudé dobrými věcmi 
a bohaté propustí s prázdnýma rukama.“
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Je však bohužel zřejmé, že toto sociální bratrství z kraje ranného křesťanství platilo 

jen mezi křesťany (v duchu deseti Božích přikázání). 

Významná perioda starověkých demokracií skončila definitivně pádem 

republiky římské, samospráva v městech se uplatňovala ve formě oligarchie nadále, 

dokud i ta nezanikla. Prodleva mezi dalšími pokusy o demokracii byla značně delší, 

než by si tehdejší občan Athen mohl pomyslet.

Nuže, navzdory aristokratické povaze těchto ve skutečnosti nedemokracií, 

nelze přehlédnout význam, který znamenaly pro inspiraci v následujících obdobích. 

Ukázaly, že o veřejných otázkách je možné rozhodovat na širším základě, vytvářet 

shromáždění a vést tam věcnou diskusi. Bohužel jejich na tehdejší dobu pokrokovost, 

nedovedla zrušit institut otroctví, alespoň však dovedla přejít od vlády jednoho 

k vládě mnohých, byť ne všech.

c) Vývoj demokracie v období středověku a novověku 

Období věku, jenž bývá nazýván jako temný, není naprostým antipodem 

demokracie. „Středověké prvky demokratismu objevily se tenkrát, když středověcí 

lidé začali vzdorovat církvi římské a její všemohoucnosti…“314 Dějinné chvíle 

vzdoru a konec slepé poslušnosti přináší správu lidu, nikoli naopak. Výtečným

způsobem charakterisuje středověkou demokracii E. Beneš: „Demokracie středověká 

je stejně neuvědoměle jen instituční… středověké polodemokracie byly stále v boji 

s feudalismem.“315 A to je jejich přínosem, touha vzepřít se nespravedlnosti.

Nelze také nevzpomenout přínos některých náboženských uskupení: „První  

latinské církve měly totiž primitivní, demokratické zřízení, dochované ještě z časů 

apoštolských: naprostou samosprávu v obcích, církevních sborech, v biskupských 

synodech i patriarchátech. Ve své církevní historii uvádí R. W. Carlyle, že taková 

demokratická autonomie trvala až do roku 1075.“316 Nepochybně i na ně navazuje 

                                               
314 Herben, J.: Duch demokracie. I. Část historická. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 
1920, s. 5.
315 Beneš. E.: Opus citatum, s. 4-5. E. Beneš tamtéž dále uvádí: „… t. j. jeví se v tom, že v různých 
těch středověkých republikách ve Švýcařích, v severní Itálii (např. ve Florencii, Benátkách), dále 
v Hansovních městech a jinde se dočasně organisuje politický život, v němž řada institucí je podřízena 
principu volitelnosti, vládne se tu za účasti určitých vrstev lidu. Všude téměř podlehly a i tam, kde se 
postupně vyvinuly v demokracii novou jako na příklad ve Švýcarsku, původní instituce politické 
daleko nebyly demokratické v moderním slova smyslu.“
316 Beneš, V.: O humanitní demokracii. Sebrané stati. Praha, Pokrok 1938, s. 3.
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soudobé pojímání demokracie, jelikož pěstovaly demokratického ducha, přerod 

v myšlení lidském.

Nejvýznamnější se dále jeví živelné osvobozování měst napříč Evropou 

ve dvanáctém století, která ustanovují svou samosprávu a rozhodují 

v demokratickém fóru. Ani po dlouhé době nemizel demokratismus z běžného života 

obyvatel.317 „Ve Švýcarsku možno stopovati první počátky demokratické vlády mezi 

prostým venkovským lidem.“318 Švýcarský příklad je naprosto jedinečný a ojedinělý 

do takové míry, že by bylo velkou škodou jej nezmínit, jelikož princip demokratický 

nabyl vrhu nad feudualistickým.“319

Prvky demokratických názorů obsahuje i učení Tomáše Akvinského320, lid 

má podle něj právo krále si zvolit, ale i sesadit.321 Středověké myšlení obohatil svým 

učením s demokratickými rysy, zejména ideou suverenity lidu a svobody svědomí, 

Marsilius z Padovy322. Dovodil, že církvi nepřísluší donucovací moc, že nelze nikoho 

trestat zato, že nedodržuje evangelium323. „Vláda má být prováděna nejen se 

souhlasem ovládaných, ale pod jejich kontrolou. Lid je totiž zdroje státní moci...“324

tak soudí veliký Marsilio. Za prvního theoretika demokratického státu bývá 

považován Thomas More325, který „Chce učiniti všecky sobě rovné a řízení 

                                               
317 Viz Kropotkin, P. Pospolitost (Vzájemná pomoc). Přel. A. A. Hoch. Praha, Družstvo „Kniha“ 
1922, s. 155-156.
318 Bryce, J.: Opus citatum, s. 23. Autor na téže straně dále uvádí: „Venkovské alpské kantony, rodící 
se ve třináctém století jako drobné květy podél ručejí tajícího sněhu, utvořily časem spolu 
s pozdějšími přírůstky federální republiku, jež jest jedinečným příkladem vlády současně 
konservativní, tak naprosto demokratické.“
319 Ibidem, s. 50-51., kde se uvádí: „Několik malých selských obcí na březích luzernského jezera, jež 
měly ve svobodném vlastnictví své polnosti a pospolitě užívaly lesů a pastvin, povstalo na počátku 
čtrnáctého století se zbraní v rukou proti vydírání své feudální vrchnosti, hraběte habsburského, jenž 
právě byl též římským císařem. … Obce tyto spojily se záhy s některými sousedními městy, jež 
setřásla nadvládu svých duchovních nebo světských pánů. Města byla spravována oligarchicky; 
venkovské kantony naproti tomu nadále se spravovaly samy za účasti všech svobodných mužů, kteří 
se scházeli od pradávných dob ve shromážděních, ve kterých rokovali a rozhodovali o věcech 
obecného zájmu a v nichž volili úředníky ke správě běžných věcí. V této federaci vlády demokratické 
a oligarchické společně se radily (svými delegáty) a bojovaly bok po boku. … Veřejná shromáždění 
svobodníků ve třech lesních kantonech, stejně jako v kantonech Zug, Glarus a Appenzell, byla 
zřízením, jež se udržela z dob před feudalismem, ba snad z dob předhistorických, kdy každá menší 
obec, isolována jsouc od jiných, spravovala si své věci sama.“
320 Tomáš Akvinský (1225-1274) obhájce monarchie, roku 1323 prohlášen za svatého, později za 
učitele církve. 
321 Viz Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno: Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář 1948, s. 64.
322 Marsilius z Padovy (1275-1342) pokrokový učenec středověku, milánský arcibiskup, lékař.
323 Viz Adamová,  K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 119-120.
324 Valeš, L.: Opus citatum, s. 119.
325 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, třetí vydání, s. 12. Thomas More (1478-
1535) humanista, kancléř anglického krále a svatý od roku 1935.
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společnosti dáti voleným sborům lidovým. Stát takový byl by demokratická 

republika.“326

Dále je možné si povšimnout učení o suverenitě lidu též u „otce demokratické 

nauky v Německu“ Johannese Althusia327. Podle něj totiž lidu svrchovanost vždy 

příslušela ze samotné podstaty, a proto ji nemůže nikdy zcizit; lze zmínit, že J. 

Althusius zcela odmítal „poddanskou smlouvu,“328 lid musí vládnout sám. Z ideje 

suverenity vyplývá právo na odpor proti vladaři-tyranovi. „Zejména Machiavelli se 

ve Florencii stal zastáncem typu vlády, která byla založena na účasti všech občanů, 

ne pouze bohatých nebo aristokracie. Ale na tento druh vlády, který Machiavelli 

oživil, se nepohlíželo jako na demokracii…“329 jistě vzhledem k hodnotám a vnitřní

motivaci.

Nelze  pominout určitý přínos, jenž přinesla „Středověká demokracie, kterou 

nejlépe charakterisují různé cechy řemeslné a kupecké, vykonala své poslání a jí 

vděčíme epochu renesanční.“330 Takový cech jistě byl pro člověka přívětivější 

než kapitalistická továrna.

S demokratickou myšlenkou je spjato husitství, jehož význam je zcela 

nepopiratelný ba dokonce i v celosvětovém dějinném kontextu. Již František 

Palacký331 „… husitské hnutí pojímá správně jako především hnutí lidové a posuzuje 

je jako hnutí náboženské, současně i národní a demokratické…“332 Neprávem bývá 

tento fakt v učebnicích dějin opomíjen. „Aby si zjednali právo uskutečňovati 

demokratické myšlenky pod autoritou božího zákona v oblasti duchovně náboženské, 

politické a obecně kulturní, přijali Čechové reformačního období vnucený jim boj 

                                               
326 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 74.
327 Johannes Althaus  Althusius (1557-1638) představitel reformace, německý „Rousseau“.
328 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 178-179.
329 Svensson, P.: Opus citatum, s. 32. Autor tamtéž dále uvádí: „… hlavní ctižádostí Machiavelliho 
bylo prokázat potřebu organizace politické moci, která by mohla udržovat zákon a pořádek tak, jak je 
tomu v moderních státech.“
330 Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 18.
331 František Palacký (1798-1876) „objevil“ význam husitství pro demokracii. Z děl: „Idea státu 
rakouského“, „Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě“.
332 Viz Krejčí, F, V.: František Palacký. Jeho význam v českém probuzení. Praha, Ant. Svěcený 1912, 
s. 32.
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s papežskou stolicí.“333 píše F. M. Hník. V boji za pravdu a rovnost byli schopni 

obětovat životy.

Pro rozvoj demokracie byl velmi důležitý protestantismus jako celek: 

„… odstraněním kněžského prostřednictví pak zmizel důležitý aristokratický prvek 

neb alespoň byl omezen...“334 Nelze však opomíjet i negativní vliv kupříkladu 

lutheránství, který se projevil potlačením selského povstání i demokraticko-

komunistického hnutí novokřtěnců,  a tak zároveň i pozdržel vývoj k demokracii.335

Podle otce národů Jana Amose Komenského336 „… kladným rysem 

demokracie je síla rozprostírací, která zabraňuje opomíjení některého člena 

společnosti.“337 Ideu demokratickou včetně hájí v novověku John Locke338, 

příznivcem této vznešené myšlenky je i Baruch Spinoza339. Christian Wolff340

„… považoval za zdroj moci ve státě lid.“341 Za ideální formu vlády demokracii 

považuje J. J. Rousseau; náklonnost k demokracii sui generis projevují David 

Hume342 a J. S. Mill, propagují však hledisko utilitaristické. Pokusy o demokracii je 

možné shledávat nadále především ve švýcarských kantonech.343

V zásadě lze říct, že ve středověku i v novověku až na výjimky, je 

demokracie stále spíše v zimním spánku, do kterého upadla na dlouhých devatenáct 

                                               
333 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 15. Autor na téže straně píše: „Tento nerovný zápas byl nad jejich 
síly; proto v něm po dvou stoletích opravného úsilí nakonec podlehli. Dočasná převaha hmotného 
násilí neotřásla však platností jejich pravdy.“
334 Trapl, M.: Opus citatum, s. 64. Tamtéž autor dále uvádí: „Také idea suverenity národa (lidu) byla 
reformací posílena. Svým subjektivismem zmenšuje protestantismus víru ve zjevení, zejména však 
klade menší důraz na zázraky. V důsledku toho chápou lidé v zemích protestantských lépe zákonitost 
světového dění, souvislost příčin a účinků. Posílením determinismu se přetváří morálka, lidé cítí větší 
odpovědnost za společenský život, tedy i za to, co se děje ve sféře politické. … Sociálně-politicky je 
protestantismus důležitý tím, že účastí laiků na správě církevní připravoval organisační formy 
politického demokratismu a vychovával budoucí demokratické občany. Zejména u anglosaských 
národů, ale i ve Švýcarsku, v Holandsku i v jiných zemích byl kalvínský presbytarianismus účinnou 
školou demokratismu a dal společnosti lidovější zřízení“
335 Ibidem, s. 65.
336 Jan Amos Komenský (1592-1670) poslední biskup Jednoty bratrské.
337 Viz Adamová, K. Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 360.
338 John Locke (1632-1704) empirický filosof, otec liberalismu, Napsal též „Dvojí pojednání o vládě“.
339 Baruch Spinoza (1632-1677) racionalistický filosof, později dal přednost latinské formě svého 
jména - Benedikt.
340 Christian Wolff (1679-1754) osvícenský filosof, přednášel na Universitě v Marburku.
341 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 185.
342 David Hume (1711-1776) předchůdce klasické ekonomie, pokusil se vyvrátit theorii o příčinnosti 
jevů, Z děl: „dějiny Anglie“.
343 Viz Hons, A.: Demokracie. In: Masarykův slovník naučný. Red. Sbor redaktorů. Díl II. Praha, 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. 1926, s. 154-156.
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stoletích, poté co vymřela na březích Středomoří, jediné spisy o demokracii tak 

pocházeli z věku antiky.344

Demokratické smýšlení měli angličtí puritáni objevující se v šestnáctém 

století, kteří přijížděli do Nového světa, začala se postupně a částečně naplňovat 

zásada moderní demokracie – svrchovanost lidu.345 „Považujeme s T. G. Masarykem 

Anglii a Severní Ameriku za průkopnické země demokracie.“346 V těchto zemích 

presbyterní zřízení evangelických církví svým způsobem naučilo demokratickému 

smýšlení.

„V Anglii vedla reformace k oběma revolucím, ke krvavé v letech 1648-49 a 

k revoluci nekrvavé v roce 1688, kterou započal trvalý demokratický vývoj 

anglického parlamentu.“347 Za zmínku stojí, že levelleři obhajovali všeobecné 

volební právo.348 Anglie 17. století učinila kroky k liberalisaci vyřešením konstituční 

otázky. Anglická revoluce z roku 1688 byla umírněná, lze ji spíše chápat jako 

„restauraci starých poměrů“. K demokratisaci a socialisaci společnosti však 

nepřistoupila. Sociální a demokratická otázka byla zastoupena v rovině náboženství, 

ovzduší Anglie nebývale prospěla praktická politika tolerance křesťanských sekt: „… 

při inspiraci moderní demokracie záleželo v anglosaských zemích na zkušenostech 

demokratické sebesprávy, získaných v puritánských náboženských obcích.“349

Náboženství dodávalo sociální otázce umírněný ráz, tím je možné vysvětlit kontrast 

Velké Británie a radikálního sociálně-politického vývoje ve Francii.350

                                               
344 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 185.
345 Viz Laveleye, E.: Opus citatum, s. 289 a 302.
346 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 29-30. Autor tamtéž dále uvádí: „Spojené státy americké byly 
vytvořeny sdružením... demokratických republik... Na pozadí jejich vzniku stály puritánské 
náboženské obce, jež daly svým členům ve vzoru presbyterního zřízení církevního první školu 
demokratické sebesprávy. … Protestantský individualismus vycházel z ústřední věroučné zásady o 
všeobecném kněžství věřících. Ta přeložena do světské mluvy zní jako poučka o nekonečné ceně 
každé lidské bytosti. Puritanismus přisoudil všem věřícím rovnost v přístupu k zastávání duchovenské 
funkce. … Puritáni se sdružovali v malých bohoslužebných shromážděních, ve kterých nacházeli 
podnětné prostředí ke svému duchovnímu obecenství. Puritánská náboženská obec nebyla ještě sama 
sebou bezprostředním orgánem politické demokracie. Přesto však její tvořivý přínos měl závažné 
společenské důsledky. Vychovala mravně odpovědné jedince; vnukla jim myšlenku, že mají usilovati 
o uskutečňování lidosprávy. Dala podnět k založení dobrovolně vytvořeného společenství a zaručila 
v něm každému účastníkovi právo volné diskuse.“
347 Popper, K. R.: Opus citatum, s. 182.
348 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 32.
349 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 29.
350 Viz Malia, M.: Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa. Brno, CDK 2009, s. 206-
209.
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Stále nelze zapomenout na venkovské kantony v dnešním Švýcarsku, 

poněvadž na svou dobu byly pozoruhodnými demokraciemi, které byly spravovány 

lidovými shromážděními. V tomto historickém úvodu práce nelze opět 

nevzpomenout někoho, kdo bývá považován za „otce demokracie“ a jeho vliv, jaký 

měl na vývoj demokracie. J. J. Rousseauovi suverenita lidu byla vším, proto se 

zasazoval o soustavu přímé demokracie (zastupitelskou demokracii považoval 

za despotickou i německý filosof Immanuel Kant351), aby lid mohl vyjádřit svou vůli 

lidovým referendem nebo na pravidelných schůzkách občanů. Přímou účast lidu 

na zákonodárství považoval za nejvyšší stupeň realisace principu politické svobody,

usiloval o uplatnění demokratických principů v životě společnosti.352 Do veřejné 

správy by měli být voleni ti nejkvalifikovanější (zde připouštěl volbu). Dopustil se 

však zásadního omylu – ačkoliv byl pro rovné a všeobecné volební právo, vyloučil 

z něj ženy a chudé (ty, co nevlastnili půdu).353 Byl to on, kdo „… podal nový pohled 

na postavení a úlohu člověka ve společnosti… a na směr dalšího vývoje civilizačního 

procesu.“354

Není možné zapomínat nato, že „Ideje francouzské revoluce silně rozšířily 

víru v suverenitu lidu…“355 Neboť ten do té doby spal dlouhým zimním spánkem, 

jelikož panoval tuhý absolutistický feudalismus „Tento systém předrevolučního 

sociálního řádu byl rozvrácen revolucí, do boje o nový pořádek byl přiveden třetí 

stav-buržoazie, měšťanstvo - a vytvořen nový řád, jemuž říkáme buržoazní civilizace 

a měšťanská demokracie.“356 Lze rovněž říci, že došlo k posunu ve vnímání 

demokracie od demokracie přímé k zastupitelské, v systém, který by nemusel být 

určen jen pro chudé.357 Do té doby byl pojem demokracie vnímán negativně jako 

vláda davu, čehož se bohatí obávali.

Theoretické základy demokracie jsou potom obsaženy v americkém 

„Prohlášení nezávislosti“ z roku 1776 a v „Prohlášení práv člověka a občana“, které 

                                               
351 Immanuel Kant (1724-1804) představitel osvícenství, celý život prožil v Královci, Z děl: 
„O věčném míru“.
352 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 202.
353 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 47 a 54.
354 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 200 a 215.
355 Bryce, J.: Opus citatum, s. 52.
356 Beneš, E.: Živý odkaz TGM. Projevy 1937-1947. Praha, Společnost Edvarda Beneše 1997, s. 34. 
E. Beneš na téže straně uvádí: „Feudální společnost před Francouzskou revolucí byla držena ve své 
sociální soudržnosti stavovským pořádkem a stavovskou ideologií, třídní autoritou aristokracie a 
autoritou církve, podepřenou politickým absolutismem monarchie.“
357 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 9. 
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bylo učiněno francouzským Národním shromážděním v srpnu 1791, na základě 

přesvědčení o osvíceném rozumu. Jde především o rovnost všech lidí, kteří jsou 

nadáni nezcizitelnými, přirozenými a nepromlčitelnými právy, všichni usilují o štěstí 

a každý má rovný podíl na vládě. Jsou to pravdy, jež nevyžadují důkazů, a lze se na 

ně odvolat vždy a všude.358 „Revoluce 10. srpna 1792 otevřela demokratickou 

epochu se všeobecným volebním právem mužů, lidovým vzděláním a chudinskou 

podporou. Deklarace lidských práv z roku 1793 vyhlásila právo na práci, prosperitu 

a vzdělání…“359 Již tehdy se objevil pokrok, mělo by se v něm pokračovat, kolo 

dějin by se nemělo točit dozadu. Naproti tomu podle J. R. MacDonalda „Skutečný 

program francouzské revoluce nezahrnoval demokracii.“360 Poněvadž jím byly ideje 

ryze demokratické, v theoretické rovině lze setrvat na opačném závěru.

„Postupné uplatňování práv člověka a občana vyvolalo v politický život čtvrtý 

stav a položilo otázku, jak dáti účast v novém sociálním řádu nejširším vrstvám 

lidovým. Položilo skutečný problém demokracie, důsledné lidovlády – vlády ne stavu, 

ne strany, ne několika stavů, nýbrž vlády a správy všech, vlády a správy lidu, všeho 

lidu.“361 Takto analysuje důsledky událostí tehdejší doby E. Beneš.

Francie byla zemí, v níž abstraktní myšlenky měly nejúrodnější půdu, v oné 

slavné revoluci byla pronesena hesla svobody, rovnosti a bratrství, nicméně i zde 

rozhořčení lidových mas, které plynulo z bídy, ve které se nacházely, svrhlo 

vládnoucí režim nehledě na ideály a zrodila se touha po hospodářské rovnosti. Cesta 

k demokracii, jež je jako růže plná trní, byla nastoupena362, jelikož „Doktrina 

přirozených práv zvrátila úctu k tradici, neboť jednala jménem spravedlnosti, 

nešetříc rodu ani majetku.“363

Celou tehdejší situaci je však potřeba vnímat v komplexním pohledu 

dějinného vývoje. Velké revoluce té doby znamenaly boj proti starému řádu 

                                               
358 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 59-60. 
359 Svensson, P.: Opus citatum, s. 55-56.
360 MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 17.
361 Beneš, E.: Opus citatum, s. 34.
362 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 53.-54. Autor na straně 52 uvádí: „Městská republika ženevská, jež 
nebyla tehdy ještě členem konfederace, zrodila roku 1712 J. J. Rousseau-a zdá se pravděpodobno, že 
to bylo právě politické zřízení starodávných venkovských kantonů, spravovaných přímo svými 
občany, jež mu dalo podnět k oněm doktrinám, které obsaženy v jeho Společenské smlouvě (Contrat 
Social) vykonaly tak nesmírný vliv na ducha Francie a severní Ameriky v době pro obě tyto země 
kritické.“
363 Ibidem, s. 62. Tamtéž se uvádí: „Ke konci osmnáctého století duch reforem se všude vznášel ve 
vzduchu. Vše již dávno bylo zralé pro reformy, neboť svět byl plný tyranie, nerovnosti a 
nespravedlnosti. … Netrvalo dlouho a duch reformní se náhle změnil v ducha zkázy.“
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feudálnímu, proti králi, církvi a šlechtickým výsadám. Poté co k tomu došlo, objevil 

se nový vítěz, bohužel stal se i tento systém protidemokratický (in favorem

majetkové aristokracie), ačkoli ve svých zárodcích usiloval o dobrou věc – o boj 

proti feudalismu rodovému. To je onen liberalismus ve své rané fázi, kdy byl ještě 

přínosný, kdy se člověk mohl domnívat, že jde o práva pro všechny. Došlo pak 

ke krutému vystřízlivění, když vztah závislosti poddaný – vrchnost byl nahrazen 

vztahem obdobné povahy, lid stále nebyl svoboden, zůstal v okovech.

d) Demokracie v moderní době364

Veliký rozmach a touha po demokracii se objevuje v souvislosti 

s buržoasními revolucemi, které přináší touhu po svobodě a zároveň bídu 

kapitalismu, nicméně „V 19. století byly výkyvy k demokracii (k rovnosti politických 

práv) považovány za extrémy, dominovala liberální koncepce státu.“365 Století páry 

definitivně zlomilo vaz staré feudální společnosti, avšak průmyslová revoluce 

prohloubila sociální a ekonomické rozdíly. Ty vyvolaly modifikaci demokratického 

způsobu vlády, kdy základní princip svrchovanosti lidu byl omezen republikánskými 

institucemi (např. oddělení mocí, systém kontrol a rovnováh), z jeho dříve přímé 

účasti na vládě se stal jen příležitostný okamžik, kdy vhodí hlasovací lístek 

do volební urny.366 „Venkovský lord i kapitalista, oba poznávají, že parní stroj jest 

oním Frankensteinem, kterého lépe neměli ani vzbudit, neboť s ním přichází 

nevyhnutelně městská demokracie, studium národního hospodářství a socialismu.“367

Vytvořený koncept „liberální demokracie“ již brzy byl vystaven těžkým 

zkouškám. „Od roku 1848 se začíná demokratičtější nazírání, a to je pomaličký 

proces, a dosud není ukončen.“368 píše T. G. Masaryk. V devatenáctém století se 

téměř všechny monarchie světa mění v demokracie, poněvadž se probouzí čtvrtý 

stav, který „… oznámil svou politickou existenci světu v revoluci roku 1848.“369

                                               
364 Tímto není myšleno obvyklé nazírání na vznik moderního státu, který je časově umisťován 
přibližně do 18. století, naopak toto vymezení pro účely práce zahrnuje přibližně období od 19. století 
do současnosti, to jest včetně doby nejnovější.
365 Šamalík, F.: Občanská společnost v moderním státě. Praha, Doplněk 1995, s. 50.
366 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 11.
367 Webb, S.: Neobnovitelnost staré soustavy. In: Fabiánská pojednání o socialismu. Red. G. B. Shaw. 
Praha J. Pelcl 1897, s. 47.
368 Masaryk, T. G.: Problém malého národa. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha, 
Melantrich 1990, s. 92.
369 Beneš, E.: Živý odkaz TGM. Projevy 1937-1947. Praha, Společnost Edvarda Beneše 1997, s. 34. 
Autor se tamtéž v tomto směru dále na str. 34-35 vyjadřuje: „Od let osmdesátých sedlák, dělník, malý 
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Postupně je odmítána theorie o společenské smlouvě jako idealisace vzniku 

státu jakož i učení o trojdílnosti moci ve státě. Již T. G. Masaryk soudil, že 

v demokratickém státě je potřeba jednotné moci, jejímž zdrojem je lid.370 Připomněl, 

že Marx a Engels byli pro revoluci <evoluční> a <demokratickou>… bez revolucí 

by nebyl možný vývoj, revoluce budou nutné i v budoucnu…“371, půjde však 

o „revoluce hlav a srdcí“. Vzestup lidu byl pochopitelně ze strany bohatých a 

vzdělaných vrstev očekáván s odporem a strachem z ohrožení stávajícího řádu372,

zvláště když moudří mužové Spojených států373 došli k závěru, že lid je oprávněn 

vládu, která působí zlo, potlačit a nahradit novou.374 Nepominutelné bylo postupné 

rozšiřování volebního práva, podle Henry de Saint-Simona375 „… by na výkonu 

politické moci se měli podílet všichni pracující lidé. … nebudou již vládnout lidé nad 

lidmi, ale občané sami budou vykonávat správu všech společenských záležitostí.“376

I v samotné Francii demokratický systém byl v devatenáctém století opuštěn 

převratem Ludvíka Bonaparta z roku 1851, důvod byl nasnadě, v tehdejším chápání

demokracie byla neslučitelná s kapitalismem. Buržoasie si přála skoncovat 

s parlamentarismem, cítila se smrtelně ohrožena nemajetnými. Reakcí proti tomto 

chorobnému stavu byla Pařížská komuna z roku 1871, která se blížila ideálům přímé 

demokracie, decentralisované organisace, přímým volbám do místních zastupitelstev, 

odvolatelností volených zástupců, s absencí byrokracie a represivních složek.377

„Od pádu druhého císařství ve Francii roku 1871 vytváří se tudíž v Evropě politicky 

onen systém parlamentární a liberální demokracie, který charakterisuje celou 

Evropu až do války z roku 1914.“378

                                                                                                                                    
střední člověk se už ostře hlásí o svůj podíl na moci, spoluvládě, na novém sociálním řádu. … Od 
roku 1848 vytvářejí se politické doktríny, hnutí a strany, hájící zájmů a práv dělnictva, od let 1870 
přechází to i na vrstvy selské a drobné vrstvy střední; zdá se jako by kosmopolitická, pacifická, 
osvícenská filozofie Francouzské revoluce logicky vedla k mezinárodnímu sbratřování, lidství, 
v novém demokratickém egalitářském řádu“
370 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 166-7.
371 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 373.
372 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 20.
373 T. Paine, B. Franklin a T. Jefferson. 
374 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 129.
375 Claude Henri Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) utopický socialista, tvůrce pojmu společnost. 
376 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 238.
377 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 91 a 96.
378 Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, třetí vydání, s. 24. E. Beneš tamtéž uvádí: „Je 
to systém více méně svobodného konstitucionalismu, vybudovaného na vládě politických stran. 
Nejdříve jsou to dva stranické tábory, konservativní a liberální, od roku 1880 přistupuje k tomu 
organisované hnutí dělnické a později rolnické…“
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Významnou postavou devatenáctého století pro demokracii jako takovou byl 

A. de Tocqueville, její ideály jej upoutaly již v mládí, kdy demokracie mu byla 

svobodou, legalitou a respektem k právu. Moderní společnost by měla usilovat 

o harmonii principů svobody a rovnosti, jde o velmi významný postřeh jeho doby. 

Dále je podle něj nezbytné vyrovnat majetkové rozdíly mezi lidmi, budoucnost světa 

vidí v demokracii!379

Pohlédneme-li do minulosti, co se dělo za „velkou louží“, vidíme, že 

majetková nerovnost v severoamerických koloniích byla zcela minimální, sociální a 

hospodářské podmínky tak vyústily v rovnost politickou. Pozoruhodné je, že již roku 

1830 bylo s jistými výjimkami zavedeno všeobecné volební právo mužů v celé zemi. 

Severní a západní státy byly demokraciemi na rozdíl od oligarchického jihu, bašty 

aristokracie otrokářských plantážníků, tento stav byl napraven s ukončením občanské 

války, nicméně velká část černochů byla i nadále vylučována z volebního práva. Lze 

učinit závěr, že Spojené státy byly k demokracii předurčeny vzhledem k podmínkám, 

ve kterých se lid americký nacházel a ze kterých vzešel. Nedocenitelnou zásluhu 

na tom mají zásady anglických puritánů, praktikování samosprávy v malých 

obvodech v celé zemi a jistě i nespokojenost s vládou mateřské Anglie. Relativně 

všeobecná rovnost co do majetku a vzdělání přinesla své ovoce v Austrálii, 

na Novém Zélandě i v Kanadě, v nichž demokracie v praxi pokročila na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století podle J. Bryce nejdále.380

Z dalších velkých postav devatenáctého století je nutné vzpomenout Jeana 

Jaurése381, jehož dílo ovlivnilo také E. Beneše, sám odmítá revoluční prostředky –

což je pozoruhodné už tím faktem, že byl zavražděn - v cestě za úplnou demokracií, 

neboť ji lze dosahovat spíše jen „… oním povlovným, leč ustavičným působením 

vývoje, onou velkolepou revoluční evolucí, kterou Marx zvěstoval.“382

Koncem 19. století se objevují učení o významu elit a o manipulaci s masou 

lidu383, a tím i závěry o tom, že demokracie je nežádoucí a neuskutečnitelná, že je 

                                               
379 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 209.
380 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 49-50.
381 Jean Jaurés (1859-1914) politik a historik, socialistický velikán, který byl úkladně zavražděn.
382 Jaurés, J.: Jaurésovo dílo. Z myšlenkové pokladnice socialistického velikána. Přel. E. Škatula. 
Praha, Ant. Svěcený 1917, s. 38. Autor tamtéž dále uvádí: „… s dosažením demokracie a všeobecného 
práva hlasovacího, či s energickou tendencí dosáhnouti jich. … Dnes, stejně jako před půl stoletím 
jest nám chrániti se revoluční fráse a jest na nás, abychom s hlubokým porozuměním pochopili 
zákonů revoluční evoluce nové doby.“
383 Jako představitele lze zmínit Vilfreda Pareta, Gaetana Moscu, Roberta Michelse.
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nežádoucím mýtem. Rovnost je pro tak zvané elitáře tabuisovaná, a to absolutně, 

včetně rovnosti před zákonem a rovnosti politické – vše je opuštěno. Jednoznačně 

mluví se o antidemokratickém postoji těchto teorií,384 na druhou stranu jde 

o bezesporu pozoruhodné postřehy, co se týče elit samotných, historický vývoj jejich 

náhledu na demokracii jim však nedává za pravdu.

Je možné si povšimnout hodnocení světově revolučních událostí z pera 

Harolda J. Laskiho385: „Válka z let 1914-18 skončila zdánlivě zdrcujícím triumfem 

demokracie, při čemž její dramatická intensita vzbudila veliké naděje v širokých 

vrstvách lidu. Tyto naděje byly splněny jen ve velmi malé míře.“386 Nelze 

nevzpomenout rady amerického presidenta Woodrova Wilsona387 Evropě, aby se 

uzdravila ze svých nemocí. Recept byl spatřován v sebeurčení národů jako logickém 

a přirozeném uplatnění principů demokratických v mezinárodním životě, přičemž 

osvobození evropských národností bylo jedním z nejcennějších výsledků mírové 

konference po první světové válce.388 „Národní revoluce všech evropských 

utlačených národností přispěla značně k demokratisaci Evropy…“389 píše Zdeněk 

Fierlinger390. Rozpad zastaralých monarchií byl oním nezbytným impulsem 

pro člověka, který dosud dřepěl v okovech.

„Žádná z velkých demokracií neskýtala v letech mezi oběma světovými 

válkami uspokojující pohled. … Není pochyby o tom, že demokratický skepticismus 

pronikl hluboko ke kořenům demokracií samých v době před vypuknutím druhé 

světové války.“391 konstatuje H. J. Laski.

T. G. Masaryk rozšířil povědomí o tom, že demokracie není jen forma, 

v které se věci dějí, že ideovým základem demokracie je humanita,392 on totiž „… 

chápe demokracii nejen politicky jako lidovou vládu či podle něho spíše  správu lidu 

                                               
384 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 122-132.
385 Harold J. Laski (1883-1950) marxista, výkonný člen Fabian Society, napsal např. „The Rise of 
liberalism“, „Democracy in crisis“.
386 Laski, H. J.: Úvahy o revoluci naší doby. Přel. Z. Zinková. Praha, Václav Petr 1948, s. 194.
387 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) rektor na Universitě v Princetonu,  kde vyučoval politickou 
ekonomii a právní vědy.
388 Viz Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 14-15.
389 Ibidem, s. 55.
390 Zdeněk Fierlinger (1891-1976), politik, diplomat, státník, čsl. legionář, předseda čs. vlády 
v Košicích, předseda Československé strany sociálně demokratické. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník 
českých a slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 32-33.
391 Laski, H. J.: Opus citatum, s. 191.
392 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 22.
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lidem pro lid, nýbrž též hospodářsky a sociálně jako socialisaci, jako socialismus a 

ovšem i jako kulturní demokracii. … Demokracie má za základ mravnost...“393

Masarykovo pojetí humanitní demokracie bylo obohaceno E. Benešem 

o sociologický rozměr, a zároveň již tolik neakcentuje náboženský rozměr, jak píše 

František Havlíček394: „Beneš oponoval Masarykovi v jeho názorech na náboženství, 

ale souhlasil s jeho humanitním programem.“395 Rovněž lze zdůraznit to, že dovedl 

do harmonie zdravý nacionalismus s internacionalismem, že jim tak vtisknul hlubší 

obsah, jen tak lze patrně zachránit svět.396 K osobě presidenta E. Beneše zmiňuje 

Eduard Táborský397: „Někteří jeho spolupracovníci mu byli věrni z prosté oddanosti 

jeho věci, jiní obdivovali jeho mravní sílu…“398 E. Beneš jednou prohlásil, „… že

demokracie není tak forma vlády jako spíše náplň vládní formy a politického života 

státního.“399 T. G. Masaryk uvažoval o demokracii v její ideální formě, E. Beneš 

posunul toto pojetí k reálnému životu.400

Ve dvacátém století v některých státech dále dochází k uskutečnění politické 

demokracie a v jiných se v ní pokračuje, ne vždy úspěšně. Demokracie po první 

světové válce bohužel nebyly dostatečně připravené, aby unesly těžké srovnání 

s demagogickou taktikou autoritativních režimů. Daly přednost vlastnímu egoismu a 

zapomněly, že za demokracii se musí bojovat společně. V opačném případě hrozí 

                                               
393 Ibidem, s. 22 a 97.
394 František Havlíček byl profesorem katedry dějin komunistické strany.
395 Havlíček, F.: Eduard Beneš, člověk, sociolog, politik. Praha,  Prospektrum 1991, s. 7. Autor se dále 
na str. 7, 42 a 105 vyjadřuje takto: „Jako nejbližší Masarykův spolupracovník se Beneš věnoval také 
teoretickému rozvíjení demokracie a uvědomoval si její nesnáze. … Benešova sociologická teorie 
humanitní demokracie je v mnohém realistická… Po selhání demokratických vlád, které se projevilo 
jednak v jejich nahrazení fašistickými režimy, a po selhání západních demokracií koncem třicátých 
let, začal Beneš rozlišovat mezi předválečnou demokracií a demokracií poválečnou, která bude 
ovlivněna socializačními procesy. Pojem rozšířil na <humanitní demokracii>, neboť do jejího obsahu 
vsunul silné prvky etiky. V tomto případě již nešlo o vyjádření státní a sociálně politické, nýbrž o 
aktivizaci lidského individua, které musí být připraveno dodržovat určitý hodnotový systém a pravidla 
tolerantního demokratického chování… Pojem <humanitní> měl také znamenat určitou kontinuitu 
s předválečnou republikou, která měla být budována na Masarykových humanitních zásadách, jichž 
byl Beneš velkým spolutvůrcem.“ 
396 Viz Šalda, F. X.: Nový prezident značka E. B. Praha, Společnost F. X. Šaldy 1993, s. 6 a 15.
397 Eduard Táborský (1910-1996) docent právnické fakulty Karlovy university, tajemník E. Beneše a 
diplomat.
398 Táborský, E.: Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha, Mladá fronta 1993, s. 49.
399 Skácel, M.: Opus citatum, s. 7.
400 Viz Pinz, J.: Humanitní demokracie v pojetí prof. PhDr. et JUDr. Edvarda Beneše. In: Edvard 
Beneš – československý a evropský politik. Red. J. Sedlák. Brno, Nadace Jiřího z Poděbrad pro 
evropskou spolupráci ve spolupráci s Vojenskou akademií 1994, s. 95.
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porážka ze strany okolních protidemokratických systémů, které jí vnutí svůj mravní 

chaos a rozvrat, to vyvolalo bohužel jejich veliký úpadek.401

Objevují se také nové theorie demokracie, jako například tak zvané další 

theorie demokracie J. A. Schumpetera, demokratický elitismus modifikující 

antidemokratické učení o elitách a mase (jde o to, aby na konci každého volebního 

období proběhli volby, ve kterých lid přijme konkrétní tým politických vůdců), nebo 

koncept pluralitní a neopluralitní demokracie.402 se svou teorií skupin a plurality 

názorů v duchu otevřené společnosti. 

R. A. Dahl zřetelně rozlišuje mezi demokracií jako ideálem a demokraciemi 

jako existujícími režimy, které nazývá polyarchiemi. Dále hovoří o „ekonomické 

demokracii“ (řešení problémů korporativního kapitalismu), kdy dovodil, že 

z ekonomické nerovnosti vzniká nerovnost politická. Jako alternativu vnímá 

rozšíření demokratického procesu na sféru ekonomickou, ekonomické zdroje je proto 

nutné rovnoměrně rozdělit, R. A. Dahl postrádá jediný logický argument, který by 

mohl ospravedlnit soukromé vlastnictví korporativních podniků. Soudí proto, že 

ekonomický řád nemůže demokracii a její hodnoty svobody a rovnosti poškozovat, 

nabízí tedy alternativu samosprávných ekonomických podniků kolektivně 

vlastněných lidmi, kteří v nich pracují. Vhodnost ekonomické demokracie dokládá 

výrobními družstvy v Mondragonu ve Španělsku. Má-li demokracie své oprávnění 

při řízení státu, má jej i při řízení ekonomického podniku. Toto pojetí má ohlas 

v projektech ve Švédsku a v Dánsku, státech známých „skandinávským modelem“ 

státu sociálních jistot a smíšeného vlastnictví.403

B. Barber je představitelem tzv. silné participační demokracie, kterou 

vymezuje oproti slabé liberální demokracii, projevuje se především myšlenkou 

samosprávy společenství občanů a snahou o přeměnu závislých soukromých jedinců 

na svobodné občany. Opětovný důraz na elitářskou stránku demokracie naopak klade 

italský politolog Giovanni Sartori404, ba dokonce je toho názoru, že jde o jádro 

demokratické theorie, participační demokracii přitom považuje za primitivní, 

                                               
401 Viz Beneš, E.: Opus citatum, s. 97-98, 220.
402 Jako zástupce lze jmenovat Artura Bentleye, Davida Trumana a R. A. Dahla.
403 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 139 a násl.
404 Giovanni Sartori působil jako profesor humanitních věd na Kolumbijské universitě v New Yorku. 
Z děl“ „Democrazia e definizioni“.
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demokracie je pro něj vládou mnoha elit.405 Podle Francise Fukuyamy406 „… historie 

skončila naprostým vítězstvím liberální demokracie.“407 Takové prohlášení se jeví 

jako unáhlené, přinejmenším z důvodu, že historie nikdy nekončí, formy vlády se čas 

od času mění. Za zmínku stojí theoretici jako Jürgen Habermas408 a David Held409, 

kteří jsou představiteli koncepce postmoderní formy demokracie, která zdůrazňuje 

hodnoty individualismu a decentralisace. Žádají větší míru participace občanů a 

kombinaci soukromého vlastnictví s dalšími formami vlastnictví.410

R. Dahl spatřuje jedno z nebezpečí ve vzniku supranacionálních a 

transnacionálních celků.411 „Po dvou stech letech bojů o demokracii je návrat ke 

konzervativnímu hierarchickému uspořádání světa míněn jako konečný. … včetně 

zamlžení historické paměti, přeinterpretací dějin posledních dvou století…“412, dnes  

- více než půl století po smrti E. Beneše otevřeně říká Marie L. Neudorflová413.

Byly však sdíleny i optimistické vyhlídky: „Předpokládám tedy, že 

demokracie je dnes teprve v zárodku a že její velké a uspokojivé oprávnění tkví 

v budoucnosti…“414, jak píše Walt Whitman415 ve své knize „Vyhlídky demokracie“. 

V moderní době by se mohlo zdát, že poučením z minulosti bude dosaženo 

úplné demokracie. Nicméně není tomu tak. Významným krokem vpřed bylo nové 

poválečné uspořádání Evropy po první světové válce, monarchický princip byl tak 

částečně opuštěn. Avšak zřejmě ještě nedozrála potřebná doba, ještě nedorostli 

poctiví demokraté. Samotné theorie nejsou dostatečným substrátem, byť jsou opřené 

o mravní rozměr a formulované T. G. Masarykem, který vynikal kritickým 

                                               
405 Ibidem, s. 212-218, 221 a násl.
406 Francis Fukuyama je profesorem mezinárodní politické ekonomie.
407 Ibidem, s. 260.
408 Jürgen Habermas je filosof a sociolog, který vychází z Frankfurtské školy.
409 David Held – politolog a odborník na oblast mezinárodních vztahů, dílo „Models of democracy“.
410 Ibidem, s. 268.
411 Ibidem, s. 12.
412 Neudorflová, M. L.: Pokusy o reinterpretaci dějin – obvykle používané metody. In: Spory o dějiny. 
Sborník kritických textů. Red. M. Bednář et al. Sv. IV. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003, s. 133. 
Na straně 131 dále uvádí: „Již delší dobu jsme svědky vážných pokusů přeinterpretovat důležité jevy a 
události moderních dějin a zpochybňovat interpretace vybudované na ověřitelných faktech, jejich 
souvislostech a určitých demokraticky orientovaných filozofických předpokladech týkajících se 
rovnosti lidí... je důležité připomenout účelové kritiky... demokracie, osobností T. G. Masaryka a E. 
Beneše.“ 
413 Marie L. Neudorflová je především historičkou zaměřenou na otázky ženského hnutí, T. G. 
Masaryka a vztahu liberalismu a demokracie.
414 Whitman, W.: Vyhlídky demokracie. Praha Jan Laichter 1936, s. 58. Obdobně Beneš, E.: Opus 
citatum, s. 26.
415 Walt Whitman (1819-1892) bojovník proti otroctví a zakladatel moderní americké poezie.
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pozorováním dějin, předchozími učeními byl ve velké míře ovlivněn. E. Beneš přidal 

demokracii sociologisující rozměr, přivedl k praktickým otázkám politiky a jejich 

řešení.

Lze shrnout nejvýznamnější dějinné milníky, především samotný fakt, že 

demokracie se, i když ve velmi jednoduché podobě, objevovala u mnoha kultur. 

Nadřazenost člověka nad člověkem, rozličné výsady, jsou v rozporu s lidskou 

přirozeností. Antický koncept demokracie, byť se blíží vládě šířeji pojaté 

aristokracie, má jistě vliv na současno podobu vesměs rovněž neúplných 

demokracií416. Povaha otrokářské společnosti nebývale snižuje celkový pohled 

na úroveň vyspělé civilisace antického Řecka. 

Rovněž pak v daleké Indii lze vystopovat kořeny demokracie, opomenout 

nelze ani demokracie starogermánské. Vývoj nebyl přetržen na tak dlouhou dobu, jak 

se někdy namítá, i ve středověku lze spatřovat demokracie sui generis. Zajímavé je, 

že svou povahou se někdy blíží materiální demokracii více, než tolik opěvovaná 

demokracie řecká. Příkladem může být revoluční husitské hnutí usilující o důslednou 

rovnost mezi lidmi, zakládáním komunit se společným majetkem. To se však nerado 

vidělo u mocných představitelů církve i světských panovníků, důsledkem bylo 

zničení husitské demokracie válečnými výboji. Jde o nikoli řidký jev, kdy jednotlivé 

demokracie, jsou poraženy dobyvačným úsilím imperátorů nebo přímo nedovolit, 

aby demokracie mohla volně dýchat, to jest zahubit ji.

Jistě i institutu cechu je přičítán podíl na vývoji demokratickém, pospolitost,

která se tak objevovala, by tomu mohla nasvědčovat. Svobodná královská města 

s rozsáhlou samosprávou byla jevem na svou dobu nevídaným, v ohromném 

kontrastu s městy poddanskými. Později však běželo o to, které město bude mít více 

práv, více privilegií, lze usoudit proto na aristokratismus z toho vyplývající. 

V dějinách se objevilo mnoho význačných myslitelů, kteří demokracii 

obhajovali, nicméně jejich poznání nebylo respektováno. Mezi jinými lze 

vzpomenout Marsilia z Padovy, podle něhož moc patří lidu (obdobně později 

v Německu soudil CH. Wolff), T. Morea s jeho rovnoprávně chápanou ideální 

společností, J. Althusia, který tvrdil, že lid si má vládnout sám, kdo by měl vládout 

                                               
416 Ve dvacátém století se materiální demokracii blíží skandinávské státy.
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místo něj? Jakýkoli jiný subjekt k tomu postrádá legitimní oprávnění. J. J. Rousseau, 

symbol přímé demokracie, ovlivněn demokracií švýcarských kantonů, jejichž sepětí 

se správou lidu se táhne daleko do minulosti, je skutečným otcem demokracie.

Navzdory vzletnému myšlení přednost dostala vůle po moci, libido 

dominandi,  žít na úkor druhých je možné z materialistického pohledu snadno, hlas 

svědomí je jedním z mála korektivů, bohužel vládnoucí jej umí v sobě potlačit.

Zároveň se zabezpečí proti vnitřním útokům na svoji posici tvorbou takového 

právního řádu, jenž nebude k lidu spravedlivý a zlegalisuje stav v rozporu s právem 

přirozeným. Kdo by se vzepřel, bude popraven, to je odvěký zákon panovníka a jeho 

kamarily. 

Jedním z nejvlivnějších historických okamžiků, byla Velká francouzská 

revoluce, neboť právě ona přinesla demokratické ideály lidu, rozšířila je ve známost. 

Zpátečnické kruhy nicméně nedovolily, aby program revoluční byl realisován 

do důsledků. Angličané se demokracii přiblížili cestou náboženství, svým 

puritánstvím a odrazem demokratického rozhodování v církevních sborech. 

Od Velké francouzské revoluce netrvalo ani sto let a objevila se Pařížská 

komuna, přirozené pokračování v něčem, v čem se přestalo. Reakce 

protidemokratická až příliš často silou uhájí vítězství, krutou porážku utržila v obou 

světových válkách, když překonané monarchismy i nedemokratická vůdcovství byly 

poraženy na hlavu. Theorii demokracie význačně obohatili T. G. Masaryk a E. 

Beneš, když ukázali, že podstatou demokracie je idea humanitní. Stanovili 

požadavek materiální demokracie, jelikož forma se jevila jako nedostatečná, dimense 

hospodářské, sociální a kulturní jsou rovněž demokracii vlastní. Dále ve dvacátém 

století dochází k masivnímu rozvoji demokratické theorie, ne vždy však míří 

na podstatu věci, někdy dochází k omylům – ztotožňování demokracie s vládou 

parlamentu a pravidelnými volbami.

Tento stručný nástin vývoje demokracie budiž uzavřen konstatováním závěru, 

který z historie vyplývá. Úsilí lidské civilisace, v určitých obdobích obzvlášť, se 

vyznačovalo nebývalou touhou po demokracii, po spravedlivém sociálním řádu. 

Málokdy se podařilo, aby dílo bylo dovršeno, snad je proto pravdou dynamické 

pojímání demokracie jako proces, kdy se lze přiblížit ideálu.

Demokracie – fenomen přenosu moci z několika na všechny – vznikl jednak 

tlakem nepravostí působících ve společnosti a jednak díky doktríně přirozených práv, 
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ty však měli úlohu mnohem menší než se obvykle tvrdí. Správa lidu byla a je 

prostředkem k odstranění největších zlořádů a k získání určitých výhod, nikoliv však 

cílem sama o sobě. Lze snad i polemisovat nad tím, zdali demokracie je správou

přirozenou, ač lze mít za to, že tomu tak pravděpodobně je. Zároveň je potřeba si 

uvědomit, že vývoj demokracie zdaleka není dokonán. Leckde jsou nedostatky stále 

velice palčivé a nedaří se je překonat, bezesporu není u konce úsilí o nastolení plné 

demokracie, zároveň však byla by lichá představa, že jednoho dne všude na světě se 

uskuteční demokracie, k tomu potřebuje vyspělých lidí. Navzdory tomu že někdy se 

může zdát demokracie minulostí, nelze se nabýt přesvědčení o nutnosti ustoupit 

od demokratisace.

2. Genese a stručný historický vývoj fenomenu humanity

a) Genese a vývoj ideje humanitní ve starověku

Níže bude přistoupeno k hledání, kdy se poprvé objevuje v mysli člověka 

idea humanitní, avšak je pravděpodobné, že tento okamžik zůstane skryt poznání 

badatelů. Ba dokonce je i možné, že idea humanitní je spojena s lidským rodem 

odnepaměti, že je podstatou člověka, zvláště pak, bude-li na ni nahlíženo ve smyslu 

metafysickém. „Družnost a pospolitost i potřeba vzájemné podpory jsou tak vlastní 

lidské povaze, že nikde v dějinách nenalézáme lidí, kteří by žili jen v osamocených, 

malých rodinách a zápasili jedni s druhými o prostředky k životu.417 konstatuje Petr 

Alexejevič Kropotkin418. Naproti tomu J. Engst upřednostňuje hledisko dialektické a 

soudí, že: „… idea lidskosti neexistovala ve vědomí lidí v prvobytně pospolné 

společnosti…“419. Tedy že se objevuje až se vznikem sociální stratifikace a rozporů 

z ní se objevujících jako produkt historicko-společenského vývoje. 

                                               
417 Kropotkin, P.: Pospolitost (Vzájemná pomoc). Přel. A. A. Hoch. Praha, Družstvo „Kniha“ 1922, 
s. 141. Na straně 201 autor dále uvádí: „Pud pospolitosti jest v člověku od nepamětných dob a jest tak 
úzce spojen s celým dosavadním vývoje lidského rodu, že se udržel v lidstvu podnes, přes všechny 
proměnlivé osudy. Vyvíjel se nejvíce v období míru a blahobytu. Ale i když stihly člověka pohromy 
největší… udržoval se pud pospolitosti ve vsích a u chudších městech… nakonec začal působit i na ty 
vládnoucí, válčící a pustošící menšiny, které jím opovrhovaly jako sentimentálním nesmyslem.“
418 Petr Alexejevič Kropotkin (1842-1921) kníže a přední ruský anarchista, theoretik 
anarchokomunismu.
419 Engst, J.: Opus citatum, s. 105.
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V podobném duchu se vyjadřuje F. Krejčí: „Mocnému pudu sebezáchovy, 

který sám o sobě vedl by k hrubému egoismu, dostalo se hned z počátku vývoje 

modifikace stejně mocným pudem pohlavním. … Tak to příroda chtěla… Rodina pak 

stala se štěpnicí altruismu.“420 Takto je dokázán alespoň fakt, že jedinou věcí, která 

ovládá člověka není sobectví.

Martin Heidegger421 však nepochybuje o tom, že: „Výslovně pod svým 

jménem je humanita poprvé promýšlena a je o ni poprvé usilováno v období římské 

republiky.“422 Tedy je možné a pravděpodobné, že humanitní aspekty se v lidském 

myšlení objevovaly již dříve, minimálně v antickém Řecku, např. pokusy kmenů 

dórských o uskutečnění komunismu.423

Ve starobylé antice se ideou humanity mimo jiné zabýval Sokrates, jenž 

„… nabídl nová morální pravidla, která měla obrodit morálně upadající obec… 

Smyslem lidského konání je konat dobro.“424, a jehož dílo završil Platon ideálem 

řectví kalokagathie, a Aristoteles.425 Patrně jedním z největších přínosů Sokratových

je zdůraznění mravního rozměru,426 avšak posvátný charakter lidské osoby nebyl 

v Athenách naplňován, to lze spatřovat v postavení otroků, žen a metoiků.427

Demokritos428 se jal kritisovat touhu po vládě a zištnost, Hippokrates429

zdůraznil tolik potřebnou péči o sirotky. Podle sofisty Antifona430 lidé mají totožné 

přirozené potřeby, proto jsou si rovni. Nerovnost lidí není přirozená a je dána jen 

                                               
420 Krejčí, F.: Svoboda vůle a mravnost. Praha, J. Laichter 1907, s. 68-69,  Autor na straně 72-73  dále 

uvádí: „Nemíníme ovšem, že by v rodině hned od počátku byl poměr všech členů stejný a že by jejím 
vznikem už zde byl ideál humanity v malém kruhu uskutečněn. Nikoli; v soužití rodinném bylé 
původně mnoho brutálností egoistických a s našeho pokročilého stanoviska nemravností všelikých; 
avšak jen v rodině bylo zřídlo lásky, zřídlo sympatie. Můžeme říci, že kruh rodinný sympatie si 
vydobyla na úkor egoismu, a tak získala pevnou půdu k dalšímu postupu. Šířením se rodiny v kmen a 
kmene ve větší společenské celky získával se altruismu větší a větší obor působnosti, do sféry 
společných zájmů zabíráno bylo víc a více lidí.“
421 Martin Heidegger (1889-1976) rektor University ve Freiburku, napsal „Dopis o humanismu“.
422 Heidegger, M.: O humanismu. Rychnov nad Kněžnou, Ježek 2000, s. 12
423 Viz Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů. Díl VI.: Humanita.  Praha: 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. v Praze, 1932, s. 768.
424 Valeš, L.: Opus citatum, s. 54-55.
425 Viz Masarykův slovník naučný. Sbor vrchních redaktorů. Díl III. Humanita. Praha: 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. v Praze, 1927, s. 369.
426 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 57.
427 Viz Benda, J.: Opus citatum, s. 39-43.
428 Demokritos (460-370) předsokratovský filosof  jenž poznal Indii.
429 Hippokrates (460-377) otec medicíny a čestný občan Athen.
430 Antifon žil v 5. století př. n. l., představitel filosofické školy sofistů.
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lidskými zákony. Alkimadas431 vznesl vznešený požadavek odstranění otroctví,432

s kterým lidstvo nedovedlo vypořádat další dva tisíce let.

Na druhou stranu největší filosofové té doby Platon i Aristoteles to rovněž 

nedokázali a schvalovali otrokářský systém, nicméně ten s humanitní idejí nemá 

pranic společného. Že by pro některé tato idea neplatila? Pochopili to již Stoikové, 

byli to oni, kdo rozvinuli učení o všeobecném sbratření přesvědčení, že všichni lidé 

jsou dětmi jednoho božského otce, proto pro ně jakákoli forma otroctví byla 

nepřijatelná.433 „Stoikové hlásali heslo: <otroci jsou stejní lidé jako svobodní.>“434

Nicméně co se  týče samotné myšlenkové kategorie v uvažované rovině jde 

o plod tvůrčí činnosti školy stoiků, neboť již Zenon z Kitia435 snil „… o státě v němž 

splynou ve všeobecném bratrství všechny národy...“436 Pojímal tak věc 

universalisticky, dovedl abstrahovat od národního pojímání k nadnárodnímu. Dále 

lze zmínit, že „Slovo humanita vzniklo v Římě při recepci řeckého kulturního 

mravního ducha duchem římským. Stoikové vypracovali myšlenku univerzálního 

lidství, Cicero slovo ve smyslu lidství a lidskosti ustálil… Mravní idea humanity, 

humanitní ideál lidství byl ovšem v té či oné formě dán už dříve, od počátku lidského 

uvědomení lidského.“437 Staří stoikové byli objeviteli myšlenky o rovnosti všech lidí, 

na které se vztahují stejné zákony přírody.438

Navzdory tomu přínos střední stoy je pro zkoumání humanity zcela 

neopomenutelný; jejím představitelem byl Panaitios Rhodský439, jenž jako první 

formuloval myšlenku lidství a „… zmírnil i vypjatý individualismus při posuzování 

velikých lidí a ukazoval, že potřebují spolupráce ostatních. Jeho spis o povinnosti, 

který známe z Ciceronova spisu <De officialis> podává umírněnou stoickou etiku, 

proniknutou zásadami všelidského humanismu.“440 Jako jeho významný žák je znám 

                                               
431 Alkimadas žil ve 4. století př. Kr., sofista a řečník, žák Gorgiův.
432 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 53.
433 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 79.
434 Dějiny filosofie I. Dějiny antické a feudální společnosti. Red. G. F. Alexandrov et al. Přel. M. 
Kirschnerová et al. Praha, Svoboda 1950, s. 316.
435 Zenon z Kitia (333-262) zakladatel stoické filosofické školy.
436 Ibidem, s. 316.
437 Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Opus citatum, s. 369.
438 Neff, V.: Humanita. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, Družstevní práce 
1948, s. 176.
439 Panaitios z Rhodu (asi 185-110 př. n. l.) v Athenách vedl stoickou filosofickou školu, rozšířil ji do 
Říma.
440 Viz Machovec, D. - Otáhalová J.: Dějiny filosofie I. Dějiny antické otrokářské společnosti. Praha, 
Státní pedagogické nakladatelství, n. p.  1958, s. 161.
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Poseidonis z Apameie441, jenž je podle historické rekonstrukce „… vyvrcholením 

řecké historiografie i dějinné filosofie, v jehož díle je jedinou základní ideou spojen 

kosmos i lidské dějiny. Touto základní ideou je sympatie, která tvoří jak prapodstatu 

kosmických vztahů, tak prapodstatu lidské vzájemnosti.“442  

Marcus Tullius Cicero443, který vycházel ze stoicismu a přijal některé 

myšlenky epikureismu, hlásal kosmopolitní ideu, podle níž občané jednoho státu jsou 

zároveň světoobčany. Tento římský politik a řečník byl zastáncem humanitní zásady 

„čestně žít“, jež vyžaduje zachovávat spravedlnost, důstojnost člověka a rovnost před 

právem; co se týče vztahů mezi lidmi, doporučoval druhým neškodit. Za zmínku 

nepochybně stojí rovněž i Lucius Annaeus Seneca444, který byl nebezpečný 

panujícímu společenskému řádu svými názory na otroctví, to jest na základní atribut 

státního zřízení, až tak byl troufalý. Sám vycházel ze stoické ideje rovnosti všech lidí 

a přirozenost osobní nesvobody vůbec nepřipouštěl.445 Stoupencem rovnosti lidí byl 

také poslední myslitel starověkého Říma císař Marcus Aurelius.446

Ideu humanity lze nepochybně spatřovat ve světových náboženstvích, jejich 

význam je nezměrný i dnes navzdory tomu, že soudobá civilisace se nachází 

v duchovní krisi, ta souvisí a je neoddělitelně spojena s krisí hodnot.  Výzvou a 

alternativou jsou tyto ideje, zvláště je nacházíme v křesťanství, které však bylo 

humanitní „… pouze za svých počátků, kdy ještě platila zásada bratrství všech 

lidí…“447 a buddhismu, tyto směry nabádají k humanismu a altruismu.  Sidhartha 

Gautama448 učil zejména mravním zásadám a ctnostnému jednání.449 Rovněž i 

někteří hebrejští prorokové hlásali sociální spravedlnost, bránili chudinu a 

požadovali vytvořit stát absolutní rovnosti všech lidí. Prostřednictvím sekty 

essenských tak měli vliv na první komunistické obce křesťanské.450 Důrazem 

na mravnost či spíše na morálku přispěl národ židovský především svým Starým 

                                               
441 Poseidonis z Apameie (135-51 př. n. l.) představitel střední stoy, všestranně zaměřený.
442 Ibidem, s. 162.
443 Marcus Tullius Cicero (106-43 př. n. l.) konsul, městský praetor, a řečník, z děl „De republica“.
444 Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l.- 65 n. l.) představitel stoické školy, římský konsul.
445 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 89-91.
446 Ibidem, s. 79. Marcus Aurelius (121-180) význačný představitel pozdní fáze stoicismu.
447 Neff, V.: Humanita. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, Družstevní práce 
1948, 176.
448 Sidhartha Gautama (564-484 nebo 623-543) čtvrtý historický Buddha.
449 Viz Ochrana, F.: Ideje humanity ve světových náboženstvích. In: Duch světového humanismu a 
dnešek. Red. V. Kupilík. Praha, Ministerstvo obrany ČR 1993, s. 8-20. 
450 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl VI.: Socialismus. Praha: 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. v Praze, 1932, s. 768.
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zákonem, který se místy jeví jako drakonický, ačkoliv každý sedmý rok byli otroci 

propouštěni, byl znám institut paběrkování, který je spíše projevem humanitářství,

zvláštní ochrana sirotků a vdov a mnohé jiné.

Na druhé straně zeměkoule se zrodil buddhismus - nejvýznamnější 

humanistické hnutí Indie. Buddha vytvořil positivní a kritický přístup k životu 

jednotlivce -  především ve své nauce o střední cestě, která je snadno přístupná 

širokým vrstvám obyvatel. Na poli praktické politiky velký projev lidství prokázal 

svým způsobem vlády ve staré Indii král Ašoka451, kterému se jen málokterý 

vyrovnal. „Vedle šíření dharmy a podpory buddhismu věnoval Ašóka značnou 

pozornost i charitativní a veřejně prospěšné činnosti. Pro pohodlí poutníků dal u cest 

kopat studny a vysazovat stromy, budoval útulky pro pocestné a zakládal nemocnice 

pro lidi i pro zvířata. Rovněž dal dovážet a vysazovat léčivé byliny všude tam, kde se 

jich nedostávalo.“452

Rovněž i čínská tradice Konfuciova453, který je považován za jednoho 

z největších myslitelů všech dob, byla vždy veskrze humanistická. Zde je 

zdůrazňována umírněnost a pokora ke staré moudrosti, neb s úctou na Východě 

vzhlížejí k velkým vzorům minulosti skuteční vůdcové.454 Pro Konfucia je ústředním 

thematem člověk a jeho vzájemné vztahy, zdůrazňoval lidskou schopnost 

zdokonalovat se, proto vyzvedává význam učení, které je rozhodnutím jednotlivce 

přispět k rozvoji světa. Má na mysli především vybudování ušlechtilých mravních

vlastností, kdy je zapotřebí pěstovat žen - lidskost, humanitu, která se projevuje 

v mezilidských vztazích. Zmínil se, že je-li chování vládce správné, pak i jeho vláda 

bude účinná, aniž by vydával příkazy, neboť ušlechtilost (ctnostné jednání) jak 

známo přitahuje. Úředníci by měli být obdařeni lidskostí.455 Konfucianismus se však 

vyznačoval společenskou nerovností a zachováváním hierarchie. Na tyto nedostatky 

poukázal Muo Ti456, když prosazoval všeobecnou a rovnou úctu všech ke všem, tedy 

                                               
451 Ašoka (304-232 př. n. l.) buddhistický vládce, tak zvaný „král dharmy“.
452 Dějiny pravěku a starověku II. Red. J. Pečírka. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1979, s. 
957.
453 Konfucius (552-479) ministr spravedlnosti ve státě Lu, reformátor myšlení.
454 Babbitt, I.: Opus citatum, s. 39. a násl. Lze poznamenat, že se nejedná o pojetí zlaté střední cesty.
455 Srv. Valeš, L.: Opus citatum, s. 23-25.
456 Muo Ti (Mo-c'; 500-396 nebo 479-381 př. n. l.) filosof a zakladatel mohismu.
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společenskou rovnost a obecnou lásku. Mezi nižším lidem se uplatnil taoismus 

s orientací na dosažení moudrosti.457

Veliký význam pro západní civilizaci přinesl Nový zákon. Jak píše E. Beneš: 

„Bylo tudíž přirozeno, že první křesťané vyvodili z těchto nauk Kristových logicky 

nutné konsekvence, zříkali se majetku, prováděli v praksi Kristovo bratrství a lásku 

všelidskou a žili ve společnostech, v nichž ty nejlépe bylo možno uplatniti: 

ve společnostech kommunistických."458 Nepochybně bylo zde zmíněno 

nejhumanističtější období v dějinách křesťanství, netrvalo však dlouho, byť i později 

žili věřící mravně založení.

„Ale toto přesvědčení nevedlo křesťany k aktivnímu vystoupení proti existující 

společenské realitě. Ve víře v brzký konec světa a všenápravný příchod spasitele se 

jim jevilo zbytečným usilovat o revoluční změnu společenských vztahů a způsobu 

uplatňování státní moci.“459 Bohužel se smířili se svou situací, pokud víra jim byla 

ponechána.

Navíc je třeba konstatovat k následnému prohlášení křesťanství za státní 

náboženství, že „… pomáhala za to křesťanská církev státu ničiti všechna zřízení 

vzájemné pomoci a podpory, která byla starší než ona, nebo se vyvinula mimo ní.“460

Z druhé strany ačkoliv řada církevních Otců odsoudila institut otroctví, křesťanství 

samotné usilovalo pouze o výchovu otrokářů k lidskosti a lásce k otrokům. Otrok 

měl přeci skvělou příležitost – dar boží –  rozvíjet trpělivost a pokoru, a tím si zajistit 

vstup do království nebeského,461 naplnění humanitních ideálů bylo tak odsouváno 

do posmrtného života.

Je možné konstatovat, že byla podána genese ideje humanitní, přestože je 

vlastní lidské povaze a objevuje se již od pradávna, plně ji zformuloval Panaitios 

z Rhodu. Především stoická škola stála za jejím hlubším rozpracováním, byla to ona, 

která řekla jednoznačné ne institutu otroctví, předcházející školy v tomto ohledu 

nebyly natolik svobodomyslné.

                                               
457 Ibidem, s. 32. 
458 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 144.
459 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 98-99.
460 Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 240. Autor tamtéž dále uvádí: „A místo pospolitosti, kterou se 
každý divoch cítí povinován příslušníku svého rodu, hlásala církev dobročinnost, která má ráz jakési 
pobídky s nebe, a tím jaksi povyšuje dárce nad obdarovaného.“
461 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 100.
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b) Humanita v období středověku

O středověku se říká, že byl temný, ale jistě to neplatilo tak docela462, zvláště 

jako klíčové se jeví období desátého až jedenáctého století: „Žádné druhé období 

dějin nemůže lépe osvětliti tvořivé síly lidu … kdy se začali vyprosťovati z jha 

panského a postupně vytvářeti budoucí městský řád opevněné vsi a městyse….“463

Ukrutnost feudálů se zračila v jejich schopnosti žít na úkor neurozených lidí, z práce 

jiných. Rozvoj měst s sebou přinesl zrození cechů. A o „… sociálním rázu 

středověkého cechu svědčí kterýkoli cechovní řád… v cechu musí vládnouti 

především bratrské cítění.“464 Města (a lid v nich) se začala osvobozovat, kdekoliv se 

k tomu naskytly příhodné podmínky. Vlna svobody se prohnala všemi zeměmi 

evropskými během dvanáctého století, jako první začala toto hnutí města italská.465

„Jaká ztráta postihla Evropu, když pozbyla svobodných měst, může pochopiti jen, 

kdo srovná sedmnácté století se čtrnáctým nebo třináctým.“466

Středověká města, tehdy významná střediska civilisace, podlehla nově 

vznikajícím centralisovaným státům, poté co se vzdala zemědělství, stejně jako kdysi 

starověké Řecko. Nedovedla totiž, anebo nechtěla osvobodit sedláky, kteří tak úpěli 

pod tvrdou rukou urozeného feudála. Nakonec rozpory mezi městy samotnými 

ulehčili nárůst autokracie v Evropě.467 Je potřeba si povšimnout jedné věci: „Dějiny 

středověkých měst ukazují zřetelně… jaký vliv na osudy lidstva mají ideje a zásady i 

jak výsledky jsou docela opačné, změní-li se hluboce vůdčí ideje.“468

                                               
462 Jen stěží však lze považovat za projev ideje humanitní vydání Velké listiny svobod – Magna charta 
libertatum, jelikož jí si anglická šlechta vymohla potvrzení svých práv, která jí „patřila“, nikoliv však 
většinové společnosti. Šlo o listinu privilegií.
463 Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 148. Autor na téže straně dále uvádí: „V opevněném městě se začal 
vyvíjeti nový svobodný život. Zrodilo se středověké město.“
464 Ibidem, s. 152.
465 Ibidem, s. 154-155.
466 Ibidem, s. 178. Tamtéž je dále uvedeno: „Zmizel blahobyt, jímž se tak vyznačovalo dříve Skotsko, 
Německo, roviny italské. Cesty nadobro zpustly, města vylidněna, práce zotročena, řemesla zanikla, i 
obchod upadal.“
467 Ibidem, s. 181-183.
468 Ibidem, s. 184. Autor tamtéž dále uvádí: „Vůdčími myšlenkami jedenáctého století byly důvěra 
v sebe a federalism, svrchovanost každé skupiny a organisace politického tělesa od jednoduchého ke 
složitému. Ale od těch dob se pojetí nadobro změnilo. … Vykladačům římského práva a prelátům 
církve, kteří od časů Inocence III. drželi pevně pospolu, se podařilo ochromiti tuto ideji – ideji 
starořeckou – která řídila zakládání měst. Po dvě tři sta let nepřestávali vykládati universitní katedry i 
ze stolce soudcovského, že spásu nutno hledati ve státě, pevně centralisovaném, stojícím pod 
ochranou polobožské autority, že zachráncem společnosti musí býti jeden muž, který se může 
dopustiti každého násilí jménem veřejného blaha: může páliti muže a ženy na hranici…“
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Křesťanství, které vycházelo z obrody ducha a účinné lásky k bližnímu se 

časem a postupem doby stalo (přeneseně) pouhou církevní institucí, vnější slupkou. 

Zmravňující síla zmizela a naopak svatokupčení s odpustky, prodávání církevních 

úřadů bylo hlavním cílem, protože penězi se bylo možno vykoupit z ledasčeho.469

J. Engst si povšiml, jak křesťanství ospravedlnilo ve své době vzdání se ideje 

humanitní: „Tak ze snu o lidském uspořádání lidských věcí vzniká sen o ráji. Tato 

přeměna je úzce spjata s rezignací na faktické uskutečnění ideálů lidskosti v tomto 

světě, s rezignací na boj za jejich realizaci, s únikem z tohoto světa…“470

Odpovídající kritiku stavu společnosti především ve svém díle „Božská 

komedie“ podal i Dante Alighieri471, jehož srdce toužilo po míru jako hlavním 

společenském cíli. Štěstí je podle něj možné dosáhnout jen skrze vědění.472 Vilém 

z Ockhamu473 přinesl velice moderní a na svou dobu pokrokovou zásadu, „… že 

jedinci má býti zaručeno tolik osobní svobody, kolik ji lze sloučiti s obecným dobrem 

pospolitosti.“474 Odhalil moudrost, která mnohým současným autorům zůstává skryta 

v hlubinách vědění.

„V období renesančním nabývají humánní ideály novou tvářnost. ... jsou 

považovány... za přirozené a oprávněné nároky lidí v tomto světě.“475 Proto v období 

vrcholného středověku - velkého úpadku církve projevili nebývalé úsilí o zmravnění 

lidu  kazatelé476 především v českých zemích; pěstovali lásku a soucit ke všem 

lidem.477

Tak již podle Tomáše ze Štítného478 (období předhusitské) „… měl král 

usilovat o obecné dobré, to znamená o blaho a prospěch všech lidí, kteří obývají 

                                               
469 Drtina, F.: Myšlenkový vývoj evropského lidstva. Praha, Jan Laichter 1902, s. 273.
470 Engst, J.: Opus citatum, s. 164. Autor na téže straně dále uvádí: „Touha po rovnosti, po konečném 
vítězství spravedlnosti, po odčinění křivd, po konečném vyrovnání, to byla silná touha a těžko se 
mohla smířit s tím, že je za dané společenské situace beznadějnou. Proč tedy ve jménu této touhy, ve 
jménu spravedlnosti a lidskosti, proč ve jménu těchto ideálů nepostulovat svět jiný, pomyslný, kde by 
tyto ideály mohly být naplněny! Proč neříci, když není spravedlnost na tomto světě a z tohoto světa, 
musí být na světě jiném? Proč neříci tedy, že království boží není z tohoto světa? Neuskutečnitelnost 
tehdejších humánních ideálů byla tedy příčinou jejich přenesení do pomyslných sfér…“
471 Dante Alighieri (1265-1321) taktéž politický filosof, z děl „De monarchia“.
472 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 116-117.
473 Vilém z Ockhamu (1285-1349) vyučoval na Oxfordské universitě, představitel nominalismu.
474 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 23.
475 Engst, J.: Opus citatum, s. 165.
476 Např. lze jmenovat Konrada Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, Jana Husa 
aj.
477 Viz Drtina, F.: Opus citatum, s. 281-82. 
478 Tomáš Štítný ze Štítného (1333-1401 či 1409) jihočeský šlechtic a kazatel.
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určité území.“479 Mistr Jan Hus480 kritisoval církev pro její „… úsilí o získání 

mocenské převahy nad světskými panovníky, prodávání odpustků, honbu 

za bohatstvím, rozmařilost duchovenstva a řadu dalších nedostatků…“481 Husitské 

hnutí samotné vedlo živelný zápas o obrodu společnosti, jeho mravní hodnoty daly 

vzniknout demokratickému cítění českého lidu.482 Zrcadlí se v náboženských 

kommunistických sektách té doby, jako byli Táboři, Valdenští nebo Albigenští.483

Husitská revoluce „… byla zápasem za svobodu svědomí i za společenskou 

přestavbu ve směru rovnosti a bratrství…“484 Každé takové úsilí v boji 

za spravedlnost je hodné obdivu, bohužel často bývá bojem s větrnými mlýny. „Dnes 

jest velmi dobře známo, že mohutné hnutí reformační nebylo jen vzpourou proti 

zlořádům katolické církve.“485, šlo rovněž o otázku humanitní a demokracii.

Neopomenutelný byl vliv Petra Chelčického486, který „… stavěl ideál 

bratrství proti rozčlenění společnosti na trojí lid, poněvadž zvůle světských pánů a 

kněží oproti poddaným i prostým věřícím nemá nic společného s vírou v Krista a 

v církev.“487 Zároveň se velmi ostře ohradil proti pozvedání meče v boji za pravdu. 

Reformační hnutí488, které následovalo po husitství, opět mravně povznáší lid 

hlásáním návratu k původnímu evangeliu. Tomáš Müntzer489 usiloval o křesťanskou 

kommunistickou společnost, o království boží na zemi, o říši svobody a bratrství, aby 

lidé byli svobodní po každé stránce a spokojení.490

Obsah humanitní idey se dále rozvíjí, velký vliv požívá především v období 

humanismu a renesance, kdy se přejímají životní ideály – římské ctnosti. T. G. 

                                               
479 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 352.
480 Jan Hus (1370-1415) rektor Karlovy university v letech 1409-1410 a děkan artistické fakulty od 
roku 1401.
481 Ibidem, s. 356.
482 Viz Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 89.
483 Viz Beneš. E.: Opus citatum, s. 157.
484 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 13.
485 Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 202. Autor tamtéž dále uvádí: „Mělo také svůj tvůrčí ideál, ideál 
života ve svobodných, bratrských obcí. Ty první spisy a kázání onoho období, které našly největší 
odezvy v lidu, byly naplněny ideami o hospodářském a sociálním bratrstvu lidstva. … aby se 
vesnickým obcím vrátila obecní půda, a byla zrušena robota, poukazovala na <pravou>  víru – víru 
v bratrství. V téže době na tisíce mužů a žen utvořilo komunistická bratrstva na Moravě, do nichž 
přinesli všechen majetek a žili v četných a rostoucích osadách podle zásad komunistických. Jen 
ohromné vraždění ve velkém, po tisících, mohlo zaraziti toto hnutí, které se rozšířilo daleko široko…“
486 Petr Chelčický (1390-1460) radikální náboženský myslitel a pacifista.
487 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 15.
488 Stěžejními představiteli byli zejména Martin Luther, Jan Kalvín a Oldřich Zwingli.
489 Tomáš Müntzer (1489-1525) kazatel a radikální vůdce poddaných. 
490 Viz Beneš. E.: Opus citatum, s. 155.
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Masaryk soudí, že ideál humanitní se vyvíjí od reformace a renesance.491 Má tím na 

mysli, že od dob jejího vzniku došlo k násilnému přerušení tohoto vývoje 

způsobeného všeobecným úpadkem kulturním. Tehdy se „… evropský člověk 

vzbouřil proti absolutismu církevní i světské vrchnosti.“492 Člověka osvobozuje 

reformace, která usiluje o mravní nápravu, takřka neopomenutelné bylo v tomto 

ohledu husitství a české bratrství.493

„Ale ideově a duchovně už od XVI. Století začíná proti feudální nesvobodě a 

feudální a politické a sociální hierarchii silná reakce. Projevuje se… na poli 

především náboženském, ideovými boji o svobodu svědomí… přechází také na pole 

bojů o svobodu politickou.“494 V tom je zřetelný význam náboženské otázky pro 

celou společnost, aby podnítila touhu po svobodě, která nekončila jen u vyznání. 

Na druhou stranu nelze popřít, že „Po celý středověk láska k bližnímu stále čekala 

svého splnění a uplatnění, bratrství lidstva a rovnost jednotlivců zůstaly prázdným 

slovem, vzdušnou ilusí, a národové evropští žili spolu v neustále nenávisti, v trvalém 

boji;…“495

Nicméně tato temnost středověku byla čas od času prosvětlována září hvězd, 

husité uskutečnili demokratické obce, ve svobodných městech se podařilo vymanit 

z největšího vykořisťování rodové aristokracie. Bratrství objevující se v ceších 

naznačovalo slibný vývoj společnosti, často však byl násilně přerván válečnými 

úmysly panovníků. Bída a chudoba, ba i mor vládly těmto časům, lid opět trpěl. 

Německá reformace jako celek nebyla natolik důsledná, aby se idea humanitní stala 

principem jednání mezi lidmi.

c) Humanita od novověku k současnosti

Společenské otřesy přinutili některé myslitele hledat východisko ve vytvoření 

utopických modelů spravedlivého společenského uspořádání. Mezi prvními a 

nejvýznamnějšími byl T. More, jenž provedl kritiku společenských nedostatků své 

doby (a přijal úřad lorda kancléře s ideou, že pomůže vyřešit rostoucí bídu anglické 

                                               
491 Viz Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha, 
Melantrich 1990, s. 9.
492 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 24.
493 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Humanita Praha: 
„Československý kompas“ tiskařská a vydavatelská akc. spol. v Praze, 1927, s. 369.
494 Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, třetí vydání, s. 12.
495 Drtina, F.: Opus citatum, s. 272-273.
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chudiny496), ve svých představách vytvořil nejlepší stát na ostrově Utopii, na kterém 

se pracovalo pouhých šest hodin denně. Zbytek dne byl věnován vědě, umění a 

rodinnému životu; ve své podstatě šlo o komunistický agrární stát, jenž dbal

o všestranný rozvoj lidské osobnosti.

Poté následovala celá řada utopistických románů a studií. Jako kupříkladu 

Tommaso Campanella497 a jeho „Sluneční stát“, tento italský filosof snil o jednotě a 

blahobytu celého lidstva v harmonickém státu, kde by všichni byli vyučování všem 

uměním a dovednostem. Své these zdůvodnil rozumem a přírodními zákony. 

Svůj utopický návrh o světové monarchii podal i J. A. Komenský v díle 

„Všenáprava“.498 Konkrétně pak vybízí k nápravě ve všech lidských oblastech, 

zdůvodňuje to takto: „Odhalím základy této naděje před očima všech lidí; aby 

spatřili, že základy tu jsou, a to silné, a proto aby se odhodlali stavět na nich dílo 

toužené od věků, a aby neváhali, dáti se tím horlivěji do práce.“499 Sociální utopie 

jsou kolektivním snem o lepším zítřku.500

Obroda národa českého kulminuje v českém „bratrství“. Jeho význam „… 

záleží v jeho úsilí mravním… Mezi bratry českými není ani šlechty ani prostého lidu 

ani vrchnosti ani poddaných ani pánů ani robotníků; všickni jsou si rovni…“501

Rovnost je v souladu s humanitou, říká lidskost, uplatněte ke všem, nikoli jen 

k pánům. Je překvapivé, že s Martinem Lutherem502 v mnohém souhlasit nelze, 

kupříkladu nazval řeckou moudrost hovadskou a díla filosofů přirovnával k hnoji a 

lejnu čertovému. Rovněž i učitel národů J. A. Komenský brojil proti pohanským 

učitelům na školách, kteří učili o Aristotelovi, Platonovi a dalších.503 O samotné 

řecké filosofii, která je z velké části zřídlem humanity, soudil, že je útočná, zmatená 

a kusá, proto není třeba ji zachovat.504

Reformace měla za cíl návrat k původnímu křesťanství a opovrhovala řeckou 

vzdělaností, ačkoliv mnohá křesťanská učení z ní čerpají. Později se však s renesancí 

                                               
496 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 135.
497 Tommaso Campanella (1565-1639) utopistický myslitel a účastník mnoha povstání.
498 Srv. Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 366.
499 Komenský, J. A.: Všenáprava (Panorthosie) Všeobecné porady o nápravě věcí lidských (část 
šestá). Praha, Orbis 1950, s. 31.
500 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 153-155.
501 Drtina, F.: Opus citatum, s. 286.
502 Martin Luther (1483-1546) kazatel ve Wittenbergu, překladatel Bible do němčiny. 
503 Ibidem, s. 289.
504 Viz Komenský, J. A.: Cesta světla dosud vyhledávaná a i nadále vyhledávaná. Praha, Státní 
pedagogické nakladatelství 1961, s. 89.
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a humanismem usmiřuje, ideál antický s ideálem křesťanským ruku si podají.505 Jan 

Blahoslav si povšiml bídy lidu: „… sám toliko člověk rodí se nahý, aby netoliko 

neměl čím se brániti, ale ani přirozeného roucha, jímž by se před zimou aneb horkem 

ochránil. Načež jeden řekl: <Imbelles damae, quid nisi praeda sumus?> To jest: < 

My ubohé srny co jsme než loupež?> A ještě kdyby nám nic víc neškodilo než ta 

převeliká chudoba, jakž takž by bylo…“506   Cokoli by si srny chtěly vzít, musely by 

ukrást, ničeho nemají a k tomu je ničena jejich pospolitost. J. Blahoslav poeticky 

ukazuje na pravý stav věci.

Otec národů „… hovoří o nutné péči o špitály, sirotčince a starobince, 

o používání obecného jmění pro nemocné a chudé.507 Ve svém díle „Štěstí národa“ 

zeširoka zmiňuje cestu ke štěstí: „ … každý, což jeho jest, koná čile a živě… XII. A 

věci hospodářské i umělecké zkvétají mezi všemi, XIII. z čehož pochází hojnost věcí a 

zámožnost a bohatství, že každý počestně dílo konaje chléb svůj jídá, jiným ho 

neubíraje…“508 V díle „Všenáprava“ pojednává také „O zastavování 

nelidskosti…“509 Právem poukázal, že dokud světem vládne nevědomost a 

nevzdělanost, jen stěží je možné mít život lepší: „... všude tam, kde budou lidé, 

budou moci být školy, aby nikdo nezůstal nevzdělaným.“510 Rozvoj a budování škol je 

požadavkem humanity, v nevědomosti jsou udržováni ti, kteří mají být chováni 

k poslušnosti.

Přirozenou rovnost všech lidí dovodil Juan de Mariana511, podle kterého 

tyranem je ten, kdo zneužije moc, je divokým zvířetem.512 Hugo Grotius513 na poli 

práva mezinárodního, práva válečného usiloval, aby tvrdé tresty byly nahrazeny 

                                               
505 Drtina, F.: Opus citatum, s. 290-293. Příkladem jsou Erasmus Rotterdamský, Philipp Melanchton, 
Jan Blahoslav atd.
506 Blahoslav, J.: Spis o zraku. Jak člověk zrakem, to jest, viděním a hleděním, sobě nebo jiným 
škoditi může. Praha, Reichl 1928, s. 11.
507 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 354.
508 Komenský, J. A.: Štěstí národa. Za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastní a jak 
by se jimi státi mohli. Přel. J. V. Novák. Kolín, Miloslav Kopecký 1949, s. 11. 
509 Komenský, J. A.: Všenáprava (Panorthosie) Všeobecné porady o nápravě věcí lidských (část 
šestá). Praha, Orbis 1950, s. 107. Tamtéž je dále uvedeno: „… tj. vzájemného nerozvážného jednání a 
odtud vznikajících rozporů, nenávistí a křivd. … Ale nyní, když člověk odděluje se od člověka, když 
člověk nedovede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to zřejmý úpadek lidskosti, takové 
příklady nevidíme na žádném druhu němých tváří, vyjmeš-li zvrhlé psy…“
510 Komenský, J. A.: Cesta světla dosud vyhledávaná a i nadále vyhledávaná. Praha, Státní 
pedagogické nakladatelství 1961, s. 97.
511 Juan de Mariana (1536-1632) představitel Salamancké filosofické školy.
512 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 149.
513 Hugo Grotius (1583-1645) švédský velvyslanec, původem Holanďan, představitel školy 
přirozeného práva.
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humánní variantou, a tím byla v lidech vypěstována lidskost, což by vedlo k dalšímu 

pokroku lidstva.514

Franḉois Maria Voltaire515 přispěl svou filosofií boje za osobní svobodu 

každého, sluchu mu dopřávali přední panovníci Evropy.516 „Voltaire se zastává 

s nesmírnou prudkostí a příkrostí utlačovaných, nespravedlivě utlačovaných, ať již je 

utlačuje církev, stát, vrchnost, úředník nebo kdokoli jiný.“517 Takových velikých a 

statečných postav již není.

Podle B. Spinozy je člověk „… bytostí, které rozum radí, že člověku je 

nejužitečnější lidská společnost… že láska je cennější než nenávist.“518 Z toho je 

tedy patrné, že společenské systémy usilující o blaho nemnohých popírají ideu 

humanity, neboť není myslitelné považovat za štěstí bohatství (v širokém slova 

smyslu) pouze pár lidí a bídu většinového zbytku společnosti.

Ch. Wolff upozornil na přirozenoprávní limity státní moci, zejména 

na uplatňování sociálních práv.519 E. Beneš konstatuje předěl v pojímání humanity

od pohledu náboženského ještě ve století sedmnáctém k racionalismu ve století 

následujícím, kdy osvícenství je jejím výrazem.“520

Dochází k mnohým změnám: zrušována jest robota a nevolnictví, 

v soudnictví jest zakázáno kruté mučení obžalovaných; zavedeny vůbec blahodárné 

reformy. Probouzí se pozvolna zdravé jádro člověka. „… tužby ty se zhušťují v tom, 

co zove se úsilím humanitním. V Anglii skeptik Hume zakládá na humanitě celou 

společnost, ve Francii humanita více se formuluje politicky (práva člověka a 

občana), u Němců je více literární a filosofická (Leasing, Herder a jiní).521 D. Hume 

trvá na prvku soucitu v přirozeném člověku. Soucit je základem jeho definice 

spravedlivého člověka, je jím altruista.522 Tělesné trestání ze škol je odstraňováno, 

                                               
514 Ibidem, s. 154.
515 Franḉois Maria Voltaire (1694-1778) humanista, tajemník francouzského velvyslanectví v Haagu.
516 Viz Machovec, M.: Smysl lidské existence. Praha, Jiří Tomáš – nakladatelství Akropolis 2002, s. 
75.
517 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 83.
518 Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 160-161.
519 Ibidem, s. 185.
520 Viz Beneš. E.: Opus citatum, s. 9 a 130.
521 Masaryk, T. G.: Demokratism v politice. In: Vybrané spisy T. G. M. Sv. 1. Praha, Melantrich 1990, 
s. 108.
522 Babbitt, I.:  Opus citatum, s. 169-170.
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výchova má vést k lásce k bližnímu, staví se rozličné ústavy, sirotčince a 

chudobince. V následujícím století se tato činnost soustavně organisuje.523

Samostatná sdružení dělníků byla zakázaná pod hrozbou nucené práce a 

hrdelního trestu, sdružení občanů byla totiž považována za útok proti svrchovanosti 

státu. Tím, že stát si přisvojil všechny sociální funkce, vyvíjel se nespoutaný 

individualismus, povinnosti, které měli dříve občané jeden k druhému, byly 

přeneseny na stát. Nabyla tak vrchu theorie, že lidé mají hledat štěstí jen pro sebe,

aniž by se ohlíželi na ostatní a kupodivu stále má dost příznivců i dnes.524

Nyní se lze obrátit k postavě J. J. Rousseaua, jehož dílo je prodchnuto idejemi 

svobody, rovnosti a bratrství. „Humanitní ideály Rousseauovy po dlouhou dobu 

ovládají vrstvy intelektuální a působí svým vlivem na veškerý ruch filosofický… a 

politický...“525 Z jeho myšlenek se zrodila Deklarace lidských a občanských práv, 

proti zkažené civilisaci postavil návrat k přírodě.526

Humanitní myšlení nepochybně významnou měrou rovněž ovlivnil I. Kant, 

jenž stanovil nejvyšší princip mravnosti. Jedinou bezvýhradně dobrou věcí je dobrá 

vůle – veškerá ctnost je v ní obsažena, každý má jednat tak, aby lidství používal jako 

cíl a vážil si všech bytostí, neboť člověk nemá být druhému prostředkem, nemá být 

využíván. Kategorický imperativ, který I. Kant popsal, je mravním zákonem, ten 

zakazuje porušovat práva a zájmy druhých.527 Ve svém slavném díle „Základy 

k metafysice mravů“ se zvláště zaměřuje na: „… vyhledání a stanovení nejvyššího 

principu mravnosti…“528 Jen tak, humanita snadněji vstoupí do myslí lidí.

                                               
523 Drtina, F.: Opus citatum, s. 359.
524 Viz Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 202-204 a 229.
525 Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 69.
526 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 202.
527 Ibidem, s. 214.
528 Kant, I.: Základy k metafysice mravů. Přel. A. Papírník. Praha, Jan Laichter 1910, s. 7. Autor na 
stranách 26, 38, 44, 54. dále uvádí: „… protože je-li řeč o mravní hodnotě, nezáleží na jednáních, 
která vidíme, nýbrž na oněch vnitřních principech jejich, jichž nevidíme. … Představa objektivního 
principu, pokud jest pro vůli nutícím, slove příkazem (rozumu) a vzorec příkazu sluje imperativ. … 
Konečně jest imperativ, který přikazuje jisté počínání bezprostředně, nezakládaje ho na nějakém jiném 
účelu, jehož jím možno dosíci, jakožto podmínce. Tento imperativ jest kategorický. Netýká se látky 
jednání ani toho, co z něho vyplynouti má, nýbrž formy a principu, z něhož samo plyne, a podstata 
dobra takovéhoto jednání záleží ve smýšlení, výsledek budiž jakýkoli.Tento imperativ slujž 
imperativem mravnosti. … Kategorický imperativ jest tedy jen jediný a to: jednej jen dle té maximy, 
skrze niž spolu chtíti můžeš, aby se stala všeobecným zákonem. … je to tedy zároveň princip 
objektivní, z něhož jakožto nejvyššího praktického důvodu musí býti možno odvoditi veškery zákony 
vůle. Praktický imperativ bude tedy tento: jednej tak, abys užíval lidství jak v osobě své, tak v osobě 
každého jiného vždy spolu za účel, nikdy pouze za prostředek.“
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Velká francouzská revoluce dala lidstvu „Prohlášení práv člověka a občana 

(ve Francii a Americe), která jsou nejčistším výrazem humanity XVIII. století a snah 

celé této epochy…“529 Šlo o svobodu, rovnost a bratrství všech bez rozdílu, z těchto 

práv se rodí práva další (národní, sociální, hospodářská, ženská, dětská) a právě 

v nich se zhmotňuje idea humanitní,530 jež se jako červená nit vine historií člověka.

Prohlášení lidských a občanských práv staví francouzskou revoluci do jiného 

světla, podává totiž její ideové zdůvodnění a je nedílnou součástí humanistické 

filosofie a výsledkem úsilí lidské společnosti „všech věků“. Podle J. R. MacDonalda

je „Rozhodujícím okamžikem v evropských dějinách… byla francouzská revoluce … 

ochromila společenský mechanismus, aby se její jménem mohla hlásati rozumová 

poučka, že „všichni lidé se rodí svobodni a navzájem rovni.“531 Tedy je mezníkem 

historie lidské společnosti a východiskem moderní Evropy.532

Doktrínu rovnosti a bratrství propaguje François-Noël Gracchus Babeuf533, 

manifest jeho školy žádá, aby všichni byli bratry a sestrami.534 F. Babeuf „… 

usoudil, že ve společnosti nemá být boháčů ani chudáků, podmínkou blaha a štěstí je 

to, abychom si byli rovni.“535 Ačkoliv spiknutí bylo prozrazeno, revoluční myšlenka 

nezanikla. 

Principy svobody, rovnoprávnosti a svrchovanosti lidu zdůvodnil 

v americkém „Prohlášení nezávislosti“ Thomas Jefferson536, který odsoudil 

otroctví.537 Objevuje se požadavek po nacionalisaci půdy, kdy je pokládáno 

vlastnictví k půdě za neopodstatněné538, jelikož vzniklo původně lupem a 

utlačováním, nikoliv prací. Později Henry Georgie539 přirovnává právo užívat půdu 

                                               
529 Beneš. E.: Opus citatum, s. 130.
530 Viz Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha  
Melantrich, 1990, s. 10. Herben, J.: Duch demokracie. I. část historická. Praha, Ministerstvo školství a 
národní osvěty 1920, s. 18 a násl.
531 MacDonald, J. R.:  Opus citatum, s. 15.
532 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, třetí vydání, s. 17-20.
533 François-Noël Gracchus Babeuf (1760-1797) revoluční představitel rovnostářského hnutí v Paříži.
534 Ibidem, s. 132-133. Dále Babeuf, G.: Projevy, články a listy. Praha, Státní nakladatelství politické 
literatury 1954, s. 47., kde je uvedeno: „Není možné věčně dusit vůli lidu.“
535 Jaurés, J.: Opus citatum, s. 9.
536 Thomas Jefferson (1743-1826) autor Prohlášení nezávislosti a třetí president Spojených států.
537 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 248.
538 Ze zastánců lze zmínit zvláště Herberta Spencera, Thomase Painea a John Stuart Milla. Blíže viz 
Fiedler, F.: Opus citatum, s. 66-67., a dále Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. 
Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka 
a V. Beneše 1910, s. 162.
539 Henry George (1839-1897) americký politický ekonom, z děl: „Pokrok a bída“.
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k právu dýchat vzduch, je to právo všech lidí, vlastnictví k půdě je chápáno jako 

příčina pozemkové renty a pauperismu.540

Nezanedbatelný přínos pro ideu humanitní měli v čase, kdy se probouzí idea 

národnostní, Lev Nikolajevič Tolstoj541, jenž však ji pojímal nesprávně v tom 

smyslu, že radil neodpírat zlému obdobně jako P. Chelčický.542 „Při vší lásce 

k vlastnímu národu je v nitru harmonicky vyvinutého člověka skryta touha

po všelidskosti, po jisté vzájemnosti a spojení s celkem, jak to správně viděl 

Dostojevskij.“543

V humanitě viděli cíl i němečtí myslitelé544, kupříkladu J. G. Herder zakládá 

spolek humanity a všemožně tuto ideu propaguje; ptá se, co nám brání, „…abychom 

v sobě viděli spolupracovníky na jediné stavbě humanity, a proto se navzájem ctili a 

pomáhali si?“545 J. A. Komenského i I. Kanta nazval učitelem lidskosti a dále 

poukázal, nakolik byl myšlence humanity nakloněn Fridrich II. Veliký546, který

napsal: „Lidskost je podle mého mínění jediná ctnost.“547 Návaznost a spojitost 

vývoje ideje humanitní od reformace k Herderovi nebývá přijímána všemi 

bez výhrad.548

                                               
540 Viz Fiedler, F.: Opus citatum, s. 66-67.
541 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910) pacifista s důrazem na vzdělávání lidu.
542 Viz Masaryk, T. G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. 1. 1918-1920. Praha, Čin 
1939, s. 269-270.
543 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy politické 
teorie. Brno: Zář, tiskové a vydavatelské podniky 1947, s. 121.
544 Mezi jinými Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller.
545 Herder, J. G.: Listy na podporu humanity. Praha, Český klub 2003, s. 11. Na str. 11 a 58 autor 
tamtéž dále uvádí: „Což nemáme všichni stejnou řeč, společný zájem, stejný rozum, stejné lidské 
srdce? Humanita je charakterem našeho rodu; v sobě však máme jen její zárodek a musíme se k ní 
teprve propracovat. Nepřinášíme si ji na svět už hotovou; musí se stát cílem našeho celoživotního 
úsilí, souhrnem našeho konání, naší hodnotou; neboť u člověka neznáme žádnou andělskost, a koho 
ovládne démon, který postrádá lidskost, ten pak ostatní trýzní. Ono božské v našem rodu je tedy 
výchova k humanitě, všichni velcí a ušlechtilí lidé, zákonodárci, vynálezci, filosofové, básníci, 
umělci, každý šlechetný člověk svého stavu tomu napomáhal výchovou svých dětí, plněním svých 
povinností, svým příkladem, dílem, skutky, učením. Humanita je poklad a výdobytek všeho lidského 
snažení. Je to umění našeho rodu. Výchova k ní je tedy dílem, v němž musíme neochvějně 
pokračovat, anebo klesneme opět…“
546 Friedrich II. Veliký (1712-1786) braniborský kurfiřt, dílo „Anti.Machiavelli“.
547 Ibidem, s. 16. Na str. 17 je ještě mj. uvedeno: „Celý koloběh lidského pokolení je uspořádán tak, 
aby vštěpoval lásku k lidem. Lidé jsou si navzájem podobní, mají stejný úděl a jeden druhého 
nezbytně potřebuje.“
548 Svým nesouhlasem s Masarykovým pojetím vývoje ideje humanitní od „českých Bratří“ k W. 
Herderovi byl znám jako hlavní oponent Josef Pekař548, kdy poukazoval na to, že vnímání Herderovo 
je širší, více racionalistické, jelikož se nehlásil k positivnímu křesťanství, ani k zjevení Boha. Odmítal 
zcela směšovat ideál „Bratří“ a humanitní ideál tohoto německého filosofa, spojitost mezi nimi 
nepřipouštěl,548 navzdory tomu lze se domnívat, že ačkoli inspirace křesťanská je nespojuje, idea 
humanitní jimi prostupuje. Nespatřuje se tedy propast nepřekonatelná ve věci této, zvláště je-li znám 
fakt, že nepřipouštěl nalézat v historii poučení. Viz Neudorflová, M. L.: Zapomenutý koncept 
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Podle G. W. F. Hegela má člověk jednat dle svého svědomí a tím 

uskutečnit dobro pro sebe i pro ostatní, mravnost je tak nejvyšším stupněm vývoje 

lidského ducha.549 J. S. Mill je toho názoru550, že občané mají jednat takovým 

způsobem, aby přispívali k maximálnímu štěstí všech bez rozdílu.551 „Ale první muž, 

který skutečně prorazil štít individualismu, byl Carlyle… učil zachovávati víru 

v šlechetnější cíle, než jest získati bohatství na tomto světě a zachrániti duši na 

onom.“552

Ctitel J. A. Komenského František Palacký, k němuž měl blízko T. G. 

Masaryk, svou činorodou prací literární přispívá k naplnění humanitní myšlenky, že 

každý národ má právo spravovat se sám, i svým na svou dobu moderním hlediskem: 

„Jest to filosofie humanity, svobodomyslnosti, víry v pokrok a spravedlnost, která 

tvoří ideové pozadí jeho Dějin…“553 které ozřejmuje František Václav Krejčí554. F. 

Palacký sám praví, že nejde o „… pravdy a nauky aneb účely stranné jakékoliv, ale 

o rozumové a mravní povzbuzení a ušlechtění národu vůbec…“555 Myšlenku 

svobody, rovnosti a bratrství nalézal v staroslovanské ideji humanitní556, stejně jako 

tomu bude u všech následujících myslitelů zabývajících se humanitou. V díle „Idea 

státu rakouského“ píše: „... člověk nikde není aniž může býti pouhým nábytkem, 

dobytkem nebo majetkem jiného, ale že všude jest osobou… přikázání totiž do srdce 

lidského hluboce vštípené: <čeho sobě nechceš, jinému nečiň>.“557 V tomto výroku 

se zračí sama velikost F. Palackého, snadno lze pochopit, proč k němu cítil 

náklonnost T. G. Masaryk.

                                                                                                                                    
Masarykovy humanitní demokracie. In: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které 
přetrvaly. Red. M. Řepa. Praha, Historický ústav 2008, s. 251.       
549 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 222-223.
550 Nepochybně ovlivněn Jeremy Benthamem.
551 Ibidem, s. 234.
552 Webb, S.: Rozumová a mravní vzpoura a její politický následek. In: Fabiánská pojednání o 
socialismu. Red. G. B. Shaw. Praha, J. Pelcl 1897, s. 55.
553 Krejčí, F, V.: Opus citatum, s. 31.
554 František Václav Krejčí (1867-1941) redaktor Práva lidu, orientován na T. G. Masaryka, senátor za 
sociálně demokratickou stranu, zkoumal literaturu ve vztahu k ethice. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník 
českých a slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 79-80.
555 Palacký, F.: Vybrané stati. Praha, F. Topič 1924, s. 94.
556 Viz Pekař, J.: Masarykova česká filosofie. Praha, Historický klub 1912, s. 11.
557 Palacký, F.: Idea státu rakouského. Praha, J. Otto 1907, s. 11 a 14. Na str. 14. F: Palacký dále 
uvádí: „Stáloť to arci zápasy kruté mnohověké, nežli božská tato jiskra v duši člověka vzkřísila. I 
roznítila se v té míře, že mohla postaviti se v rovnováhu a odolati přirozené také v lidstvu hovadnosti, 
t. j. egoismu surovému a všepožírajícímu.“
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Na poli uskutečňování idejí president Spojených států A. Lincoln se důrazně 

postavil proti otroctví a cíle dosáhl, byť za cenu občanské války.558 Jde o však 

o jednu z výjimek, jelikož tyto a jiné podobné myšlenky výše zmíněné nacházeli 

obtížně své uplatnění. „Žádné vyhlídky na postup neměli i nejnadanější synové lidu; 

a lid cítil, že je zrozen pro stav doživotní odvislosti od tříd urozenějších.“559 Bylo 

zapotřebí změnit toto zažité staleté vnímání. 

Mělo se za to, že k samotné nápravě postačí, když nadvládí aristokracie bude 

vystřídáno vládou středních tříd. Lid byl však stále svázaný, k jeho plnému 

osvobození nedošlo. Konec devatenáctého století popisuje F. V. Krejčí: „... v tomto 

nelítostném zápasu existenčním stala se mravnost činitelem zapomínaným…“560

Továrna tak nahradila statek k výhodě milionáře a nikoli dělníka, jak by se 

mohlo zdát.561 „Ženy pracující polonahé v uhelných dolech; malé děti, táhnoucí 

denně vozíky v plesnivém vzduchu podzemních šachet…“562

Nastolený kapitalismus nebyl s to, aby zajistil faktické uskutečnění ideálů 

humanitních, první humanistickou reakcí na něj byl až utopický socialismus. Jeho 

představitelé563 se domnívali, že cit pro lidskost vyvede lidstvo ze záhuby a že 

vládnoucí třída ve jménu rozumu a lidskosti nastolí spravedlivé společenské 

uspořádání.564 V. Neff ve svém slovníku píše: „Novodobý tvar humanitní ideje je 

socialismus…“565 Ano, socialismus na konci osmnáctého věku a především ve století 

                                               
558 Blíže viz Matoušek, J.: A. Lincoln. Praha, Orbis 1947, s. 8 a násl.
559 Webb, S.: Neobnovitelnost staré soustavy. In: Fabiánská pojednání o socialismu. Red. G. B. Shaw. 
Praha, J. Pelcl 1897, s. 44.
560 Krejčí, F. V.: Dnešní otázka mravní. Praha J. Pelcl 1894, s. 37-38. Autor tamtéž dále uvádí: „Stav 
takový nemohl ovšem jinak vésti než k vítězství silných a bezohledných, těch, kdož se dovedli násilím 
či úskokem a ohebností protlačiti na úkor jiných, a ti doplňují a množí stále řady oněch 
privilegovaných vyvolenců, kteří ve své nasycenosti a všemohoucnosti pohlížejí s pohrdáním i 
posměchem na zoufalý zápas ostátních méně šťastných. Bohatství a moc nepodporovaly nikdy 
mravnost, a zvláště dnes, kdy oba činitele nalézáme do krajnosti sloučeny a nahromaděny v jistých 
třídách, můžeme považovati ony kruhy za bašty nejpustšího egoismu, kastovní pýchy a necitelnosti 
vůči osudu jiných. Tam není místa pro pěstění mravních ideálů, pro sebezapírání a obětavou práci ve 
prospěch jiných. Každé takové snaze staví se tam v cestu suché sobectví a ničím neuhasitelná, 
ukojením jen vzrůstající žízeň po penězích a požitcích!“
561 Viz Webb, S.: Opus citatum, s. 48.
562 Webb, S.: Perioda anarchie In: Fabiánská pojednání o socialismu. Red. G. B. Shaw Praha, J. Pelcl 
1897, s. 50. Autor tamtéž dále uvádí: „… nemluvňata připoutána ke tkalcovskému stroji po 15 hodin 
v parném vzduchu tkalcoven, udržována ve bdění jedině bičem dozorcovým … tyto i jiné nevýslovné 
nespravedlnosti mohou býti zaznamenány jako výsledky svobody smluvní a úplného <laisser faire> 
…“
563 Především Claude Henri Rouvroy de Saint-Simon, Charles Fourier a Robert Owen.
564 Viz Engst, J.: Opus citatum, s. 166.
565 Neff, V.: Humanita. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, Družstevní práce 
1948, s. 176.
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následujícím mocně klepal na dveře, stejně jako individualismus je rovněž projevem 

ideje humanitní. Anglický a francouzský socialismus 18. století byl povahy mravní a 

náboženské.566

„Saint-Simon hlásá humanitu a spravedlnost... Stejně i Fourier, když zajímá 

se neustále jen o chudé, o slabé, o děti a ženy a mluví o jejich nespravedlivém 

utiskování, vychází z humanity.“567 Robert Owen568 „pravé ztělesnění humanismu“ 

koná praktické pokusy o zavedení bratrství a vzájemnosti do hospodářského a 

sociálního života a chce založit společnost, kde vzájemná pomoc všech bude 

zajištěna. 

V následujícím století je toto hnutí povahy spíše hospodářské a politické, 

založili jej K. Marx a Friedrich Engels569 (tzv. vědecký socialismus), přitom správně 

upozorňuje T. G. Masaryk na věc často přehlíženou: „Pro revoluci, rozuměj: 

revoluci krvavou, Marx byl v revolučním žáru 1848…“570 Lze usoudit, že šíří se 

světem náboženství humanity a bohem stává se lid dělnický, bezbřehý materialismus 

se nemůže stát trvalým útočištěm lidského druhu; socialismus však s ideou humanity 

ve své podstatě není ve sporu – naopak jsou v jednotě.

Z politických důvodů (období revolucí) se v Evropě již od let čtyřicátých 

19. století rozšířil ateismus, tedy materialismus, mravnost pro společnost neměla 

reálný význam, každá třída má svou morálku a obecná prý není. Socialismus té doby 

je protiindividualistický ovšem stejně jako nacionalismus nebo církevnictví. 

Je nutné upozornit obzvlášť, že pravou podstatou – podle Ferdinanda 

Lassalla571 - idejí dělnické třídy, která byla prohlašována za ideu celé společnosti,

nebylo rozdělení a nepřátelství mezi třídami. Naopak šlo o výzvu ke smíření a 

jednotě celé společnosti, k odstranění všech protiv v ní obsažených, sám v ní viděl 

                                               
566 Viz Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha, 
Melantrich, 1990, s. 12-19.
567 Beneš. E.: Opus citatum, s. 133-134. Autor tamtéž dále uvádí: „… Chce učiniti všecky lidi 
šťastnými a spokojenými i svobodnými. Žádný myslitel nerespektoval tolik svobodu individuelní, 
žádný netoužil s takovou vášní po svobodě dítěte a ženy a nežádal si tak rozhodně úplného rozvití se 
bytosti lidské. Tím že Fourier jevil tolik citu a soucitu ke všem lidem, jest vlastně nejlidštější ze všech 
myslitelů.“ socialistických.
568 Robert Owen (1771-1858) otec družstevnictví a utopický socialista.
569 Friedrich Engels (1820-1895) vedoucí osobnost První i Druhé Internacionály.
570 Štern, E.: Opus citatum, s. 21. Tamtéž autor dále uvádí: „… avšak později přijímal pro socialism, 
jakožto hlavní a rozhodující taktiku parlamentarism, revoluci hlasovacím lístkem.“
571 Ferdinand Lassalle (1825-1864) představitel sociálního hnutí v Německu, obhájce družstevnictví.
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touhu po mravní solidaritě celého národa.572 Velikán socialismu J. Jaurés to vidí 

takto: „… lidství dlužno u každého individua respektovati a že úplná lidskost musí 

býti co nejvíce vyvinuta.“573, i za cenu omezení svobody podnikání. 

Význačnými představiteli humanistických snah byli zakladatelé státu 

československého: T. G. Masaryk, E. Beneš a Milan Rastislav Štefánik574. Usilovali

bez výjimky o vytvoření harmonické humanitní společnosti. T. G. Masaryk došel ke 

své humanitní filosofii synthesí českého bratrství a národního obrození,575 kritikou 

historického materialismu, krajního individualismu liberalismu, anarchismu, 

pesimismu a studiem ruské filosofie dějin, náboženství i literatury,576 poté co 

poukázal, že lze překonat propast v čase a navázat na reformaci, nalézt tak humanitní 

minulost a v jejím duchu pokračovat.577 V jednom ze svých projevů říká: „Ideály 

humanity a demokracie vždy jsem pojímal sub specie aeternitatis – ze zorného úhlu 

věčnosti.“578, jistě tak činil i pod vlivem hrůz války. Víra v Boha není podmínkou, 

podle F. Krejčího: „… není zajisté pochyby, že k ideálu humanity lze pracovati 

úspěšně bez náboženské víry...“579 Kdo chce, nechť se opírá o Boha, poučka platí i 

opačně.

Nelze nevzpomenout všelidský odkaz Štefánikův: „Bráňme nešťastiu, 

konajme dobro!“580 Neboť Štefánikovým posledním cílem byla opravdu humanita, 

lidskost,581 v tomto byl důsledným žákem Masarykovým, stejně jako E. Beneš.

                                               
572 Viz Limanowski, B.: Dějiny sociálního hnutí XIX. století. Díl druhy. Od Karla Marxe. Přel. J. 
Mayer, Praha, Rudolf Rejman 1928, s. 65-66.
573 Jaurés, J.: Opus citatum, s. 99. Autor tamtéž dále uvádí: „Opravdová lidská důstojnost je toliko 
tam, kde zavládá neodvislost, činorodá vůle, nenucené a radostné přizpůsobení se jednotlivcovo celku. 
Všude tam, kde lidé závisejí na vůli jiných, kde neúčastní se společného díla svobodně, kde 
individuum podřízeno jest zákonům celku násilím jiných, zvykem a nikoliv svobodným rozhodnutím, 
všude tam můžeme mluviti o méně cenné, zkomolené lidské důstojnosti. A v důsledcích toho dojde 
lidství svého práva teprve odstraněním kapitalismu a zavedením socialismu.“
574 Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) organisátor československých legií, ministr války.
575 K ideji lidství se hlásili především Ján Kollár, Pavel Josef Šafařík, F. Palacký, Karel Havlíček 
Borovský, Augustin Smetana)
576 Viz Masarykův slovník naučný. Red. Sbor vrchních redaktorů. Díl III.: Opus citatum, s. 37O.
577 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. X.
578 Masaryk, T. G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. 1. 1918-1920. Praha, Čin 
1939, s. 274.
579 Krejčí, F.: Politika a mravnost. Praha, Volná myšlenka 1932, s. 255. Autor tamtéž dále uvádí: „jak 
tato víra prospěla znamenitým způsobem k jeho pochopení uskutečňování v různých fázích kulturního 
boje. Masaryk ani v diskusi o smyslu dějin v žádné z příslušných brožur (Česká otázka, Naše nynější 
krise, Jan Hus) neoperuje s pojmem boha ani neplaiduje pro nějaké nové náboženství..“
580 Zvěřina, L. N.: Milan Rastislav Štefánik a jeho mravní odkaz. Tištěno jako rukopis. s. 15. Na str. 
10 a 13 autor dále uvádí: „„Považoval hromadění majetku  za škodlivé a nemravné… Jednání každého 
člověka má být podle Štefánika poctivé, neboť poctivost to je ta největší síla, co drží člověka.“
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Společenských kontrastů si povšiml i v daleké Indii Svámí Vivékánanda582 a 

požadoval zlepšení života nejchudší složky indického obyvatelstva (šúdrů). Mahátma 

Gándhí583 zdůraznil ethické hodnoty a mravní principy, podle něj má člověk 

nezadatelné právo na občanskou neposlušnost, pokud ho politika mravně pobuřuje. 

Jelikož chudým se za kapitalismu opravdu nedaří dobře, vzniká odpověď v podobě 

koncepce sociálního státu584, která dominuje Evropě po druhé světové válce. Lze 

vytknout si za „… cíl budování takové společnosti, v níž by nebylo slovo humanismus 

pláštíkem, který má zakrýt antihumanistickou skutečnost.“585

Lze shrnout z dějin to nejvýznamnější, co souvisí s ideou humanitní. 

Zkoumání, kdy se prvně objevuje, přivádí do stavu, kdy lidé žili v jeskyních. Prvotně 

zformulovaná byla Panaitiosem Rhodským, dále pak Ciceronem, nicméně již před 

školou stoiků se objevují myšlenky o rovnosti lidí u řeckých mudrců a Buddhy. 

V daleké Indii žil král Ašoka, který přijal Buddhovo učení, velice praktická je přitom 

koncepce příčiny a následky, dodnes má zásadní vliv na mezilidské vztahy v severní 

Asii. Tento král dharmy usiloval proto o zlepšení životních podmínek lidí a byl 

úspěšný.

Méně přínosná byla utopická učení, jež lidu ve své podstatě nebyla příliš 

užitečná z důvodu jejich nepraktičnosti. Křesťanství z počátku se jevilo v dobrém 

světle, později však směrovalo lid jen na onen svět, prý že tam v království 

nebeském se budou mít dobře, vládnoucí třída lid strašila peklem a nemilosrdně 

trestala každou rebelii. Ti odvážnější, v heroickém boji za pravdu o rovnosti lidí, 

riskovali své životy v zájmu všeho lidu. Mnoho myslitelů o ideji humanitní blížeji 

pojednává, za všechny lze jmenovat I. Kanta a jeho kategorický imperativ, J. G. 

Herdera s jeho spolkem humanity, v neposlední řadě samozřejmě T. G. Masaryka.

Jaký plyne z historie závěr? Stále je mnoho národů a lidí utiskovaných, 

k tomu lze poukázat na arabské muslimské státy, kde slunce humanity ani nevyšlo, 

kde ženy jsou dosud otrokyněmi mužů. K naplnění ideje humanitní nás čeká ještě 

                                                                                                                                    
581 Ibidem, s. 14.
582 Svámí Vivékánanda (1863-1902) hindský světec.
583 Mahátma Gándhí (1869-1948) politický a duchovní vůdce indického hnutí za nezávislost.
584

Večeřa, M.: Opus citatum, s. 70. Mluvíme o  koncepci státu blahobytu „Wohlfahrsstaat“ (od 
třicátých let 20. století) či „social state“, po druhé světové válce označovaný jako „Welfare state“.
585 Hrzal, L. -  Popov, S. I.: Reálný socialismus je humanismus. Praha, Horizont 1976, s. 7. Autoři 
tamtéž dále uvádějí: „… aby mohl být potlačen chorobný individualismus ústící v egoismus, aby byla 
odstraněna národní, rasová a náboženská povýšenost, aby se skutečně přetvořily mravy, pokažené 
soukromým vlastnictvím výrobních prostředků.“
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mnoho práce, práce drobné a každodenní, na druhou stranu nelze tvrdit, že by její

záblesky v našem světě nebylo vůbec vidět, její paprsky jen doposud zakrývá mnoho 

mraků.

Negativním jevem je výchova k egoismu, jako vůdčímu principu v životě, 

hospodářství, zkrátka ve všem. Má-li smysl realisovat koncept humanitní 

společnosti, musí dojít k nápravě a výuce k mravnosti. Pokud již mladí lidé přijdou 

do života mravně zkažení, nelze očekávat žádné změny k lepšímu.

Ideou humanitní se je možné nechat vést jako hvězdou, jež ukazuje cestu, 

při veškerém jednání mezi lidmi, v rodině, škole, práci, straně, politice, sportu, umění 

je na prvním místě lidskost. Všechny jevy jsou dočasné, objevují se a opět mizí, proč 

se tedy honit za penězi na hřišti, jež se nazývá svobodný trh, kde platí pravidlo, 

silnější bere. Humanita přesahuje běžné materialistické vnímání hodnot zaměřených 

na to, co se rentuje. Přivádí člověka na vyšší úroveň, lze říci, že jej kultivuje a chrání 

před pácháním zla.

Logickým a smysluplným vyústěním demokracie a humanity je jejich 

spojení v humanitní demokracii, zvláště poté, co byla shledána nezbytnost pohlížet 

na demokracii jak na úplnou, nikoli jen formální demokracii. Svrchovanost lidu 

nespočívá v pravidelně opakujících se volbách, ačkoli je zřetelná tendence takto to 

předkládat široké veřejnosti. Tato suverenita lidu může dojít svého uplatnění jedině 

v plné demokracii, obsah nikoli forma je rozhodující!

Demokracie pak nebude vykazovat vady a nešvary neschopného 

zastupitelského sboru, hospodářských krisí stále se opakujících, důsledků mravně 

pokleslého jednání. Cílem bude štěstí všeho lidu, každý má na něj nárok, v plné 

demokracii nikdo nebude srážen na kolena a činěn člověkem nižší kategorie. Ve 

společnosti se rekrutuje úzká vrstva privilegovaných, tak jako tomu takřka vždy 

v dějinách bylo, avšak ona postrádá legitimitu k tomu, aby žila z práce a na úkor 

druhých. Novodobé kastovnictví se nejeví humanistům jako ospravedlnitelný 

princip, jenž je hoden soudobých dědiců myšlenkového pokladu lidské civilisace.

Charitativní humanitářství není tím správným receptem na lidskou bídu, idea 

humanitní si žádá více, ona chce sociální spravedlnost, správu lidu lidem a pro lid.

Žádná jiná forma vlády není potenciálně blíže humanitě, jedině demokracie zůstává 

oním receptem, který největší myslitelé historie předepsali lidstvu jako lék, jenž 

může vyléčit jeho nemoci.



87

III. Ideje humanitní demokracie

Pro rozpoznání hloubky a důležitosti humanitní demokracie je nezbytné se 

zabývat idejemi, na kterých je založena, neboť „Demokracie je v základu 

idealistická.“586 Ve své podstatě „… demokracie je vlastně souborem idejí…“587, 

nicméně již Johann Wolfgang Goethe588 považoval liberální ideje za prázdné zvuky, 

podle něj idea nemá být liberální589, proto bude níže pohovořeno o nejdůležitějších 

idejích humanitní demokracie590. „Bez jasných myšlenek, bez idejí není politické 

činnosti… Zvláště významné jsou t. zv. vůdčí ideje, základní zásady politického úsilí

určitého směru nebo celého období národního vývoje…“591.

Vůdčími idejemi demokracie jsou ideály Velké francouzské revoluce, to jest

volnost, rovnost a bratrství, přičemž se jeví důležité stanovit, jaký jest mezi nimi 

vzájemný vztah, zdali naopak není některý ideál v popředí před ostatními. Bude 

nezbytné v této kapitole rozřešit uspokojivě spor mezi jednotlivcem a kolektivem.

Avšak základní a nejvyšší ideou demokracie je idea humanitní; úplná 

demokracie usiluje, aby se tato idea v každém aspektu života projevovala, a tím 

přivedla společnost k nejvyšší možné úrovni fungování. Veliký ideál demokracie 

formuje ve smyslu ideálů humanitních život společnosti.592 Nicméně idejí humanitní 

demokracie je více, byť všechny vyvěrají z prvotního pramene, totiž z lidskosti, 

určité hodnoty demokracie vnímá jako absolutní, jež jsou neměnné a nezávislé 

na vnějších podmínkách. Nepodléhají měnícím se zájmům, poněvadž jsou stanovené 

apriori.593 „Ideál zůstává neměnný, mění se jen prostředky a cesty k němu podle toho, 

jak se mění forma života.“594 Nepodléhá rubu času, je věčný, může stále vést.

„Ideály nelze realisovat od zítra; lze k nim pouze směrovat…“595 Nabízí se 

úvaha o nemožnosti je plně uskutečnit, ačkoli kdo ví. Již T. G. Masaryk si povšiml: 

                                               
586 Benda, J.: Opus citatum, s. 34
587 Trapl, M.: Opus citatum, s. 68.
588 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) s J. G. Herderem byl u počátků hnutí Sturm und Drang.
589 Viz Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Díl II. Část 2 až 5. a 
díl III. část 1. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996, s. 328.
590 Rozsah práce nedovoluje se zabývat idejemi souvisejícími.
591 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy politické 
teorie. Brno, Zář, tiskové a vydavatelské podniky 1947, s. 87.
592 Viz Uhlíř, F.: O nové Československo. Úvahy o budování nového života v osvobozené vlasti. 
Londýn, F. Uhlíř 1943, s. 54.
593 Benda, J.: Opus citatum, s. 32
594 Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 79.
595 Procházka, O.: Opus citatum, s. 131.
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„Že ideály byly vždy hybnou silou pokroku, to je věc příliš známá…“596 Každá 

revoluce na nich stojí, jsou živnou půdou pro změnu. 

Otázka demokratických idejí je zásadní, podle F. M. Hníka: „Lidstvo… může 

vzíti demokratické ideály doopravdy a uskutečňovati je v daných politických, 

hospodářských, sociálních i kulturních poměrech.“597, cesta k materiální demokracii 

nebude pak neuvěřitelně dlouhá. Nejhlubší důvod, proč se obracet k ideovým 

zdrojům vystihl E. Beneš, když doporučuje věřit v ně, protože náprava společnosti 

bez nich není myslitelná.598

1. Idea humanitní

Ideovým základem demokracie je humanita599, rozumí se jí bratrské a 

svobodné soužití všeho lidu.600 E. Beneš píše ve svém díle „Světová válka a naše 

revoluce“: „… filosofie humanity je základem moderní demokracie…“601

Demokracie je jako chrám, přičemž její střechou je idea humanitní a jednotlivé pilíře 

tvoří ideje z ní odvozené a pro demokracii nepostradatelné602. T. G. Masaryk praví: 

„Jako nejvyšší ideu uznáme ideu humanitní, ideu lidství.“603 Výše zmíněný poznatek 

je pro samotnou theorii demokracie jedním z největších myšlenkových přínosů T. G. 

Masaryka: „… demokracie se zakládá na ethice, mravnosti…“604, ačkoliv mnozí 

autoři to nepochopitelně opomíjejí, ba dokonce popírají. Nuže lze říci, idea 

humanitní je nejvyšší ideál ethický605, je totiž nadřazena všem ostatním idejím.606

                                               
596 Hrdina, J.: Moc, demokracie a kultura. Praha, Václav Petr 1925, s. 12. Autor dále tamtéž uvádí: 
„... stavěti proti tomu, co je, proti starému, věc novou, byť zatím jen pouhou myšlenkou a představou, 
to už znamená zamíření k pokroku…“
597 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 200. Na téže straně se autor vyjadřuje: „Nebo si může s myšlenkou 
lidovlády jen pohrávati a pak nastane soumrak bohů i lidí.“
598 Viz Beneš, E.: Zavazuji vás. Brno, Mír 1948, s. 124.
599 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 22.
600 Ibidem, s. 24.
601 Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. Druhý 
díl. Praha, Čin a Orbis 1927, s. 541.
602 Viz ideje níže uvedené.
603 Kubeš, V.: O novou ústavu. Praha, Melantrich 1948, s. 31., zde se dále uvádí: „Je to myšlenka 
lidské společnosti vůbec. … Idea humanitní má na mysli člověka o sobě, a tudíž jak člověka 
jednotlivce, tak i člověka jako součást celku.“
604 Král, J.: Opus citatum, s. 22.
605 Ibidem, s. 37.
606 Viz Kubeš, V.: Opus citatum, s. 32.
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Jak poznamenal Vladimír Kubeš607: „Tato idea humanitní prostupuje všemi 

ideami, jež stojí pod ní, a tyto ideje z ideje humanitní vyplývají pomocí soudů 

synthetických.“608 Primární je idea svobody, rovnosti a bratrství; pod ideou humanitní 

jsou dále zařazeny idea samostatného a nezávislého státu, idea národní, idea 

demokracie, idea pokrokového socialismu a idea práva.609 Je třeba zdůraznit, že 

„Z ideje humanitní můžeme čerpat všechny ideály mravní.“610 Úspěšná demokracie 

se neobejde bez mravně vyspělých lidských jedinců. Z historického vývoje lze dojít 

k poznání, že „… vedle základních prvků křesťanských nalezneme v ní i hodně 

z ideálů ethiky antické (ideál mužnosti, statečnosti) prvky středověkého rytířství a 

mnoho prvků z mravního úsilí zejména nové doby.“611

Být skutečným demokratem znamená vytvářet synthesi všech duševních sil 

člověka, vyrovnanost, rovnováhu rozumu a citu, sebevědomí a zároveň pokoru, 

zaujímat kladný postoj ke každému problému, projevovat odpor proti násilí a bránit 

se mu.612 „Humanita přikazuje všem lidem, aby se bránili zlému…“613 jak říká T. G. 

Masaryk, jenž si ji ve správě lidu představuje jako drobnou, každodenní práci, 

nepříjemnou pro lidi pohodlné, a jako opak dobročinnosti, jež je z povahy věci jen 

příležitostná.614

Demokracie není obvykle spojena s velkými hrdinskými činy, postačí činy 

drobné a nenápadné, láskyplné, zato však každodenní. Je známa myšlenka 

Masarykova: „… láska k lidem má být uvědomělá, kritická.“615 Je nezbytné se 

vystříhat přepjatého filantropismu a ptát se, jak lze pomoci lidem účinně a 

do budoucna, nikoliv jen pro dnešní den. M. Trapl učinil v tomto směru zajímavý 

postřeh při studiu díla Masarykova: „Stálá aktivita jednotlivcova, jeho činnost a 

                                               
607 Vladimír Kubeš (1908-1988) profesor občanského práva a představitel brněnské normativní právní 
školy.
608 Ibidem, s. 33.
609 Ibidem, s. 31.
610 Masaryk, T. G.: Problém malého národa. In: Vybrané spisy T. G. M. Masaryk, T. G., Svazek 1. 
Praha, Melantrich 1990, s. 72.
611 Trapl, M.: Masarykův program. Brno, Tiskové a vydavatelské podniky Zář 1948, s. 37-38.
612 Viz. Beneš, E.: Živý odkaz TGM. Projevy 1937-1947. Praha, Společnost Edvarda Beneše 1997, s. 
40.
613 Trapl, M.: Opus citatum, s. 39. Autor tamtéž dále uvádí: „…zejména každému násilí; je třeba 
odporovat všemu útisku, hájit pravdy a práva všemi humánními prostředky. Nestačí-li všechna obrana 
po dobrém, je dovoleno, ba nutno sáhnout k obraně železem…“
614 Ibidem, s. 38.
615 Ibidem, s. 38-39.
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činorodost, je nejvýznačnějším požadavkem Masarykovy humanitní ideje.“616 Pouhé 

filosofování bez převodu idejí do života společnosti by nebylo pro demokracii 

přínosné, jenom pro vědu. Jak poznamenal Wickham Steed617: „Uplatnění pravé

demokracie vyžaduje… osobní obětavost těch, kteří se demokracií zabývají.“618

K čemu potom vede idea humanitní? Podle M. Trapla: „Sociálně-politicky směřuje 

humanitní program k anthropokracii, vládě člověctví, lidství… Logicky je tedy 

demokracie důsledkem humanity, je politickou formou lidskosti…“619  Důkazem 

opaku monarchie a aristokracie stojí v přísné oposici a jsou s idejí humanitní 

neslučitelné. Tímto spravedlivým uspořádáním společnosti je plná demokracie, která 

je humanitní, totiž politická, hospodářská, sociální a kulturní, která tedy neodhlíží 

od aspektu mravního, neboť: „Bez hlubokých základů mravních a duchovních a 

mravních zápasů, nedá se udržet ani demokracie, ani socialismus, ani 

komunismus.“620, jak praví Josef Lukl Hromádka621.

Ovšemže idea humanitní je mnohými odmítána, především samotným 

liberalismem, ale to je pochopitelné z jeho zaměření, jinak by byl znemožněn.

Významným odpůrcem byl kupříkladu Josef Pekař622, jemuž humanita zněla 

podezřele a utopisticky.623

Je možné konstatovat, aby demokracie byla demokracií, potřebuje ideu 

humanitní a zároveň jen v demokracii lze ji uskutečnit. Ethický rozměr je přitom 

základem sociálně-spravedlivé lidské společnosti.

                                               
616 Ibidem, s. 38. Zde je ještě uvedeno: „Úsilí humanitní  musí být praktické, musí vést k nějakým 
výsledkům…“
617 Wickham Steed (1871-1956) šéfredaktor Times, profesor středoevropských dějin na King's College 
v Londýně a podporovatel prvního československého odboje.
618 Steed, W.: Diktatura a demokracie. Přel. K. Hájek. Krnov, Vladimír Kořínek 2004, s. 19. 
619 Trapl, M.: Opus citatum, s. 40 a 53. Kde je dále uvedeno: „… se stanoviska praktického však 
Masaryk soudí, že teprve v řádu důsledně demokratickém bude možno opravdovou lidskost 
realisovat… Na tyto lidské úkoly a potřeby se ovšem Masaryk sám dívá s hlediska víry v osobního 
Boha, sub specie aeternitatis. … Masaryk však uznává, že je možno zdůvodniti ethiku humanitní na 
základě přirozeném, bez opor, přesahujících naše poznání zkušenostní a rozumové.“
620 Hromádka, J. L.: Poslání Československa v dnešní Evropě. In: O nové Československo. J. L. 
Hromádka. Praha, YMCA 1946, s. 24. 
621 Josef Lukl Hromádka (1889-1969) protestantský filosof.
622 Josef Pekař (1870-1937) profesor a rektor Karlovy university.
623 Viz Pekař, J.: Masarykova česká filosofie. Praha, Historický klub 1912, s. 36.
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2. Svoboda, rovnost a bratrství

Svoboda, rovnost a bratrství, tato hesla Velké francouzské revoluce jsou těmi 

pilíři, na kterých stojí novodobá demokracie.624 Vyvěrají ze zřídla ideje humanitní, 

lze říci, že vyjadřují její hluboký obsah. T. G. Masaryk to svými slovy potvrzuje: 

„Humanitní princip Francouzskou revolucí byl prohlášen slavnou formulí: svoboda, 

rovnost, bratrství a kodifikován jako právo člověka a občana.“625 Pro správu lidu je 

zapotřebí, aby nezůstalo jen u proklamace, ale byly učiněny kroky silami společnými 

k zlepšení životních podmínek lidí, podobně jako se o to snažil král Ašoka.

Obdobné stanovisko jako T. G. Masaryk vyznává E. Beneš: „Revoluční 

ideály z r. 1789 stvořily nový svět… z něhož byl odvozen systém demokracie, ideálů 

lidství…“626 Blížeji se k heslům francouzské revoluce zmiňuje k pojímání 

Masarykovu J. Král: „Volnost, Svoboda jest cílem a podstatou demokracie…

rovností rozumí… vidět v člověku člověka, reální poměr člověka k člověku…

Bratrství… je to láska k bližnímu, humanita…“627 Rozumí tak jimi harmonický 

celek, bohužel často jsou tyto ideje stavěny do vzájemného konfliktu svoboda versus 

rovnost, který se převádí na spor individualismu a kolektivismu. Logickým úkolem 

je dojít k závěru, zdali pak je tento rozpor pouze zdánlivý a jen na první pohled se 

jevící či naopak skutečný. 

J. Locke „… zná svobodné individuum, žijící ve společnosti pro svůj osobní 

prospěch…“628 že by se antický ideál svobody kupodivu tolik změnil během pár 

staletí, ba až k nepoznání? Ideály humanitní, kterými rozumíme rovněž ideje pravdy, 

spravedlnosti, práva, ideály demokratismu, socialismu, Společnosti národů, je možné 

dovodit z ideje svobody samé. E. Beneš ji nevnímal jen negativně ba právě naopak, 

svoboda se stává zdrojem všech lidských hodnot.629

„Z původního požadavku svobody pro každého člověka… stává se… 

požadavkem, v jehož jménu je žádána svoboda jedince na úkor ostatních…“630

                                               
624 Viz k tomu Hník, F. M.: Opus citatum, s. 37.
625 Masaryk. T. G.: Nová Evropa/Stanovisko slovanské. Brno, Doplněk 1994, s. 95.
626 Beneš, E.: Francie a nová Evropa. Essay o duchovní krisi poválečného evropského člověka. Praha, 
S-v-u- Mánes 1935, s. 42.
627 Král, J.: Opus citatum, s. 22.
628 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 63.
629 Viz Patočka, J.: Filosofické předpoklady praktické činnosti. In: Edvard Beneš filosof a státník. 
Praha, L. Mazáč 1937, s. 36- 39.
630 Engst, J.: Opus citatum, s. 138. Autor dále tamtéž uvádí: „… a boj proti takovéto svobodě jedince 
na úkor ostatních je označován jako boj proti humánnímu ideálu svobody.  Jednotlivý člověk, 
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glosuje J. Engst. To však znamená pryč s demokracií, pryč s lidskostí, což vede 

k uznání these „já jsem víc než ty“. I uznávaný Karl Raimund Popper631 k tomu 

poznamenal, že „… neomezená svoboda zpravidla otevírá cestu svému protikladu –

k nesvobodě...“632 Ideu svobody je nutno vnímat též ve smyslu antickém jako 

politické sebeurčení občana a jeho součinnost na tvorbě vládnoucí vůle ve státě, 

nikoli ve smyslu germánském, kdy svoboda individua byla stavěna proti 

společnosti.633

E. Beneš soudí ve svém díle „Nesnáze demokracie“: „Svoboda je jeden 

z největších statků mravních i hmotných… Vychází logicky z pojmu rovnosti… pojem 

rovnosti tudíž předpokládá rovný stupeň svobody pro všechny…“634 Tímto je otázka 

svobody uvedena na pravou míru a vysvětleno, co pro demokracii znamená (pro 

anarchismus, liberalismus zase něco jiného).

Hesla francouzské revoluce uložily společnosti jisté úkoly, z nich plyne, že 

svoboda má být omezená stejnou svobodou druhých.635 Tedy jak uvádí J. Pinz: 

„Svoboda v liberalistickém smyslu nepostačuje.“636 Toto úzké pojímání se považuje 

za již dávno překonané. Přirozeným důsledkem svobody v demokracii je, že „… 

dává všem lidem rovnou příležitost k tomu… aby dospívali k výšinám svého 

lidství.“637 Proto je úkolem šířit vzdělanost a humanistickou výchovu, dát tak všem 

                                                                                                                                    
povýšený ve jménu humánnosti na základní hodnotu vůbec, je proto postaven do protikladu vzhledem 
k ostatním a jakékoliv jeho omezování je považováno za porušení jeho lidských práv. To, že lidé žijí 
ve společnosti, ve které se zájmy jedinců střetávají a že zájem jedněch lze často prosadit jedině na 
úkor zájmu druhých – tato základní okolnost života kapitalistické společnosti – je zcela opomíjena 
nebo poukaz na ni odbyt tím, že jde o práva každého jedince.“ Dále srv. k tomu Friedman, M.: 
Kapitalismus a svoboda. Přel. J. Jonáš. Praha, Občanský institut 1993, s. 15-31. Friedman je 
zástupcem negativního pojetí svobody konce 20. století.
631 Karl Raimund Popper (1902-1994) profesor na London School of Economics, tvůrce konceptu 
otevřená společnost.
632 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.:  Opus citatum, s. 278.
633 Viz Kelsen, H.:  Opus citatum, s. 11
634 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 7. E. Beneš na téže 
straně ještě uvádí: „… demokracie se tedy snaží uplatnit nejvyšší stupeň svobody rovně pro všecky, 
omezený jen stejným stupněm svobody a práv každého jiného občana.“
635 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 23.
636 Pinz, J.: Opus citatum, s. 174.
637 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 40 a 41. Autor tamtéž dále uvádí: „Svoboda člověka nemůže býti 
zcizena nebo zaprodána za hrst čočovice, nemá-li při tom dojítí lidská mravní bytost tragické úhony. 
… ontologické pojetí svobody vyznačuje ducha moderní demokracie vůbec. U Beneše se z něho ještě 
dále odvozuje právo sociálního jedince na vzpouru proti každému zotročujícímu útlaku. Smí se bránit 
proti každému násilí, popírajícímu výsadu člověka býti sebou samým.“
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stejnou šanci se rozvíjet. Avšak skutečný demokrat se musí odklonit „…

od domnělého práva na osobitý rozvoj silných na úkor slabých.“638

Demokracie stojí na svobodě; nelze však určit která ze svobod má přednost, 

zdali svoboda politická, hospodářská nebo kulturní. V tomto smyslu mezi nimi 

nemůže být rozdílu. Jsou proto všechny stejně oprávněné a navzájem jsou si 

korektivem. Hrozí-li újma svobodě jedné, napraví takový stav svobody zbylé, a 

obnoví tak původní harmonii.639

V pořadí druhou ideou Velké francouzské revoluce je rovnost, ačkoli toto 

pořadí bývá zaměňováno, to však nemění podstatu věci. Otázku rovnosti jest třeba 

vztáhnout k problému lidské nerovnosti, přičemž E. Philippovich mluví o čtyřech 

stupních nerovnosti lidské: kastovnictví, otrokářství, feudalismus a pauperismus.640

Obvykle se požadavek rovnosti odmítá poukazem na to, že kamkoli lidské oko 

pohlédne, vidí, že lidé jsou si nerovní. 

Je však třeba rozlišovat, na to přišel J. J. Rousseau, nerovnost přirozenou 

z důvodu věku, pohlaví, vloh a nerovnost morální, která vzniká se soukromým 

majetkem.641 Ve svém slavném díle „O původu nerovnosti mezi lidmi“ uvádí: 

„Rozeznávám u lidstva dva druhy nerovnosti: jednu nazývám přirozenou nebo 

tělesnou… Druhou můžeme nazvat nerovností mravní nebo politickou, protože závisí 

na jakési úmluvě… Tato se skládá z různých výsad, z nichž někteří těží na újmu 

druhých tím, že jsou bohatší, uctívanější, mocnější než oni…“642 S prvně uvedenou 

nerovností se lze relativně smířit, druhou však, jelikož je povahy umělé, demokracie 

humanitní musí striktně odmítnout. K tomu E. Beneš poznamenává: „Prohlášení 

práv člověka a občana mluví přece o úplné rovnosti lidí. A ostatně, ta politická 

rovnost jest nejčastěji zcela ilusorní bez rovnosti hospodářské.“643 Rovnost je zcela 

                                               
638 Beneš, K. J. et al.: Za svobodu do nové Československé republiky. Ideový program domácího 
odbojového hnutí vypracovaný v letech 1939-41. Praha, Knižnice Nové Svobody 1945, s. 57. Zde se 
ještě uvádí: „Jde právě o to, aby i slabším by umožněn rozvoj, aby co možná přestali být slabými. 
Právě jim teprve sociálně-hospodářská rovnoprávnost s vrstvami dosud vládnoucími přinese 
svobodu.“
639 Viz Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 126.
640 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 174.
641 Srv. Valeš, L.: Opus citatum, s. 198.
642 Rousseau, J. J.: O původu nerovnosti mezi lidmi. Přel. H. Taillet-Sedláčková. Praha, Nakladatelství 
Svoboda 1949, s. 27 a 29. Autor dále uvádí: „Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že 
tomu tak chtěl sám Bůh, když vymanil lidi z přirozeného stavu hned po jejich stvoření.“
643 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 178 a 183. E. 
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v protikladu k principu kastovnictví, rozdělení lidí na bohaté a chudé.644 Z tohoto 

důvodu je nutné usilovat také o demokracii hospodářskou, legitimní to požadavek 

radikální demokracie. 

E. Phillipovich žádá: „… pryč s nadprávím, pryč s libovolnými vnějšími 

rozdíly, jež by povznášely jeden stav nad stav jiný…“645 Je výrazem nespravedlnosti 

o rovnosti jen hovořit, správa lidu se musí zasadit o odraz této ideje ve světě jevů.

V pojetí Masarykově se jí rozumí rovnoprávnost všech lidí v životě veřejném 

i v soukromém, v oblasti hospodářské i sociální.646 Nicméně nevolá se 

po absurdnosti, kterou bývá argumentováno proti rovnosti, to jest, demokraté nemusí 

nosit stejné oblečení, jíst totéž jídlo a tak dál.

Aby nedošlo k omylu je nutno ujistit slovy E. Beneše: „Na příště bude třeba, 

aby se pojem rovnosti v demokracii chápal… ne jako vybírání a přesypávání lidských 

kapes, ale jako rovnost mravní, rovnosti v právech i povinnostech vůči životu.“647

Absolutní lidská rovnost je podle E. Beneše neuskutečnitelná,648 i to bývá častým 

argumentem sil nedemokratických. M. Skácel rovněž uvádí věc na pravou míru: 

„Demokratická rovnost neznamená rovnost mechanickou … Životní úroveň však 

musí býti vždycky alespoň tak vysoká, aby každému v každém povolání umožňovala 

život důstojný člověka.“649 Takový totiž žádá lid, který je sám suverénem. Tento 

poznatek vychází ze samotné podstaty lidství, jež spojuje společnost.

Dále velmi správně podotýká J. R. MacDonald, když stanovuje požadavek, 

aby byly podrobeny „hospodářské podmínky svobody obecné správě.“650 Znovu se je 

možné obdivovat moudrost velkého filosofa, jehož jméno je velmi dobře známé: Ch. 

                                                                                                                                    
Beneš se dále tamtéž vyjadřuje: „Tak vždy a všude rovnost hospodářská jevila se jako nutným a 
logickým doplňkem revoluce politické.“
644 Viz Pinz, J.: Humanitní demokracie v pojetí prof. PhDr. Et JUDr. Edvarda Beneše. In: Edvard 
Beneš – československý a evropský politik. Red. J. Sedlák. Brno, Nadace Jiřího z Poděbrad pro 
evropskou spolupráci ve spolupráci s Vojenskou akademií 1994, s. 98.
645 Philippovich, E.: Opus citatum, s. 48. Autor zde dále píše: „Myšlenka o přirozené rovnosti lidí, o 
absolutní ceně osobnosti je stará jako křesťanství a není vlastní pouze socialismu. Je to všeobecný 
kulturní ideál lidstva a světové názory se liší nikoliv přijetím nebo zavržením tohoto ideálu, nýbrž 
obsahem, který mu dávají, a cestou, po níž se mu doufají přiblížiti. … avšak se strany druhé nutno 
uznati rozdíly, plynoucí z různosti cílů, přirozeného významu a využití schopností.“
646 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 56.
647 Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 60.
648 Viz Beneš, E.: Živý odkaz TGM. Projevy 1937-1947. Praha, Společnost Edvarda Beneše 1997, s. 
37.
649 Skácel, M.: Opus citatum, s. 12. Obdobně Laski, H. J.: Opus citatum, s. 269. Trapl, M.: Opus 
citatum, s. 56.
650 MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 108.
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L. Montesquieu651, jenž pravil, že rovnost statků jest jediným základem 

demokracie.652

Co se týče pověstného konfliktu mezi svobodou a rovností či chce-li se říct

mezi individualismem a kolektivismem, přednostně je nutné se zamyslet jaká je 

povaha demokracie, je spíše individualistická nebo spíše naopak kolektivistická? 

K. Čapek vystihl názor Masarykův: „… demokracie je individualistická, každý občan 

smí říci: stát jsem i já…“653 M. Trapl pak dodává: „Každý uvědomělý subjekt jako 

individuum je částí větších a složitějších celků, kolektiv…“654

Aristokratismus se opírá o výjimečné jedince, jde o individualismus. Naopak 

demokracie se opírá o masy, je tedy při prvním pohledu kolektivistická. 

Ve skutečnosti je aristokratismus nepravým individualismem, jelikož přiznává plný 

rozvoj osobnosti jen některým. Demokracie toto právo přiznává všem, lze ji proto 

nazvat socialisovaným, pravým individualismem.655 „Demokracie spočívá 

na individualismu, to znamená na úsilí o silnou individualitu a smyslu pro 

odpovědnost každého.“656 míní W. Steed. Demokracie je tedy povahy jak 

individualistické tak kolektivistické. 

Ostatně již „Levelleři a diggeři – rovnostáři a kopáči. Agrární komunisté, dva 

významné proudy anglické buržoazní revoluce, tvrdili, že svoboda není možní bez 

rovnosti.“657 V oposici k nim se jeví velký Angličan J. Locke, jemuž nejde 

„… o <společenskou> rovnost, ani o <společenskou> svobodu, nýbrž o právo 

majetných vrstev, aby samy rozhodovaly o zákonech, jež považují za žádoucí ochranu 

svého majetku…“658

T. G. Masaryk poměr individua a společnosti řeší filosoficky jako 

synergismus, jako spolupráci a součinnost obou, neboť není individua bez 

společnosti, není společnosti bez individua. Stanoviskem se kloní k mírnému 

                                               
651 Charles Louis Montesquieu (1689-1755) člen Francouzské akademie, kritik nešvarů společnosti.
652 Viz  Laveleye, E.: Opus citatum, s. 328.
653 Čapek, K.: Opus citatum, s. 68.
654 Trapl, M.: Opus citatum, s. 23.
655 Ibidem, s. 58.
656 Steed, W.: Opus citatum, s. 59.
657 Valeš, L.: Opus citatum, s. 163.
658 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 60. Autor tamtéž dále uvádí: „… a o to, aby vládní moc zůstala 
v jejich rukách, po př. podléhala jejich kontrole. Mnohem spíše než o obhajobě demokracie bychom 
tedy mohli mluvit o obhajobě plutokracie, představované zámožnou šlechtou a zámožným 
měšťanstvem.“
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kritickému individualismu.659 T. G. Masaryk bezesporu směřuje „… k synthese 

umírněného individualismu a reálného kolektivismu, jak ji sám vyjádřil ve formuli: 

collectivum inclusive individuum.“660

Filosof J. L. Fischer zastává jednoznačné stanovisko: „Platí-li svoboda, tedy 

nechť platí i pro ty, kdo byli novou svobodou zbaveni své, a platí-li rovnost, nechť 

platí i pro ty, jimž byla odepřena.“661 Konečně je vidět rozdíl mezi svobodou 

aristokratickou a svobodou demokratickou, který nelze zesouladnit. 

Do hloubky se touto otázkou zabýval Roger Garaudy662 a učinil závěr:

„Sloboda... je pre robotníka slobodou vybrať si kapitalistu, ktorý kúpi jeho pracovnú 

silu, je slobodou vybrať si pána...”663 O tom je tak zvaná liberální demokracie 

uznávající maximu „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Ch. L. Montesquieu si rovněž povšiml, že svoboda je neoddělitelná 

od rovnosti a že velké majetkové rozdíly a chudoba jsou velkým nebezpečím pro 

demokracii.664 „Svoboda bez rovnosti nemůže existovat.“665 píše P. Svensson, jenž 

                                               
659 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 21 a 75.
660  Trapl, M.: Opus citatum, s. 27. Autor na stranách 24-26.dále uvádí: „… Masaryk vždy a všude hájí 
důrazně právo individua na plné rozvití osobních schopností a na ochranu jeho svobody proti nátlaku 
a útlaku kolektivních celků… Masarykův individualismus… není zásadně proti řádům společenským. 
Masaryk naopak opětovně zdůrazňuje, že podstatnou složkou, individuálního vědomí je složka 
kolektivní… Protiklad jednotlivce a společnosti není absolutní. … Logicky jest ovšem jednotlivec 
prius, jest v pojetí Masarykově elementem společnosti. Reálně však nemůže existovat bez společnosti. 
Osamocené individuum není schopno vývoje, ba ani zrození… Všude Masaryk respektuje 
individualitu, ale ukazuje zároveň, jak všechny tyto svazky a struktury nadindividuální jsou založeny 
na kooperaci a solidaritě lidí, spjatých pevnými svazky pudů i citů, myšlenek i snah hospodářských, 
politických i duchovních. V tomto smyslu razil Masaryk své heslo: Ježíš, ne Caesar!“
661 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 100.
662 Roger Garaudy francouzský filosof pohybující se mezi socialismem a islámem.
663 Garaudy, R.: Sloboda. Přel. J. Žigo. Bratislava, Slov. vydav. polit. lit. 1958, s. 278. Autor na straně 
277-278. dále uvádí: „… no I ta volba je iluzórna, keďže pre nezamestnanosť, ktorá je v 
kapitalisitckom zriadení trvácim zjavom, je robotník donútený prijať prvé zamestnanie, ktoré sa mu 
naskytne. ... Sloboda je požiadavka, ktorú buržoazia z roku 1789, v čase svojej velkosti, hájila proti 
všetkým feudálom v mene celého ľudu. Keď však s podporou ľudu dosiahla svoju slobodu proti 
feudálom, použila ju proti robotníckej triede. ... Maurice Thorez... Povedal: <Opravdivá sloboda je 
potláčanie panstva človeka nad človekom. Kým existuje toto vykorisťovanie, člověk nemôže byť 
svobodný. A kapitalistický spôsob výroby sa zakladá práve na vykorisťovaní člověka človekom. Preto 
nemôže poznať úplnú slobodu. Preto i v najdemokratickejších kapitalistických štátoch ustavične 
propuká protirečenie medzi rovnosťou uznanou zákonmi a potláčanou skutkami, medzi ústavami, 
ktoré dávajú demokratické slobody ľudu, a chudobou, ktorá ich nemôže využívať, medzi formálnou 
slobodou a faktickou porobou.>“ 
664 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 188-192.
665 Svensson, P.: Opus citatum, s. 53.
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spatřuje hlavní Tocquevillovu thesi v tom, že je možné a žádoucí, aby došlo 

ke spojení svobody a rovnosti.666

Mnohé překvapí závěr H. Kelsena, kdy podle něj synthese obou principů, jak 

svobody, tak rovnosti, je charakteristická pro demokracii.667 Moudrý „klasik“

poznamenal: „Kolika zločinů, válek, vražd, běd a hrůz bylo by lidstvo ušetřeno, 

kdyby byl někdo… zavolal na své druhy: chraňte se poslouchat toho podvodníka; jste 

ztraceni, jestliže zapomenete, že ovoce patří všem a země žádnému.“668

V liberalismu, jak známo, je ideál svobody stavěn do oposice proti ideálu rovnosti, 

základem obou je však lidská důstojnost, z ní se oba ideály objevují, a proto 

v humanitní demokracii je takové pojetí zcela vyloučeno, neboť by narušilo lidskou 

důstojnost.669  Takřka geniální je myšlenka Svenssonova: pokud se princip svobody a 

princip rovnosti spojí, zmizí rozdíl mezi vládnoucími a ovládanými, mezi pány a 

otroky, mezi muži a ženami, mezi starými a mladými, společenská hierarchie se 

hroutí.670

Je-li vztah svobody a rovnosti takto efektivně vyřešen soudí M. Skácel, že: 

„Demokratická svoboda není pak … libovůlí ani anarchií. Je omezena mravním 

řádem, a tím je vlastně dopřána a umožněna všem.“671

Nyní lze přistoupit k třetí ideji francouzské revoluce a dojít k závěru, zdali i 

ona ztělesňuje princip demokratický. „… nemenší důraz položil Masaryk i na třetí 

složku proslulé devisy, na ideu bratrství. Humanitní kořeny demokratismu jsou právě 

vystiženy nejlépe tímto slovem…“672 Svoboda a rovnost bez bratrství jen stěží může 

být skutečným základem humanitní demokracie. „Nejen svobodu a rovnost hlásala 

francouzská revoluce, také bratrství…“673 praví T. G. Masaryk. 

                                               
666 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 81. Na straně 80 uvádí: „Svoboda a rovnost jsou dvě důležité 
demokratické hodnoty. … v kontextu západního pojetí demokracie je pro demokratický režim důležitá 
jak svoboda, tak rovnost.“
667 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 9
668 Rousseau, J. J.: Opus citatum, s. 61.
669 Viz Engst, J.: Opus citatum, s. 152.
670 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 24. Poněkud v jiné rovině tuto problematiku vidí Hans Kelsen, 
jelikož podle něj idea rovnosti (v jiném smyslu než rovnost politického oprávnění) nemá co činit 
s demokracií. Srv. Kelsen, H. O podstatě a hodnotě demokracie. Přel. Koenig, V. Praha: Orbis, 1933, 
s. 81. 
671 Skácel, M.: Opus citatum, s. 11. Autor tamtéž myšlenku doplňuje: „Jinak by totiž silní mohli 
bezohledně potlačovat slabé. Svoboda je nezadatelným právem každého člověka, každého člena 
společnosti. Jest to právo vésti život důstojný člověka.“
672 Trapl, M.: Opus citatum, s. 56.
673 Masaryk, T. G.: Demokratism v politice. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha, 
Melantrich 1990, s. 103. Autor dále uvádí: „… ať již to bratrství chceme formulovat jako lásku 
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E. Beneš konstatuje: „V pojmu bratrství je rovnost obojí: sociální i mravní 

rovnost člověka jako člověka; právě pojem fraternité – bratrství zdůrazňuje prvek 

citový a ethický: ideu lásky k bližnímu, lásky rozumové, důsledné, důstojné.“674

Kombinace pojmů rovnost a bratrství vystihuje pojem lidství – humanity, ten 

pak ztělesňuje obsah celé filosofie demokracie.675 Demokratické heslo „bratrství“ 

znamená, že z rovnosti lidí vyplývá vzájemná úcta a láska676, když idea bratrství 

ve skutečnosti předchází ideu svobody a rovnosti. „Lidé budou pracovati pro celek, 

radujíce se nejen z vlastní svobody, nýbrž také proto, že si přejí blaha ostatních.“677

Idea bratrství je aktuální i dnes, byť Hobbesův vlk se pokouší až příliš často ji 

zašlápnout do země. J. Macek přináší svůj závěr: „… bratrství se konec konců musí 

osvědčit jako rozumný způsob zacházení s lidmi… Bratrství vyžaduje 

vzájemnosti.“678

Shrne-li se výše uvedené, jeví se nesporné, že vlastnictví výrobních 

prostředků v rukou úzké skupinky lidí není pro společnost zdaleka tak efektivní, 

neboť probouzí závist a podle these „kdo má moc, chce ještě víc“, upadá cit mravní. 

Hospodářský systém implikuje politický, to znamená: jednou již nabyté bohatství 

vybízí k jeho zvětšování a o jeho zabezpečování do budoucna, což se děje methodou

politického zneužívání stavu získaného pomocí bohatství. 

Jistě lze říci, že ideje svobody, rovnosti a bratrství nepopírají důstojnou 

integritu jednotlivce, právě proto koncept humanitní správy lidu lidem a pro lid 

usiluje o odstranění bídy, jež vládne světem. Demokracie se liší od liberalismu tím, 

že volnost, rovnost, bratrství vztahuje ke všem, nikoli jen k nemnohým.

Lze dojít tak nevyhnutelně k závěru, že je třeba zachránit co největší stupeň 

svobody individuální a smířit ji s kolektivistickými tendencemi společnosti a 

moderního státu, cílem je vytvořit trvalou harmonii mezi jednotlivcem a 

kolektivem.679

                                                                                                                                    
k bližnímu, což v moderní době zavání církevnictvím, nebo jako humanitu, ačkoli i to slovo již se 
nelíbí.“
674 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 6.
675 Ibidem, s. 7.
676 Viz Skácel, M.: Opus citatum, s. 12.
677 Bryce, J.: Opus citatum, s. 63. Tamtéž je ještě uvedeno: „Toto přesvědčení bylo hybnou silou, jež 
víru v demokracii učinila po jistou dobu téměř náboženstvím.“
678 Macek, J.: Sociální politika. Díl I. Úkoly a zásady. Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a 
nakladatelství (Ant. Svěcený) 1925, s. 328, 332, 333.
679 Viz Beneš, E.: Filosofie, politika, demokracie. In: Česká mysl, XXX, 1934, č. 2, s. 72.
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3. Idea svrchovanosti lidu

Již výše řečené by postrádalo hlubšího smyslu bez ideje svrchovanosti lidu, 

vždyť sama Velká francouzská revoluce bojovala s monarchií, aristokracií a 

theokracií. J. Bryce ve svém díle „Moderní demokracie“ píše: „Svrchovanost lidu jest 

základem a heslem demokracie.“680. Kdo staví politický program proti lidu, v zájmu 

majetkové aristokracie, boří veškeré demokratické úsilí. Idea svrchovanosti lidu je 

nezbytná, má-li být demokracie funkční.681 Slavný Cicero řekl: „Svoboda také není 

domovem v žádné jiné obci, než ve které moc lidu je svrchovaná... a jež není

svobodou, není-li rovna.“682 Autentická demokracie je spjata se suverenitou lidu.683, 

která úzce souvisí s ethicko-politickým postulátem jednoty lidu, jenž je pro 

demokracii naprosto zásadní, ačkoliv je fikcí.684  Staví se najisto „Heslo <všechna 

moc pochází z lidu> neznamená, že lid může právoplatně rozhodovat… bez ohledu 

na mravní řád.“685 Podle této nauky nositelem „moci“ veškeré je lid a jen on ji 

představuje a deleguje na státní orgány.686

„Moc“ náleží lidu, nikoliv nějakým pochybným skupinám odlišujícím se 

od lidu na základě určité výsady, například majetku, taková věc je pro demokracii 

nepřípustná, jelikož by správa lidu byla pojmově vyloučena. Aby lid svou moc mohl 

účinně vykonávat a sebe spravovat, aby demokratický stát se udržel, je zapotřebí 

ekonomické a sociální rovnováhy lidu.687 Tím se má na mysli nezbytnost provedení 

všech dimensí demokracie. E. Phillipovich ve svém díle „Vývoj hospodářsko-

politických idejí v XIX. století“ popisuje legitimní požadavek demokracie 

na „… suverenitu lidu, skutečnou činnou vládu massy lidu, nedělenou moc pro lid…

moc neomezenou co do předmětu a rozsahu…“688 Toho se páni odedávna báli, proto 

vždy rebelanty potlačili.

                                               
680 Bryce, J.: Opus citatum, s. 161.
681 Viz Pinz, J.: K podstatě demokracie. In: Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Red. 
Kučerová, S., Brno, Konvoj 2004, s. 42.
682 Citováno podle Kelsen, H.: Opus citatum, s. 10.
683 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 186.
684 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 19.
685 Skácel, M.: Opus citatum, s. 11.
686 Viz Pinz, J.: Princip svrchovanosti lidu contra svrchovanosti zákona v pojetí judikatury Ústavního 
soudu a jejich poměr v právním státě. In: Úvod do právního myšlení a státovědy. J. Pinz, P. Krátký. 
Nymburk, O.P.S. 2006, s. 233.
687 Viz Uhlíř, A.: Politické a sociální pojetí státu. In: Sociální revue XI, Praha, Ministerstvo sociální 
péče, 1930, č. 4. s. 380.
688 Philippovich, E.: Opus citatum, s. 18.
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„Moc“ je jediná a tu má lid, přesto jsou však známa učení o dělení moci, jak 

se k nim staví demokracie? Musí je striktně odmítnout, poněvadž jsou nástrojem pro 

uskutečnění zájmů aristokratických.689 Správa svrchovaného lidu nebude fungovat, 

pokud se neuskuteční podmínka „… že lidé… budou činní v společných záležitostech 

upřímným zájmem pro veřejné události.“690

Idea demokracie znamená v duchu již výše uvedených idejí správu lidu, který 

je svobodný a suverénní; nad lidem nikdo nestojí, poněvadž lid si vládne sám. Idea 

svrchovanosti lidu je stará patrně jako lidstvo samo, nicméně byla na dlouhou dobu

zatlačována do pozadí těmi, kdo drželi v rukou moc, to jest, ať už to byl panovník, 

šlechta nebo duchovenstvo, avšak v demokracii neběží o vládnutí, nýbrž 

o sebesprávu a ta patří jedině a pouze lidu! 

Poněvadž svrchovanost lidu zasahá do všech oblastí života, je možné učinit 

závěr o její naprosté potřebnosti pro demokracii, jejím opakem je situace, kdy 

suverénem je panovník nebo šlechta.

4. Idea spravedlivého práva

S uskutečňováním ideje humanitní, ideje demokratické, vyjádřeno heslem 

francouzské revoluce: svoboda, rovnost, bratrství, je neodmyslitelně spjata idea

spravedlnosti a idea práva, jelikož v humanitní demokracii právo a spravedlnost 

ze své podstaty musí být neoddělitelné, mluvíme potom o ideji spravedlivého práva, 

jež má být jedním z nástrojů pro uskutečnění plné demokracie. Tato idea je 

neoddělitelně spojena s ideou humanitní, z které svou přirozeností vyvěrá,

demokracii si bez ní nelze vůbec představit.

„Rovněž idea práva, spravedlnosti a právní jistoty je umístěna pod nejvyšší 

ideou humanitní.“691 píše V. Kubeš, který ideou práva opravdu rozumí to, co dnes ani 

v minulosti nebylo vždy evidentní692, tedy že idea práva znamená spravedlnost a 

právní jistotu. „Spravedlnost ve státě – to je jisté zevšeobecnění norem mravních, 

                                               
689 Blíže k otázce dělení „moci“ v první kapitole zvláštní části.
690 Hobhouse, L. T.: Opus citatum, s. 182. Autor zde dále uvádí: „Kde tento předpoklad naprosto není 
správným, tam není místa pro demokracii. … Dobrá vláda je důležitá, avšak společná dobrá vůle 
daleko důležitější a nedokonalé, pomalé a nejasné mínění všech může mít v sobě možnost daleko 
vyšších ideálů než bezvadně zavedený systém.“
691 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 32 a 41.
692 Z tohoto důvodu hovoříme o spravedlivém právu.
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ideálů humanitních, jež platí pro každého jedince…“693 Právu je nezbytné dát nový a 

humanistický obsah, nutně musí být založeno na idejích plně demokratických, za tím 

je třeba stát, z tohoto požadavku na právo nelze slevit. K tomu zdůrazňuje M. L. 

Neudorflová, princip spravedlnosti má širší obsah, poněvadž v demokracii humanitní 

zahrnuje i sociální spravedlnost.694 „… podstatou demokracie je myšlenka 

spravedlnosti.“695 píše ve svém polemickém článku „K demokracii“, a proto právo 

má být spravedlivé.

Realisace spravedlivého práva ve společnosti je spojena s tím, že nikdo 

nebude nedůstojně snášet nepráví ze zbabělosti či lhostejnosti, porušené právo je 

zapotřebí bránit, je to povinností občana z důvodu mravní sebezáchovy, neboť 

v opačném případě byla by veta po tomto právu.696 Ideu spravedlivého práva 

napomohou zrealizovat, jak píše J. A. Komenský: „ Dobré zákony.“697.

Byla tak nastíněna poslední idea této kapitoly, idea spravedlivého práva, která 

je výrazem pokroku, jenž znamená, že právo by nebylo nástrojem vládnoucí třídy 

k utlačování a vynucování poslušnosti ovládaných. Právo dostane do vínku vážky, 

snoubí se se spravedlností v pevném svazku a přestane být legalisátorem mocenské 

zvůle majetkové aristokracie.

Lze shrnout, ideje demokracie jsou perlami, jimiž by se ozdobil jistě rád 

každý skutečný demokrat. Lidé mají stejná práva, měli by mít i stejné povinnosti, to 

znamená, člověče, máš svobodu a raduj se z ní, ale pozor, ne abys jí zneužíval a bral 

ji tak ostatním. Tímto byl učiněn poznatek o tom, že kdokoli užívá bezbřehé 

svobody, tak nepochybně ji bere ostatním a stává se jejich pánem, nad ně 

povýšeným. V demokracii platí: já pán, ty pán, feudální vztahy se považují 

za historicky překonané. To je základem pro pojímání svobody, rovnosti a bratrství, 

                                               
693 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy politické 
teorie. Brno: Zář, tiskové a vydavatelské podniky v Brně, 1947, s. 124.
694 Viz Neudorflová, M. L.: Realismus Masarykova konceptu humanitní demokracie. In: Živé hodnoty 
Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21. století. Red. B. Blížkovský. Brno, 
Občanský a odborný výbor, statutární město Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně 2009, s. 91.
695 Neudorflová, M. L: K demokracii. Dějiny a současnost. Roč. 13, č. 6 (1991), s. 59.
696 Viz Jhering, R.: Boj o právo. Právo všedního dne. Plzeň, Aleš Čeněk 2009, s. 12, 22 a 25.
697 Komenský, J. A.: Štěstí národa. Za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastní a jak 
by se jimi státi mohli. Přel. J. V. Novák. Kolín, Miloslav Kopecký 1949, s. 13. Tamtéž autor dále píše: 
„Jakož však svazky svornosti jsou dobré zákony, všecky lidi a vše v rovnováze udržující, bezpráví od 
nevinných zdržující, na pachatele však bezpráví tresty uvalující; patrně spása obce záleží v zákonech.“
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vyjádření obsahu ideje humanitní, která upozorňuje též na mravní rozměr 

demokracie.

Idea rovnosti je sestrou spravedlnosti, dohlíží, aby svoboda patřila všem, 

v tom je její lidskost. Bratrství ve skutečné demokracii je prvotním impulsem pro 

láskyplné jednání mezi lidmi, lze konstatovat, že lidé se stávají bratry a sestrami 

v okamžiku, kdy mají stejná práva a povinnosti. Ty však nesmějí být ilusorní, nýbrž 

opravdové a nezávislé na lepší majetkové situaci jednoho před jiným, zákonitým 

požadavkem je pro rovnost sociální rovnost hospodářská.  

Bude-li výše uvedené splněno, jistě bude možné hovořit o svrchovanosti lidu 

v reálném světě a nikoli pouze v učených knihách. Vzhledem ke stáří této doktríny a 

její smysluplnosti, měla by konečně být uplatněna v celé své šíři. Zákonitě se lid 

dostane ke spravedlnosti, k právu přirozenému, to vše je plně legitimní. Ve 

společnosti je zapotřebí nastolit určitý řád, ten může být dlouhodobě založen jedině 

na spravedlnosti. Jistotou, že tomu tak bude, je právo positivní, které musí být 

spravedlivé, to znamená, že má být odrazem spravedlnosti. Nestane se tak 

samosebou, lidé musí o takové právo bojovat, jen tak bude zaručeno, že nezůstane 

pouhou floskulí.

Aby došlo k odlišení práva jako nástroje aristokracie k udržení si svého 

nadpráví, byl právu v humanitní demokracii přidán přívlastek spravedlivé, jak známo 

staří Řekové neodlišovali právo a spravedlnost, nemohlo je ani napadnout, že by 

tomu mohlo být jinak. Budou-li tyto ideje humanitní demokracie pojímány jako 

vzájemně podmíněný celek, pak bude možné usoudit na ideové vymezení materiální 

demokracie. Jejich uskutečňování v každodenním životě bude úkolem správy věcí 

veřejných a povinným obsahem každého politického programu. Demokratický 

politik698 bude vyzbrojen těmi nejlepšími zbraněmi, totiž idejemi, o ně bude bojovat, 

nikoli o osobní prospěch. Nejde nikoli o pouhý výlet do světa idejí, naopak 

především o hledání základů, z kterých je možné vybudovat skutečnou demokracii. 

Ideály jsou pro někoho pouhým snem, pro jiného cílovou stanicí, do které směřuje 

plachetnice života. Ačkoli je není možné plně realisovat již zítra, je třeba se pokusit

překročit víru v dosud platná lidská omezení. Ztuhlost lidské návykové mysli tak 

dostane křídla, na oči brýle a rozletí se v širý svět. 

                                               
698 Viz kapitola Problém demokratického politika a politické strany.
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IV. Otázka úplné demokracie kontra liberalismus

1. Bližší nastínění problému na pozadí obecné analysy liberalismu 

Předem lze říci, že se zdaleka nejedná o otázku zcela nově otevřenou.

Liberalismus lidstvu samozřejmě ve své době velmi pomohl, o jeho přínosu bude 

nížeji pohovořeno. Je však užitečný i dnes, ve své přežité formě? Klíčem k vyřešení 

nastoleného problému bude položení si vhodných otázek. 

Je liberalismus tím, co udržuje hospodářský růst při životě? Je vhodným 

rámcem pro ethické jednání ve společnosti? Jaké jsou požadavky liberalismu 

na demokracii? Existuje opravdu koncept demokratického liberalismu? Je svazek 

liberalismu a demokracie opravdu možný? Methodou racionálního umírněného 

kriticismu se přistoupí k pokusu o nalezení odpovědí.

Oblast výroby je projevem individuální svobody jedince, do níž by stát neměl 

podle liberalismu zasahovat.699 T. G. Masaryk píše, že liberalismus vznikl jako 

oposice proti theokracii, bojoval proti zlu, poté však zpolovičatěl a sám se zlem 

stal.700 Usiloval o prosazení své představy svobodného jedince a obchodu, pro kterou 

potřeboval slabý stát.701 Podle Glenna R. Morrowa702: „Prvním článkem víry 

liberalistické filosofie byla vždycky základní hodnota osobnosti. Liberalism vždycky 

žádal, aby bylo jednotlivci dovoleno vyvíjeti se svobodně dle jeho vnitřního 

zákona.“703

Jaké jsou tedy cíle liberalismu a jsou slučitelné s demokracií? „Hlavním cílem 

liberalismu je svoboda jednotlivce.“704 Liberalismus požaduje plnou realisaci 

negativního pojetí svobody, což se vyznačuje uplatňováním tohoto pojetí svobody ve 

všech sférách lidské existence. „Svoboda v liberálním období vypadala tedy tak, že 

                                               
699 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 173.
700 Viz Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Díl II. Část 2 až 5. a 
díl III. část 1. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996, s. 323-328.
701 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 211.
702 Glenn Raymond Morrow (1895-1973) účastník osmého mezinárodního kongresu filosofického 
1934.
703 Morrow, G. R.: Co zbylo z liberalismu? Česká mysl, XXX, 1934, č. 2, s. 80. Autor dále tamtéž 
uvádí: „Z toho plyne, že společenská zřízení nemají vlastní vnitřní ceny ani autority, ale že jsou 
odůvodněna jenom potu, pokud podporují vývoj individuality a osobnosti.“
704 Svensson, P.: Opus citatum, s. 13.
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poměrně malá skupina lidí měla hospodářskou moc ve státě.“705 poznamenává 

J. R. MacDonald. 

Cílem liberalismu jsou zájmy zcela hmotné, lesk bohatství a rozmnožování 

zisku,706 nemá tak v úmyslu naplnit demokracii hlubšími idejemi vyjma negativních 

svobod. Jediné na co nedá nikdy dopustit, jsou práva občanská, z nich pak zvláště 

právo vlastnit majetek, z něhož vyvěrá volná hospodářská soutěž, a právo volební. 

„Liberalismus vychází z hodnot, jako jsou svobodná volba, rozum a tolerance.“707

L. Mises brání liberalismus ze všech sil, snaží se sdělit, že usiloval o blaho všech, 

nikoli jen těch majetných708, co je na tom pravdy, bude povězeno níže.

S politickým liberalismem je neodmyslitelně spjat liberalismus hospodářský, 

vzájemně jsou podmíněné a nemohou jeden bez druhého existovat. 

Na neodmyslitelné propojení politického a hospodářského liberalismu ukazuje i 

Adam Smith709 v „bibli“ hospodářského liberalismu „Bohatství národů“, kde 

požaduje volný pohyb pracovní síly a resignaci státu na průmyslovou výrobu či 

obchod.710

K tomu lze navíc vyzvednout, že liberalisticky pojímaný individualismus 

staví na téměř neomezené podnikatelské svobodě, vyjádřené zásadou „laissez faire, 

laissez passer“, která ovlivňuje zbývající hodnoty lidské společnosti i řešení 

sociálních problémů.711. Cestou „… ideologie individualismu jsou jedinci, kteří tvrdě 

pracují, vždy odměněni úspěchem, zatímco ekonomický neúspěch je důsledkem 

morálního selhání jedince.“712 Jakoby se zcela odhlíželo od povahy kapitalismu, kdy 

výroba je vždy založena na neúměrném risiku.

Jaké jsou zásluhy liberalismu? Tak především politická emancipace 

hospodářsky sílících obyvatel, formulace theorie právního státu.713 E. Philippovich je 

toho názoru, že „… vždy kladl důraz na to, že jedinci mají vztahy, přesahující meze 

                                               
705 MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 107-108.
706 Viz Philippovich, E.: Opus citatum, s. 18.
707 Svensson, P.: Opus citatum, s. 59.
708 Srv. Mises, L.: Liberalismus. Praha, Liberální institut, Centrum liberálních studií, Ekopress, s.r.o., 
s. 17-18.
709 Adam Smith (1723-1790) otec klasické ekonomie, z děl: „Pojednání o podstatě a původu bohatství 
národů“
710 Ibidem, s. 50.
711 Viz Večeřa, M.: Opus citatum, s. 51.
712 Musil, L.: Typologie sociálního státu „Welfare mix“ a kontinuita tradic. In: Vývoj sociálního státu 
v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Red. L. Musil. Brno, Doplněk 1996, 
s. 20.
713 Viz Večeřa, M.: Opus citatum, s. 14.
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státu: náboženství, mravnost, vědu, umění, a žádal ochranu proti ingerenci… 

do těchto sfér svobody. V tom spočívá jeho síla i zásluha.“714 Jemu je tak možné 

děkovat za odstranění tortury, nevolnictví, náboženskou toleranci715 i rozšíření práva 

volebního.

Avšak je třeba si povšimnout, že „… co předcházelo světové válce, bylo 19. 

století, století liberalismu.“716 A jak známo hospodářská otázka byla jedním 

z důvodů první světové války. V okamžiku, kdy se ocitl u moci, zklamal717, „… 

ukázal se… činitelem konservativním a spolehlivou oporou plutokracie.“718 Zklamal, 

protože nepřinesl skutečnou svobodu všem, neboť hospodářský liberalismus 

nedovolil rozšíření svobody do takové míry, aby došel k úhoně jeho systém volné 

konkurence.719

Cíl osvobodit člověka se nezdařil, ale z jakého důvodu? Ocitl se totiž 

v rozporu se svým prvotním úmyslem osvobodit člověka, poněvadž „… má na zřeteli 

výlučně osobní zisk.“720 Stal se tak výrazem novodobého otroctví, dalším 

pokračováním lidské nesvobody „… propast nerovnosti prohloubil do bezedna.“721, 

byť vzal na sebe i novější háv.722 Došlo se k závěrům, že stát má zajišťovat pouze 

podmínky tržního hospodářství a „svobodný“ rozvoj člověka, byla idealisována 

volná soutěž a soukromá iniciativa.723

Projevem liberalistické koncepce bývá vyústění v koncept minimálního státu, 

který pouze ochraňuje negativní práva (zaručující ochranu proti násilí a podvodu), 

přitom je však hluboce vnitřně nesoudržný, neboť neobsahuje žádný přijatelný návrh, 

jak by tyto minimální funkce státu mohly a měly být financovány, pro teorii 

minimálního státu jde bohužel o neřešitelný problém, jelikož zdanění výdělku bývá 
                                               
714 Philippovich, E.: Opus citatum, s. 78.
715 Ibidem, s. 78. 
716 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 21.
717 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 16.
718 Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno, Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář 1948, s. 104. Autor na téže straně dále uvádí: „… hnutím příliš omezeně 
buržoasním, zájmovým, v otázkách ideových pak polovičatým a nezásadním. … dovedl již bojovati 
jen za privilegia obchodní, pro zájmy kapitalistů a finančníků“
719 Viz Procházka, O.: Opus citatum, s. 93-94.
720 Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 314 a 316.
721 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 21.
722 V moderním liberalismu se po válce zformulovaly dva směry obecně pojímané jako 
neoliberalismus v širším smyslu – ortodoxní klasický liberalismus označovaný jako libertariánský 
liberalismus (F. A. Hayek) a umírněný směr neoliberalismus v užším smyslu (John Rawls, Ronald 
Dworkin). Přesná dělící čára však mezi oběma směry neexistuje. Blíže viz Večeřa, M.: Opus citatum, 
s. 54. a 59.
723 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 327.
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přirovnáváno k nuceným pracím.724 Theorie minimálního státu neobsahuje tedy 

systém zdanění a neumožňuje ani jiný způsob naplnění státní pokladny (např. 

efektivní státní loterie nepřichází v úvahu, jelikož by se jednalo o monopol a opět 

o porušení práva). Je zjevné, že z prostých důvodů tento koncept selhává. 

Jaké jsou důsledky panující ideologie soudobé společnosti? Jsou jimi 

společenské problémy, které liberalismus není schopen vyřešit. Podle Ralfa 

Dahrendorfa725 „… moderní sociální konflikt dnes spočívá v protikladu 

ekonomického růstu na jedné straně a prohlubující se chudoby části populace na 

druhé straně.“726

Jak se staví liberalismus k otázce mravnosti? „Býti liberálním v etice 

znamená neuznávat žádné absolutní, objektivní a neměnné měřítko mravnosti 

lidských činů.“727, liberalismus je totiž ethicky lhostejný.728 „Člověk se nehodnotí 

tím, co jest, nýbrž tím, co má. … V duchovná autarkii liberalismu je morálkou to, co 

se rentuje..“729 Mravnost ani nezná, uznává jen morálku, ta je však odedávna 

nástrojem vládnoucích.

Liberalismus přirozeně pojal do sebe konservativní prvky, jelikož chce 

zachovat to, co si vydobyl. Nemá jinou možnost, musí přijímat konservativní 

metodu, chce-li zabránit pokroku a vývoji vpřed, chce-li zabránit úplné demokracii.

2. Důsledky hospodářského liberalismu 

Demokracie v liberalismu jest pouze politická, je tedy neúplná, poněvadž jí 

chybí podstatné složky: demokracie hospodářská, sociální a kulturní. Zároveň i 

základ mravní. Nejde o správu lidu, nýbrž o vládu aristokracie. „Aristokratism 

naproti demokracii je tedy aristokratická oligarchie; kde jsou páni, tam jsou sluhové 

a otroci.“730 Hospodářský liberalismus přináší lidské společnosti ztrátu sociálních 

                                               
724 Viz Gray, J.: Opus citatum, s. 83-86.
725 Ralf Dahrendorf (1929-2009) sociolog, filosof, evropský komisař, člen britské Sněmovny lordů.
726 Večeřa, M.: Opus citatum, s. 49. Tamtéž autor dále uvádí: „Jeho jádrem je útočení na nerovnosti, 
které omezují plnou občanskou participaci pomocí sociálních, ekonomických nebo politických 
prostředků.“
727 Skácel, M.: Opus citatum, s. 8.
728 Viz Král, J.: Opus citatum, s. 87.
729 Procházka, O.: Opus citatum, s. 119.
730 Masaryk, T. G.: Demokratism v politice. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha, 
Melantrich 1990, s. 104. Na téže straně T. G. Masaryk ještě uvádí: „Aristokratism nejen politicko-
sociální a vojenský, je také aristokratism náboženský… a ovšem aristokracie hospodářská.“
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jistot práce, bydlení, příjmů…731 A. Smith to vůbec netají: „Zaměstnavatelé jsou 

vždycky v jakémsi tichém, ale trvalém soudržném společenství, které dbá na to, aby 

se mzdy nezvýšily nad dosavadní hladinu.“732

Egoismus plně ovládá hospodářství, lze konstatovat: „... liberalizmus priamo 

nutí každého k získani čo najväčšej hospodárskej moci.“733 Počátkem dvacátého 

století nastolil děsivé životní podmínky chudé většiny obyvatelstva, mravní principy 

zatlačil hluboko do nitra Země. Tento stav zachytil v oné době E. Beneš v Londýně 

jako žurnalistický dopisovatel: „Vznešené dámy jsou tu na trhu a vznešení pánové 

statně kupují. Maso, lidské maso jde právě tak v puritánské Anglii na odbyt jako 

v lehké, veselé Paříži.“734 Jak vidno, kdo má majetek, má i moc.735 Moc politickou 

udržet při životě stav ve společnosti, který mu zaručuje přepych současného života, 

tedy i moc vyhnout se bídě; to však není dopřáno každému. 

Zarytost liberalismu odpovídá boji „… o právo majetných vrstev, aby samy 

rozhodovaly o zákonech, jež považují za žádoucí ochranu svého majetku, a o to, aby 

vládní moc zůstala v jejich rukách, po př. podléhala jejich kontrole.“736 píše J. L. 

Fischer. Reakcionářsky potlačí jakoukoli potenciální reformaci.

Po určitou dobu umožňuje liberalismus vzestupnou kapitalistickou výrobu,

od určitého bodu toho již není schopen a tím uzavírá cestu k blahobytu.737 Chce se 

člověku totiž namluvit, že bude-li bohatý, dosáhne štěstí, proto se každý snaží i přes 

mrtvoly, aby se k majetku dostal, a končívá to všelijak. Mravní zábrany jsou 

opouštěny, ba co víc, nejsme k nim ani vychovávaní. 

                                               
731 Viz Večeřa, M.: Opus citatum, s. 133.
732 Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Svazek první. Kniha I-III. Praha, Státní 
nakladatelství politické literatury 1958, s. 85. Autor na straně 102. dále uvádí: „Pravda, o tomto 
společenství slyšíme jen málokdy, protože je to věc obvyklá a lze říci přirozená, o jaké se nikdy 
nemluví. Zaměstnavatelé někdy také vstupují do zvláštních společenství i proto, aby mzdu stlačili 
ještě pod tuto hladinu. … V roce náhlé a mimořádné hojnosti má mnoho podnikatelů v rukou 
dostatečné zdroje, aby mohli vydržovat a zaměstnávat větší počet pracovníků než v roce 
předcházejícím; … Opak toho nastává v roce náhlého a mimořádného nedostatku. … Značné 
množství lidí je ze zaměstnání vyhozeno, a chtějí-li nějaké zaměstnání dostat, všichni se mezi sebou 
předhánějí v kladení nižších požadavků.“
733 Karvaš, J.: Úvahy o pomere štátu k hospodárstvu. Sociální problémy, I., 1931, s. 322.
734 Beneš, E.: Londýn a sociální poměry v Anglii. Praha, Orbis 1943, s. 8. Na str. 7-8 E. Beneš píše: 
„… hrozný životní boj, bezohledný a nelítostný, materialistický na nejvyšší stupeň, a drsný, krutý až 
běda. … bude to bolest a lítost, když uvidíte lidské bytosti píti tu kalich lidské bídy až do dna.“
735 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 273.
736 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 60. Autor tamtéž dále uvádí: „… Locke dovede svou 
přirozenoprávní teorií zdůvodnit a ospravedlnit dravé koloniální kořistnictví, jímž bohatne tato 
anglická plutokracie, a to tak dokonale, že i výnosný obchod s otroky mu vyplyne jako věc zcela 
<přirozená>, tedy oprávněná.“
737 Viz Procházka, O.: Opus citatum, s. 25.
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Zdá se pak, že T. Hobbes měl pravdu, když říkal „Homo homini lupus“.

Absurdní se jeví these o spravedlnosti volné ruky trhu, když vedoucím motivem 

„… hospodářského života… je… bezohledné sobectví…“738

Odborným pohledem v otázce důsledků liberalismu disponuje H. J. Laski: 

„… jedem byl ustálený názor, že získávání majetku, jakožto hlavního zdroje moci, je 

pravým cílem člověka.“739 Výsledkem je ethické odcizení člověka, které je plodem 

nadvlády předmětů nad člověkem, jenž je pouhým prostředkem740 pro dosažení 

zisku. 

L. T. Hobhouse zmiňuje ve svém díle „Liberalismus“ nevyhnutelný následek, 

který toto hnutí přineslo, totiž fakt, že potřebu s liberalismem něco udělat začali 

chápat někteří liberálové. Klasický liberalismus, který vyznával negativní pojetí

svobody, získal pozoruhodného soupeře v podobě revisionistického liberalismu 

s určitými ideály distributivní spravedlnosti a sociálního smíření.741

Lehce lze dojít k závěru, zdali nemůže vést bezbřehá ekonomická svoboda 

k ekonomické nerovnosti a zdali politická svoboda a rovnoprávnost je možná 

bez ekonomické rovnosti, byť určitého stupně.742 Tato ekonomická svoboda je takřka 

neomezená (s respektem k předpisům o zamezení kartelů a monopolů) a neomezená 

svoboda, jak známo, vede často k svému protikladu, totiž k nesvobodě, kdy silní 

tyranizují slabé a zbavují je tak svobody.743

                                               
738 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 24. Autor tamtéž dále uvádí: „Známe jej i jeho následky. Známe tu 
očekávanou a velebenou harmonii zájmů. Výsledkem této bezuzdné soutěže byl skutečně neslýchaný 
rozmach celého hospodářského života, kapitálové bohatství, všeobecný zdar obchodování a stoupající 
blahobyt – ale ukázal se karakteristický rys tohoto hospodářského řádu, že v něm ona zásadně 
prohlašovaná svoboda a rovnost všech jednotlivců musila se obrátit v pravý opak, v nesvobodu, 
v nerovnost a v odvislost. … osvobození a osamostatnění silných, úplné zotročení slabých.“
739 Laski, H. J.: Opus citatum, s. 437. Na stranách 439 a 454. autor dále uvádí: „Slabostí společnosti…
bylo… že stavěla vzájemné vztahy lidí na materiální základnu. … Ve skutečnosti musí být korupční 
každá vláda, která representuje zájmy majetku, jsou-li tyto zájmy vybudovány na upadajícím systému 
zištnosti. Fašismus dokázal, že nezávislí podnikatelé zavrhnou požadavky demokracie ihned, jakmile 
jsou jim předkládány jako způsob života a nikoli jako formální politická procedura… Společnost bez 
plánování znamená společnost bez rovnosti; … Tragédií společnosti, založené na nerovnosti, je její 
závislost na trvalém stavu „efektivní poptávky“ v národohospodářském smyslu a tato závislost na 
poptávce určuje jako její ústřední princip ziskuchtivost; tomuto principu se podřizují všechny ostatní 
aspekty života.“
740 Engst, J.: Opus citatum, s. 110.
741 Viz Gray, J.: Opus citatum, s. 43.
742 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 14.
743 Viz Adamová, K. - Křížkovský, L.: Opus citatum, s. 278.
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3. K otázce liberalismu jako ideologie dědiců Velké francouzské 

revoluce

Poté, co již byly zmíněny přínosy a následky liberalismu pro soudobou 

společnost, lze se obrátit k zásadnímu problému slučitelnosti liberalismu s idejemi 

Velké francouzské revoluce. Úvodem poukazuje na podstatný fakt O. Procházka: 

„V polovici XIX. stol. vznikla Darwinova nauka o přirozeném výběru. Byla prý 

inspirována Malthusem. Obsahuje v podstatě týž podiv nad záhadou., že z egoismu 

jedince plyne prospěch druhu.“744 Thomas Robert Malthus745 sám prohlásil: 

„… zavazují společnost k tomu, aby poslytovala práci a jídlo těm, kdo si je nejsou 

s to obstarat na běžném trhu. Tím se ale pokoušejí zvrátit zákony přírody…“746

Liberalistická doktrína je zdůvodňována fungováním přírody, tak jak jej 

vypozoroval Charles Darwin747, ačkoliv on sám se zase inspiroval u T. R. Malthuse. 

„Bylo obecným přesvědčením, že život ve společnosti je boj, ve kterém se dělí kořist 

v poměru sil. … Na tomto názoru stáli angličtí národohospodářští klasikové, 

zejména Ricardo a Malthus.“748 píše J. Macek. Celá ekonomika je tak ze svého 

principu postavena na theorii přirozeného výběru, jak fatální koncepce, kdy jeden 

výrobce požírá druhého. 

Výše bylo popsáno určité chápání přírody, a jelikož člověk je její součástí, 

jedná v duchu a souladu s ní. Lze se ptát, zdali je takový náhled na přírodu správný a 

plně ji vystihující, je opravdu příroda ovládána primárně bojem? Odpověď jest 

nesmírně důležitá, poněvadž napoví mnohé o tom, může-li liberalistická doktrína 

nebýt v rozporu s idejemi Velké francouzské revoluce. 

                                               
744 Procházka, O.: Opus citatum, s. 7, 116-117.
745 Thomas Robert Malthus (1766-1834) klasický politický ekonom, autor theorie o růstu populace.
746 Mencher, S.: Reforma chudinského zákona v roce 1834. Přel. J. Ogrocká. In: Vývoj sociálního 
státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Red. L.Musil. Brno, Doplněk 
1996, s. 131. Kde autor dále uvádí: „Je zde však jedno právo, o kterém se člověku obecně tvrdí, že je 
má, o němž jsem nicméně přesvědčen, že je ani nemá, ani mít nemůže – právo na nejnutnější živobytí 
i tehdy, když výměnou neodvede přiměřený díl práce. Naše zákony vskutku říkají, že toto právo 
má…“
747 Charles Darwin (1809-1882)přírodovědec a zakladatel evoluční theorie.
748 Macek, J.: Opus citatum, s. 29. Autor tamtéž dále popisuje: „… Myslelo se, že má-li někdo 
bohatnout a mít se dobře, musí někdo chudnout a mít se špatně. A že „kdo“ to má být, určuje se 
železným zákonem přírody – „bojem o existenci“ – který později našel svou filosofickou formuli 
v přírodním nebo přirozeném výběru.“
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Z výše uvedeného důvodu níže se přistoupí k odhalení tajů mocné přírody, 

poté co bude nasloucháno hlasu přírodovědních badatelů749. Do nesmírné hloubky se 

problematikou zabýval P. A. Kropotkin, jenž postřehl, že „V době, kdy ještě žili 

v jeskyních se ssavci, dnes vyhubenými… znali již lidé výhody pospolitého života.“750

Jiní však spatřují výhody ve vzájemném boji, kterým se reguluje počet obyvatel. Šlo 

opravdu o omyl Thomase Henryho Huxleye751? Když vykladač vývojové theorie 

prohlásil: „… nejslabší a nejhloupější byli přimáčknuti ke zdi, kdežto 

nejhouževnatější a nejvychytralejší, kteří byli nejlépe přizpůsobeni poměrům… 

přežili všechno.“752 Závěry, ke kterým se dojde, by se měly blížit podstatě člověka, 

je-li negativní, bude se nutné vzdát vznešených demokratických idejí. Opačně, 

nebude-li platit these o všeovládajícím egoismu v mysli lidské, lze směřovat 

k naplnění ideálů Velké francouzské revoluce a k opuštění všeho, co je s nim 

v rozporu.

Příroda jediná nepochybně může vyjevit pravdu. P. A. Kropotkin dále uvádí 

ve svém díle „Pospolitost“, do kterého shrnul přední poznatky vědy své doby, které 

jsou platné z velké části i dnes: „U rozsáhlé části říše živočišstva jest pospolitost 

pravidlem. Navzájem si pomáhají i nejnižší živočichové… Mravenci a včely se zřekly 

<Hobbesovy války> a jsou na tom lépe. … U savců jest pravidlem sdružení a 

pospolitost.“753

                                               
749 V tomto směru se nejedná o detailní analysu, nýbrž o usuzování na pravděpodobné závěry.
750 Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 80. Na straně 78 a 80 je ještě nastíněno: „Věda ovšem pokročila 
poněkud od časů Hobbesových a máme bezpečnější půdu, než spekulace Hobbesovy či Rousseauovy. 
Ale Hobbesova filosofie má doposud plno obdivovatelů. … máme celou školu spisovatelů, kteří si 
přisvojili Darwinovu terminologii spíše, než jeho hlavní ideje, a podepřeli tím Hobbesův náhled o 
prvotním člověku, ba podařilo se jim dodati tomu zdání vědeckosti. Jak známo, stál v čele této školy 
Huxley, který … vylíčil prvotní lidi jako nějaké tygry nebo lvy, jako tvory beze všech mravních 
pojmů, kteří bojují o život až do krajnosti…“
751 Thomas Henry Huxley (1825-1895) zastánce Darwinovy evoluční theorie a agnosticismu.
752 Ibidem, s. 21.
753 Ibidem, s. 22-24. Autor dále na stranách 23-27, 45, 57-58, 78. uvádí: „Příklady pospolitosti u 
termitů, mravenců a včel jsou tak dobře známy čtenářstvu hlavně z děl Romanesových… zeptáme-li 
se přírody: <Kdo jest nejzpůsobilejší: ti, kdož neustále zápasí jeden s druhým, či ti, kdož si navzájem 
pomáhají?>, vidíme ihned, že docela nepochybně způsobilejší jsou zvířata, zvyklá pomáhati si 
navzájem. Mají větší vyhlídky, že přežijí, a také se ve své třídě nejvíce vyvíjejí tělesně i duševně. … 
můžeme beze všeho říci, že pospolitost jest právě tak zákonem života zvířat, jako jest jím vzájemný 
zápas, ale že má mnohem větší význam jak činitel vývoje, zvláště proto, že podporuje vývoj zvyků a 
vlastností, které zajišťují, že se druhy udrží a budou dále vyvíjeti, a při tom že se individuu dostane co 
největšího blahobytu a životní radosti při vynaložení co nejmenší energie. O soucitu se zraněnými 
druhy vypráví všichni zoologové, kteří studovali v přírodě. To jest docela přirozené: soucit jest 
důsledkem socialistického života. Ale soucit jest i značným pokrokem ve všeobecné inteligenci a 
citovosti. Jest to první krok k vývoji vyšších mravních citů, a sám zase mocně působí na další pokrok.  
Mimo to jest zřejmé, že by život ve společnosti byl nemožný, kdyby se zároveň nerozvíjelo sociální 
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Pojem „zápasu o život“, presentovaný Ch. Darwinem, který zdůraznil, že je 

nutno jej užívat ve smyslu širším a obrazném a sám jej korigoval v „Původu 

člověka“ tím, že poukázal, jak byl zápas nahrazen součinností, byl bohužel dotvořen 

a oslavován i jinými bez souvislostí, na které bylo Ch. Darwinem poukázáno. Ovšem 

i podle Darwinových poznámek škodí, když se při životě udržují tělesně a duševně 

slabí, ačkoliv sám napsal, že nejschopnějšími nejsou ti fysicky nezdatnější nebo ti 

nejchytřejší, ale ti, co si umí vzájemně pomáhat.754

Zastánci evoluční theorie „… nepřestávají zdůrazňovati, čemu říkají 

nemilosrdný zápas o živobytí. Ale zapomínají, že jest tu ještě druhý zákon, který lze 

nazvati zákonem pospolitosti, který jest daleko podstatnější prvého.“755 Podle něj 

všechny třídy živočichů žijí v pospolitosti (dokumentováno na příkladech ze života 

hrobaříků, savců, ptáků atd.) a ve vývoji lidstva měla pospolitost význam ještě 

větší.756

P. A. Kropotkin rovněž dovozuje, že „Na štěstí není soutěž pravidlem ani 

ve světě zvířecím, ani v lidstvu. Vyskytuje se u zvířat jen ve výjimečných obdobích, 

přírodní výběr se uplatňuje lépe jinak. Lepší podmínky se vytvářejí, vyloučí-li se 

soutěž pospolitostí a vzájemnou podporou.“757 Druhy masožravé nemohou jinak, než 

pojídat ostatní, v rámci druhu však boj není vedoucím impulsem, pospolitost 

dokonce překračuje omezenost na druh.758 J. J. Rousseau uvádí argument 

o přirozenosti soucitu: „… přispívá navzájem k uchování celého druhu. Soucit nás 

nutí spěchat bez uvažování na pomoc těm, které vidíme trpět…“759

                                                                                                                                    
cítění, a hlavně kdyby se nestával čím dále více zvykem jakýsi kolektivní smysl pro spravedlnost. 
Kdyby si každý hleděl jen svého prospěchu a druzí nezakročovali ve prospěch poškozeného, byl by 
společenský život nemožný. A také u všech družných zvířat se vyvinul více méně cit pro spravedlnost. 
… Rozumí se, že by odporovalo všemu, co víme o přírodě, kdyby člověk měl býti výjimkou z tohoto 
pravidla, tak všeobecného: kdyby tvor, tak bezbranný, jakým byl člověk s počátku, byl našel ochranu 
a možnost pokroku, nikoli ve vzájemné pomoci, jako druzí živočichové, ale v nemilosrdném zápasu o 
výhody osobní, aniž dbal zájmů druhu. Tomu, kdo přivykl představě jednoty v přírodě, se zdá, že 
takového tvrzení nelze vůbec uhájiti. A přece, ač jest tak nepravděpodobné a tak nefilosofické, nikdy 
se mu nedostávalo obhájců.“
754 Ibidem, s. 20.
755 Ibidem, s. 23.
756 Ibidem, s. 23
757 Ibidem, s. 67. Na str. 9 autor dále uvádí: „… vedle zákona o vzájemném boji jest v přírodě i zákon 
o pospolitosti, který jest pro úspěšný zápas o život a zvláště pro postupný vývoj druhu mnohem 
důležitější, než zákon vzájemného boje.“
758 Srv. výchovu kukaččích mláďat. 
759 Rousseau, J. J.: Opus citatum, s. 53. Autor na téže straně dále uvádí: „Je tedy jisté, že soucit je cit 
přirozený …“
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Základní opora liberalismu - boj v přírodě - tak padá a nelze ji použít jako 

důkaz, že jedinou smysluplnou hospodářskou methodou je kapitalismus. Závěry, 

které ze zkoumání přírody plynou, přičemž vyplývá, že člověk není výjimkou, je

možné aplikovat na společenské vztahy soudobé společnosti; zvláště pak na vztahy 

hospodářské. Je zjevné, že boj je spíše výjimkou a spolupráce vhodnějším a 

častějším způsobem života. Inspiraci lze najít u R. Owena, který podal r. 1817 

memorandum parlamentní komisi, v něm prohlásil, že bída je zaviněna soutěžením 

mezi lidmi a stroji a je možné ji odstranit pouze tím, budou-li výrobní prostředky 

používány všemi a budou-li sloužit obecnému blahobytu.760

I T. G. Masaryk odmítá theorie sociálního darwinismu761: „Neuznávám 

„laisser faire“ – to není žádná součinnost.“762 V dnešní době názor presidenta 

osvoboditele nebývá příliš uváděn a již vůbec ne stanovisko E. Beneše: „V takové 

situaci je možno tu jen vidět slepé síly, jež zuřivě na sebe narážejí, boj jedněch proti 

druhým, síla jedněch, obratnost druhých…“763

Nezbytnost spojování se na poli hospodářském je nepochybná, jenom tak 

mohou hospodářsky slabí dosáhnout výhod (úvěr, nákup, prodej), které obyčejně 

přísluší velkopodnikateli. Musí se proto semknout v celek a zamezit tak zlu volné 

soutěže.764

O. Procházka varuje, aby se společnost nedostala na scestí: „Liberalismus 

končí buď restrikcí výroby, nebo… dostavují se <přirozené> předpoklady války.“765

Největší nebezpečí liberalismu vychází z předpokladu, že peníze dokáží vše a že jsou 

tmelem společnosti.766 Tak tomu však není, nadměrné hromadění bohatství u úzké 

                                               
760 Viz MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 164.
761 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 92.
762 Čapek, K.: Opus citatum, s. 66
763 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 18. E. Beneš dále 
na str. 110 a 116 uvádí: „Volná soutěž – co to jest? Jest to zuřivý, bezohledný hospodářský boj 
jednoho proti druhému. Jeden obchodník nebo výrobce musí se snažiti, aby lácí, ochotou, jakostí 
zboží, stálou připraveností zboží a zásob poskytoval svým klientům co možno největších výhod, aby 
tito neobraceli se na jeho druha, nýbrž výlučně jen na něho. Jeden podnikatel musí dodávati a 
zásobovat překupníky tak, aby překonal své konkurenty a nehleděl na to, zdali těmto uškodí nebo 
neuškodí, zdali je po případě zničí nebo ne. Musí hledět jen na sebe, neboť nezničí-li svého odpůrce, 
může se snadno stát, že tento zničí jeho.“ Obdobně MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 199.
764 Viz Philippovich, E.: Opus citatum, s. 21.
765 Procházka, O.: Opus citatum, s. 59. Na str. 136. autor ještě dodává: „Záměrné organisování míru 
proti těmto hospodářským tendencím jest zcela nemožné.“
766 Viz Philippovich, E.: Opus citatum, s. 18.
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skupiny lidí přináší bídu většinovému zbytku společnosti,767 toho si právě povšiml H.

de Saint-Simon.768

„Přikázání <Nepokradeš> je třeba dnes vykládati jako sociální přikázání, 

jako zákaz vykořisťování člověka člověkem.“769 poznamenává M. Trapl. Pravý smysl 

dosud zůstával mnohým skryt.

Liberalismus ke své škodě nedovedl pochopit, že svoboda člověka není 

myslitelná bez rovnoprávnosti politické i sociální všech bez rozdílu,770 zato toporně 

setrvával na dogmatu, že hospodářský liberalismus přinese blahobyt volnou hrou 

bezuzdného boje – díky zázračných účinků bezohledné konkurence.771 K tomu však 

nedošlo, zkrátka již hlavní premisa, z které vycházel, byla pochybná a zcela proti 

přirozenosti. Přesto však tendenční „Věda hlasitě prohlašuje, že boj každého proti 

všem jest hlavní zásadou přírody i lidské společnosti.“772

Lze vůbec nějakým způsobem liberalismus ospravedlnit? Lze najít důvody 

pro zachování status quo? Liberální principy obhajuje J. Gray doktrínou přirozených 

práv, která existují nezávisle na lidské smlouvě a jsou obsažena v přirozené povaze 

lidí; filosofií I. Kanta, který tvrdí, že je-li člověk nositel práv na svobodu a 

spravedlnost, pak je nutno pojímat lidskou bytost jako cíl sám o sobě a nikoli jako 

prostředek k dosažení cílů jiných lidí. 

Konečně pak smluvním přístupem stavícím na principu největší rovné 

svobody (systém základních svobod jako rámec nutných podmínek autonomního 

jednání) se spravedlivými omezeními na podporu obecného blaha.773 „Každá etapa 

historického rozmachu robotníckej triedy odhalila triedny charakter tejto buržoaznej 

slobody. Táto sloboda je slobodou majetných. … Fourier nazval túto <slobodu> jej 

pravým menom: kapitalistická anarchia.“774 píše R. Garaudy.

                                               
767 Srv. k tomu opačně Hayek, F. A.: Opus citatum, s. 13 a násl.
768 Viz MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 159.
769 Trapl, M.: Opus citatum, s. 133.
770 Ibidem, s. 104.
771 Ibidem, s. 105.
772 Kropotkin, P.: Opus citatum, s. 204. Na str. 204 a 222 autor dále uvádí: „Co se dnes káže je 
náboženství individualismu, trošku zmírněného více méně dobročinným poměrem k bližním… 
Rozum i srdce miliónů lidí jsou mrzačeny naukami, vytvořenými v zájmu hrstky lidí. … Ale jádro 
pospolitých zřízení, obyčejů a zvyků žije v milionech lidí, drží je pospolu. A tihle lidé se raději drží 
svých zvyků, věr a tradicí, než by přijali za svou nauku, že všichni bojují proti všem, která se ji 
podává pod rouškou vědy, ač to není věda ani v nejmenším.
773 Viz Gray, J.: Opus citatum, s. 55-66. a 70.
774 Garaudy, R.: Opus citatum, s. 278. Obdobný názor má J. Macek: Byli to právě liberálové, kteří „… 
zvláštní náhodou přehlédli, že mnozí, kdo <smějí> (např. založit si továrnu na boty nebo knihy) –
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Ano, přirozená práva stojí na ústavním piedestalu, avšak jen práva politická 

jsou právy přirozenými? Cožpak se zapomnělo na práva sociální a na mravní cit? Je 

v rozporu s přirozeností člověka vykořisťovat druhé, nemá-li být kdokoli 

prostředkem jiných lidí. Výsady včetně majetkových jsou neslučitelné s povahou 

demokracie. I. Kant naopak zdůvodňuje potřebu ethického jednání, humanitu a nikoli 

boj. Přepjatý individualismus je neschopný zajistit slušný společenský život 

zbývajícím čtyřem pětinám občanů.775 Lékem mohou být myšlenky velkého Sokrata, 

které nepochybně mají i dnes mravní význam, kterého se bohužel nedostává: 

„Člověče, nestydíš se bažiti po bohatství co největším? Já o smrti nic nevím. Vím 

však, že je špatno a nešlechetno páchati křivdu.“776

P. J. Proudhon soudí, že kapitalista přijímá od dělníka více, než mu 

poskytuje. Sklízí, ač nezasel, spotřebovává, ač nevyrobil, užívá, i když nepracuje, 

vlastník kapitálu stává se zlodějem. Pokud dělníkovi poskytne málo, nebude mít 

odbyt a vstoupí do krise. Objeví se nezaměstnanost a chudoba.777 Jak píše František 

Šamalík778: „Selhávání <neviditelné ruky> v makroekonomickém rozměru se v tomto 

fundamentalistickém liberalismu převádí na individuální riziko, jemuž je třeba čelit 

převážně také individuálně. Individuální odpovědnost je sice samozřejmá, ale 

samozřejmá už není <socializace člověka>, jež je stále obtížnější a nákladnější…“779

Individuální odpovědnost je pro společnost nedostačujícím instrumentem, je to ona, 

kdo žádá uplatnit i rozměr kolektivní a omezit tím pádem bezbřehý egoismus. 

Sobectví není vlastností, jež by měla pro společnost jakoukoli přidanou hodnotu, 

šlape po humanitě.

Nikoli vzdálenou souvislost H. de Saint-Simon „… vidí v dnešním pracovním 

poměru, spočívajícím na svobodné smlouvě, poslední stadium fakta, které bylo dosud 

společno všem hospodářským soustavám lidstva: Vykořisťování člověka člověkem, 

                                                                                                                                    
<nemohou>, protože <na to nemají>. Objevení této skutečnosti vedlo k poznání, že liberální pojetí 
hospodářské rovnosti a svobody zhola nestačí, že demokratický politik musí usilovat také o to, aby 
kdo <smí> – <mohl>, jinými slovy demokracie hospodářská žádá rovný přístup k podmínkám 
hospodářského úspěchu, pokud je lidské moci tyto podmínky učinit přístupnými.“ Citováno podle 
Macek, J.: Demokracie v hospodářství. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 10-11.
775 Viz Webb, S.: Rozumová a mravní vzpoura a její politický následek. In: Fabiánská pojednání o 
socialismu. Red. G. B. Shaw. J. Pelcl 1897, s. 70.
776 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 90.
777 Viz Fiedler, F.: Opus citatum, s. 33. Za kapitalistu možno si dosadit lecjakého soukromého 
zaměstnavatele a místo dělníka lze hovořit o zaměstnanci.
778 František Šamalík (1923-2008) docent na katedře obecné teorie státu a práva na Právnické fakultě 
University Karlovy, práce z oboru sociologie práva a politických věd.
779 Šamalík, F.: Opus citatum, s. 99.
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jež vytváří mezi lidmi nepřekonatelných rozpor zájmů.“780 Zdá se, že společnost má 

možnost, vydat se jinou cestou, zcela odlišnou, která by byla postavena na 

spolupráci, dodržování  lidské důstojnosti a bratrství, sejde-li se z cesty, bude 

opuštěn idea správy lidu.

Jak napsal J. S. Mill v posledním vydání své „Politické ekonomie“, 

zdokonalení lidstva, pokud k němu ovšem dojde, je možné skrze pracovníky, kteří 

rovnoprávně a společně vlastní kapitál a pracují pod předáky, které si svobodně 

zvolili ze svého středu.781 „Nijak neprokázaným předpokladem této liberalistické víry 

je… že tedy stačí ponechat volnou cestu lidskému egoismu, aby svět automaticky 

dospěl k <blahobytu národů>.“782 píše Jan Mertl783. Tyto rozpory mezi jednotlivcem 

a celkem jsou přirozené, jelikož jsou odrazem extrémně pojaté svobody a 

demokratické rovnosti, jejich výsledkem je to, co v minulosti bylo hojně nazýváno 

jako třídní boj.

Z autorů poslední doby je vhodné zmínit Tomáše Sedláčka784, jenž si 

povšiml, že obor moderní ekonomie stojí na principech egoismu, prozíravosti, 

kalkulu a vypočítavosti,785 a je geniálním nástrojem liberalismu: „Tato snaha 

maximalizovat efektivitu za jakoukoli cenu, toto potlačování na úkor ekonomického 

redukuje člověka z celé šíře jeho člověčenství na čistě a pouze výrobní jednotku. 

Snaha dnešní ekonomie převést vše na sebelásku a kalkul je tak silná, že podobné 

úvahy se neodvážil ani Epikuros.“786 T. Sedláček tak odhaluje, že ekonomické 

                                               
780 Ibidem, s. 36. Obdobného názoru je Vojta Beneš: „… nikdy nesvolí kapitalism k tomu, aby se 
dobrovolně dělil s dělníky o moc ve státě, obci, zemi, úřadě a továrně.“ Citováno podle Beneš, V.: O 
lepší svět. Výbor z článků, úvah a statí. III. Demokracie a socialismus. Praha, Svaz národního 
osvobození 1928, s. 137. 
781 Viz MacDonald, J. R.: Opus citatum, s. 198.
782 Mertl, J.: Opus citatum, s. 158.
783 Jan Mertl (1904-1978), mimořádný prof. sociologie a vědy politické na Vysoké škole obchodní při 
ČVUT v Praze, úředník Ústředního sociálního ústavu. Blíže viz Vaněk, A.: Slovník českých a 
slovenských myslitelů a sociologů. 1848-1980. Praha, Universita Karlova 1986, s. 95.
784 Tomáš Sedláček je ekonom a vysokoškolský pedagog, práce z oblasti dějin ekonomických theorií.
785 Viz Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční 
krizi. Praha, 65. pole 2009, s. 77.
786 Ibidem, s. 24 a 182. Autor tamtéž dále uvádí: „I dnes často žijeme v Gilgamešově představě, že 
lidské vztahy – tedy sama lidskost – jdou na úkor pracovního nasazení, že by lidé byli výkonnější, 
kdyby neztráceli svůj čas a energii ne-produktivními záležitostmi. Žijeme v představě, že doména 
lidskosti (lidských vztahů, lásky, přátelství, umění atd.) je ne-produktivní. … Krásné české slovo 
robot to vyjadřuje zcela dokonale. Člověk redukovaný na pouhého robot-níka se stává pouhým 
robotem. … Přání vládnout pouhým robotníkům bylo snad odjakživa touhou tyranů. Každý 
despotický vládce vidí v rodinných a přátelských vztazích konkurenci efektivity. Snaha o redukci 
člověka na výrobní a konzumní jednotku (neb ekonomie nic víc nepotřebuje, což krásně – až bolestně 
– demonstruje model homo economicus)…“
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modely jsou výplodem fantasie a předmětem víry, bohužel se bortí jako domečky 

z karet.

Rovněž současná autorka M. L Neudorflová dodává ke kritice liberalismu: 

„Jednostranný důraz liberalismu na individualismus, regionalismus, globalismus, 

práva jednotlivce a menšin, pudovou kulturu, tuto atomizaci dále posiluje, a dokonce 

potenciálně může takto vytvářet podmínky pro občanskou válku.“787 Princip boje se 

obvykle uplatňuje do všech důsledků, až příliš často toho historie bývá svědkem.

J. Pinz poukazuje na „… primitivní liberální teorie spočívající ve víře, že 

život jde sám sebou, že jej neviditelně plánuje příroda a z ní vychází všespásný tzv. 

svobodný trh a že stát má bdít jen nad nerušeným samotokem, spontánností 

přírodního dění a vývoje.“ Vše nasvědčuje a potvrzuje thesi o absurdnosti snoubit 

demokracii a liberalismus.

Zároveň je však nutné uvést i názory jiné, kontradiktorní a polemické. Zcela 

opačné stanovisko obhajují zastánci volné ruky trhu, mezi jinými lze jmenovat 

Bernarda Mandevilla788, původce myšlenky volné ruky trhu, kterou formuloval 

ve své Bajce o včelách aneb Soukromé neřesti, veřejné blaho789, A. Smithe, jenž ji 

rozvinul (od B. Mandevilla se však distancoval790) a díky své proslulosti se stal 

otcem ekonomického liberalismu. Frederic Bastiat791 je zcela přesvědčen o opaku, 

když tvrdí, že socialismus je drancování, považuje jej za vynucené bratrství a popření 

svobody (v negativním smyslu).792 Pozdější liberalističtí theoretikové793 se pokusili, 

ve snaze zachránit liberalismus, k rozšiřování pojmu a k jeho propojování se 

socialismem, demokracií a nacionalismem, ba dokonce jsou myslitelné i nějaké ty 

ústupky od zásady laissez faire.794

Dále lze zmínit z odlišně smýšlejících autorů kupř. F. A. Hayeka, obhájce 

tržního hospodářství, který soudí, že socialismus je historickým omylem, jelikož 

                                               
787 Neudorflová, M. L.: Pokusy o reinterpretaci dějin – obvykle používané metody. In: Spory o dějiny. 
Sborník kritických textů. Red. M. Bednář et al. Sv. IV. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003, s. 134.
788 Bernard Mandeville (1670-1733) lékař a spisovatel.
789 Viz Mandeville, B.: The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits. S.l.: s.n. 1924, s. 3-
27. Jsou to tedy neřesti, které podle autora zvyšují poptávku a roztáčí kolo trhu, netřeba je proto 
odstraňovat.
790 Srv. Smith, A.: Teorie mravních citů. Přel. H. a V. Rogalewiczovi. Praha, Liberální institut 2005, s. 
323 a násl.
791 Frederic Bastiat (1801-1850) člen francouzského Národního shromáždění, klasický ekonom a 
liberál. 
792 Bastiat, F.: Zákon. Praha, Academia 1991, s. 22 an.
793 L. T. Hobhouse, Benedetto Croce a jiní.
794 Viz Mertl, J.: Opus citatum, s. 165-166.
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podle něj vede do otroctví, a že blahobyt společnosti zkrátka není možný bez 

kapitalismu.795 Známý Milton Friedman796 je toho názoru, že většina dnešních 

sociálních programů neměla být vůbec realisována, přednost mají dostat principy 

svobodného trhu.797 Liberalismus je tak ideologií horních vrstev, nikoli lidu.

Lze shrnout, je-li člověk cílem sám o sobě, nelze dovolit, aby doslova umíral 

na sociální bídu. V systému hospodářského liberalismu právě dochází k tomu, že 

člověk je zneužit k dosažení cílů jiných. Pracuje za minimální mzdu, to co zbyde, je 

příspěvek na bohaté, příspěvek zaměstnavateli, aby dosáhl kýženého luxusu. Touto 

filosofií není prakticky možné liberalismus podepřít, poněvadž to neodpovídá smyslu 

Velké revoluce. Rovná svoboda je rovnost mezi svobodnými, mezi ekonomicky 

svobodnými. Co však ti nesvobodní? Ti jsou si přece rovni mezi sebou… 

Je možné uzavřít tuto otázku konstatováním, že liberalismus není schopen 

naplnit ideje Velké francouzské revoluce. Svobodu dává jen nemnohým, rovnost zná 

jen politickou a o bratrství pro něj neexistuje. Tato hesla jsou od demokracie 

neoddělitelné a ona čekají, až budou naplněny, v liberalismu to bohužel není 

možné.798

4. Ke vztahu úplné demokracie a liberalismu

Opouštění idejí klasického liberalismu od 19. století bylo nevyhnutelným 

důsledkem změn politického klimatu a expanse demokratických institucí.799

Západoevropský liberalismus měl dvě fáze, liberalismus individualistický 

(předdemokratický) a liberalismus sociální (demokratický). Ve druhé fázi jde 

o pokus o synthesi liberalismu a demokracie, jež se vyznačuje svrchovaností lidu, 

rozhodující vliv zde měl J. S. Mill.800 „Ústup demokracií po první světové válce 

                                               
795 Srv. Hayek, F. A.: Odkaz Adama Smitha v jazyku dneška. Přel. J. Pavlík, J. – E. Mohoritová. In: 
Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha, Liberální institut 2005, s. xix-xxi. Hayek F. A. Cesta 
k nevolnictví. Přel. Bartinka P. Praha: Občanský institut, 1991, s. 9 an.
796 Milton Friedman (1912-2006) nositel Nobelovy ceny za ekonomii, představitel neoklasické 
ekonomie.
797 Viz Šamalík, F.: Opus citatum, s. 101. Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda. Přel. J. Jonáš. Praha, 
Občanský institut 1993, s. 15-31.
798 Dalšími negativními jevy, které liberalismus přináší, nicméně není zde prostor, aby zde o nich bylo 
hlouběji traktováno, jsou globalisační aspekt, degradace rodiny, poškozování životního prostředí nad 
nezbytnou míru, exploatace přírodních zdrojů, úpadek zemědělství, úpadek vědy a mnohé jiné.
799 Viz Gray, J.: Opus citatum, s. 43.
800 Viz Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 201-202.
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chápou politikové nejčastěji jak následek rozvratu hospodářského.“801 který způsobil 

hospodářský liberalismus. 

První theorie, které se pokoušejí sblížit demokracii a liberalismus se vyvinuly 

kolem roku 1800 a jsou nazývány „protektivní demokracii“. Mezi hlavní 

představitele je řazen mimo jiné Jeremy Bentham802, jenž dal liberalismu do vínku 

zásadu užitečnosti (utilitarismu)803 Problematicky se jeví, že odmítají přirozená práva 

a považují je za nesmysl. Řešením vztahu je potom vývoj tržního hospodářství, 

individualismu a liberalismu. V pojetí státu navazují na J. Locka. Principem je 

nejvyšší míra spokojenosti co největšího počtu lidí.804 Někteří představitelé 

individualistického liberalismu dokonce odmítali i Deklaraci práv člověka a občana. 

Šlo kupř. o Paula Henryho Benjamina Constanta805 a právě J. Benthama.806 Spojení 

demokracie a liberalismu si pak lze představit jen stěží. 

O synthesi liberalismu a demokracie se dále pokoušel např. i J. S. Mill,807

jeho postava je předělem ve vývoji liberalismu, poněvadž J. S. Mill vnesl

do anglického myšlení intervencionistické a etatistické tendence.808 Synthese se zcela 

nezdařila a přinesla bohužel neuspokojivé řešení s vlastností kompromisu, tam kde se 

dělat nemá, to jest na věci nejhlavnější - nelze slevit ze správy lidu, lidem a pro lid.

Nelze nevzpomenout postřeh Masarykův, jenž považoval liberalismus 

za zastaralý, aristokratický, plutokratický a protilidový809: „… již od roku 1848 hlásá 

se heslo: bohatnout… bohacení nemůže být nejvyšším cílem našeho života…“810 Jsou 

hodnoty, které si člověk stejně koupit nemůže, ke všemu bohatne-li někdo extrémně, 

někdo jiný zase příliš chudne. E. Philippovich již na počátku 20. století zaujal názor, 

že „… demokracie je něco víc než jen občanská svoboda… míra občanských svobod 

není jedinou mírou demokracie…“811

                                               
801 Procházka, O.: Opus citatum, s. 2.
802 Jeremy Bentham (1748-1846) utilitarista a kritik lidských práv.
803 Viz Mertl, J.: Opus citatum, s. 162.
804 Viz Svensson, P.: Opus citatum, s. 58-59 a 61.
805 Paul Henry Benjamin Constant (1767-1830) poslanec Národního shromáždění, liberál.
806 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 200.
807 Ibidem, s. 201-202.
808 Viz Gray, J.: Opus citatum, s. 41.
809 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. L.
810 Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha,  
Melantrich 1990, s. 21. Tamtéž je dále uvedeno: „záleží na tom, jak kdo dovede bohatství užívat. Jsou 
lidé, kteří chtějí zbohatnout a bohatnout, ale jsou otroky peněz.“
811 Phillipovich, E.: Opus citatum, s. 48.
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Demokracie souhlasí s liberalismem, co se týká rozumné ochrany 

individuálních práv jedinců, politické a duchovní svobody.812 Podle F. Šamalíka: 

„Lidská práva, ponechaná ve výhradní kompetenci takto konstruované společnosti, 

ztrácejí ovšem svou univerzalitu, homo economicus vládne…“813 Po lidských 

právech je tak skutečně veta, zvláště po právech sociálních.

Vztah demokracie a liberalismu analysoval kupříkladu M. Večeřa: „… proto 

se liberálové obávali všeobecného volebního práva a boje o přerozdělení majetku 

ve společnosti… demokracie by omezila nebo zničila trh. Vzhledem k tomu, že trh 

rozhoduje, ztrácí demokracie smysl, neboť pak vlastně není o čem rozhodovat…“814

Přes veškerou snahu jen stěží lze najít argumenty proti tomuto stanovisku, které má 

o vztahu zkoumaných jevů jasno.

Liberalismus toleruje pouze formální demokracii, hospodářskou, sociální a 

kulturní neuznává. K tomu zmiňuje M. Skácel: „Je omylem omezovat pojem 

lidovlády na politickou demokracii…“815 Stát, jenž se nehlásí k žádným idejím je 

bezzásadový stát a jen stěží demokratický, takový nebude žádný problém porazit 

ve válce.

T. G. Masaryk tvrdí: „Demokrat pohlíží na liberalism skepticky…“816

Postojem prvního československého presidenta se blížeji zabýval rovněž V. Kubeš:

„Byl to právě Masaryk, který tak vášnivě a rozhodně zdůrazňoval již od let 1900, že 

liberalismus, každý liberalismus – náboženský i mravní, kulturní a sociální, 

hospodářský a všeobecně politický – je už opravdu překonán…“817 A to z důvodu 

jeho aristokratické povahy, která přisuzuje výsady majetným vrstvám.818

                                               
812 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s.177.
813 Šamalík, F.: Opus citatum, s. 58. Autor tamtéž dále uvádí: „Zákon svobodné nabídky a poptávky 
povýšený na <přírodní řád> (zákonitost, nutnost) rušil svou neúprosnou logikou morální odpovědnost 
za bídu, za chudobné, zmrzačené a staré, vyvržené z výrobního procesu..“
814 Večeřa, M.: Opus citatum, s. 57.
815 Skácel, M.: Opus citatum, s. 14 a 15. Autor tamtéž dále uvádí: „Bylo chybou staré liberálně-
demokratické koncepce, že považovala za nežádoucí a nepřípustné, aby stát zastával určitou státní 
ideu, určitou státní politickou, sociální a hospodářskou koncepci.“ Obdobně Procházka, O.: Opus 
citatum, s. 2, 72 a 91.
816 Masaryk, T. G.: Demokratism v politice. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Sv. 1. Praha,  
Melantrich 1990, s. 111.
817 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 27.  Autor tamtéž dále na str. 27 a 38 uvádí: „Pro nás je nesporné, že 
liberalistická soustava svou úlohu dohrála. Mezi liberalismem a demokracií není totiž rozdíl toliko 
kvantitativní, nýbrž přímo kvalitativní, jak plyne z nejdůslednějších forem obou, t. j. anarchismu jako 
extrémní formy liberalismu, a socialismu, jak důsledné demokracie, to jest demokracie, domyšlené 
z politiky také do oblasti hospodářské.“ Obdobně Trapl, M.: Opus citatum, s. 56 a 60.
818 Viz Pinz, J.: Opus citatum,, s. 172.
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Demokracie je ideově obohacena o lidství, které je v úplném kontrastu 

k liberalismu, které navíc postrádá ponětí o mravnosti.819 E. Beneš je tohoto názoru: 

„Řekněme si jednu nezvratnou pravdu… souhlasíme s právě uvedenou analysou 

liberální společnosti, s její kritikou, s jejím odsouzením, jež u nás Masaryk tak 

rozhodně provedl…Přijímáme názor, že liberální společnost je theoreticky i 

prakticky překonána…“820

V demokratickém hospodářství je nemyslitelné soutěžit a přivodit tak zničení 

mnoha hospodářských subjektů spolu s nezaměstnaností a bídou. V hospodářství je 

mnohem rozumnější spolupracovat, zvířata to také dělají. 

J. Pinz poznamenává: „… je povinností novodobé humanitní demokracie 

moderního právního státu odstranit jakékoli privilegium včetně privilegia 

majetku.“821 Usuzuje tak rovněž na neslučitelnost liberalismu a demokracie.

Hlavním omylem A. Smithe je omezení pouze na hmotnou stránku a 

na okamžitý prospěch.822 Co znamená rovnost v hospodářství? Podle nazírání L. T. 

Hobhouse na liberalismus má stát povinnost zajistit každému podmínky k výživě, 

k tomu vedou dvě cesty: První znamená povolit přístup k prostředkům výroby všem, 

druhá zajistit každému jednotlivci podíl na obecním jmění.823 To však liberalismus 

nikdy nepovolí, jelikož by se tak sám znemožnil, v tom lze spatřovat onu 

polovičatost. 

Úkolem demokratické společnosti je podle významného sociologa Arnošta 

Inocence Bláhy „… jednotlivce vymanit z volné hry  hospodářských sil a pomoci mu 

k životu…“824 Ostatně již W. Whitman to přiznává ve svém díle „Vyhlídky 

demokracie“: „Pravím, že demokracie našeho Nového světa, ačkoliv dobyla velkého 

úspěchu v tom, že pozvedla davy z bahna, ve vývoji hmotném, ve výrobě… je tak 

dalece téměř úplně poražena po stránce sociální…“825 Bezzásadovost se projevuje 

                                               
819 Viz Obzina, J.: Ke kritice filosofických a politických aspektů „Humanitní demokracie“. Praha, 
Horizont 1974, 1. vydání,  s. 34-37., 40-41.
820 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 29.
821 Pinz, J.: Opus citatum, s. 211. Tamtéž je dále uvedeno: „Proto je úkolem demokratického právního 
státu, aby využívání demokratických práv a svobod nebylo determinováno sociálně ekonomickým 
postavením jednotlivce.“ Obdobně Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 48.
822 Viz Philippovich, E.: Opus citatum, s. 14.
823 Viz Hobhouse, L. T.: Opus citatum, s. 143.
824 Bláha, I. A.: Recenze na článek prof. dr. A. Uhlíře „Politické a sociální pojetí státu“ In: 
Sociologická revue II. 1931, s. 242.
825 Whitman, W.: Opus citatum, s. 18.
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jak v životě hospodářském, tak na poli politickém, každý ví, že tyto dvě věci nelze 

oddělovat, jsou spojeny více než matka a dítě.

„Mnohem spíše než o obhajobě demokracie bychom tedy mohli mluvit o 

obhajobě plutokracie, představované zámožnou šlechtou a zámožným 

měšťanstvem.“826 píše J. L. Fischer.

Již Carl Schmidt827 zřetelně rozlišoval pojmy liberalismus a demokracie, ba 

dokonce je stavěl do vzájemného protikladu.828 Z nových autorů lze vzpomenout 

názor Hanse-Hermanna Hoppea829, podle něhož liberalismus nemá žádnou 

budoucnost a zároveň liberální demokracie nefunguje.830

Soudobou autorkou je též M. L. Neudorflová, která píše, že kde je kladen 

důraz na liberalismus, společnost nedovede řešit mravní problémy. K tomu vede 

pouze uplatňování demokratického principu i v mimopolitických oblastech.831 Ba 

dokonce v jiném svém článku říká: „Na atomizované společnosti, kde je kladen důraz 

hlavně na tom, co lidi rozděluje a ne na tom, co mohou společně sdílet, se 

demokracie rozvíjet nedá.“832 Především lze poukázat na nedemokratický filosofický 

základ soudobého liberalismu.833 Dále i na další dosud nezmiňované souvislosti, 

především na spojitost liberalismu s postmodernismem, který je jeho obhájcem a 

nejdůležitějším principem, neboť říká, nehledejte příčiny ani souvislosti jevů. 

Demokracie však potřebuje integrovanou společnost, jež sdílí hodnoty, proto aby 

mohla vysvobodit lidi z extrémní nerovnosti.834

Podle F. Uhlíře demokracie založená na ethickém ideálu „… přímo fatálně 

musí rozbíti okovy kapitalismu, musí odstraniti smrtelnou tíhu hmoty…“835 Pak bude 

                                               
826 Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 60. Autor tamtéž dále uvádí: „… Locke dovede svou 
přirozenoprávní teorií zdůvodnit a ospravedlnit dravé koloniální kořistnictví, jímž bohatne tato 
anglická plutokracie, a to tak dokonale, že i výnosný obchod s otroky mu vyplyne jako věc zcela 
„přirozená“, tedy oprávněná.“
827 Carl Schmitt (1888-1985) profesor na Universitě v Berlíně.
828 Srv. Fojt, V.: Pohled Carla Schmitta na parlamentarismus. In: Parlamentarismus. Sborník 
z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Red. M. Antoš – J. Wintr. Praha, Universita Karlova 
v Praze Právnická fakulta, s. 12-13.
829 představitel rakouské ekonomické školy. „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“.
830 Srv. Hoppe, H. H.: O omylech klasického liberalismu a budoucnosti svobody. In: Liberalismus 
v teorii a politice. A. Boaz. Praha, Liberální institut 2002, s. 351.
831 Viz Neudorflová, M. L: K demokracii. Dějiny a současnost. Roč. 13, č. 6, 1991, s. 59.
832 Neudorflová, M. L.: Pokusy o reinterpretaci dějin – obvykle používané metody. In: Spory o dějiny. 
Sborník kritických textů. Red. M. Bednář et al. Sv. IV. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003, s. 134.
833 Ibidem, s. 132.
834 Osobní konsultace s dr M. L. Neudorflovou uskutečněná dne 16. 3. 2012 v Národní knihovně.
835 Uhlíř, F. O nové Československo. Úvahy o budování nového života v osvobozené vlasti. Londýn: 
F. Uhlíř, 1943, s. 78.
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umožněno lidu opět volně dýchat, nikdo nemá být nucen být otrokem peněz. 

Z liberalismu si lze ponechat pro demokracii jen velmi málo: „Poslední slovo nechť 

patří velkému anglickému filozofovi, kterým je Bertrand Russel. V duchaplné essayi 

<How to be free and happy> říká: <Ve světě duchovém potřebuje indivudalismus a 

svobodu, ve světě hmotném a hospodářském má svoje místo socialismus>“.836

Takto byla analysována otázka vztahu demokracie a liberalismu, navzdory 

propagovanému konceptu liberální demokracie, výsledkem je pozoruhodný závěr 

vylučující společnou existenci demokracie a liberalismu, buď jedno anebo druhé. Ani 

jakýkoli modus vivendi si nelze představit, zásnuby se nekonají. Napříště společnost 

se bude muset správně rozhodnout, zdali dá přednost volnému trhu anebo 

demokracii.

Konečně je možné shrnout celou kapitolu, nejprve byly nastíněny kladné 

stránky liberalismu, které spočívají v úsilí rané jeho verse o lidská práva, práva 

menšinová… Jeho přínosem je tak boj o právo volební, o svobodu svědomí, zdravý 

regionalismus ve smyslu decentralisace. Důraz na ideu svobody, která však nesmí 

být bezbřehá, jelikož pak lze shledávat závěr o zneužití svobody.

Liberalismus jakmile se ocitl u moci, bohužel zklamal naděje v něj vkládané, 

poněvadž honosné paláce si ponechal a lid úpěl nadále v bídě a bahně poroby. Vůle 

po moci a po majetku způsobila, že ač snad v zárodku byla jednota, nakonec jen třída 

buržoasie byla povýšena na úroveň plnoprávného člověka. V tom lze vidět onu 

nedůslednost, již brzy se objevila ona polovičatost jako vlastnost liberalistická. 

Výše zmíněná analysa důsledků hospodářského liberalismu je tristním 

výsledkem nehumanistické společnosti po její ekonomické stránce. Materiální 

demokracie musí nezbytně předcházet ničivosti hospodářských krisí, to však bude 

možné jedině s opuštěním ideologie liberalismu. Jeho nesprávnost lze shledávat již 

v samotném faktu, že přináší stále se opakující obtíže, což znamená nezaměstnanost,

nespravedlivou odměnu za práci atp. Někdy bývají řešeny zbrojní výrobou, jejíž

produkty však musí být upotřebeny, z toho povstávají dobyvačné intervenční války. 

                                               
836

Pinz, J.: Filozofický základ nových československých ústavních koncepcí po roce 1945. In: 
Sborník z mezinárodní vědecké konference „Aktuální otázky českého a československého 
konstitucionalismu“. Brno, MU 1993, s. 272.



123

Ublíží komu jinému než lidu, který stojí o naplnění ideálů Velké francouzské 

revoluce, ani s nimi liberalismus není a nemůže být v souladu.

Závěrem lze ještě říci, že demokracie je s liberalismem naprosto neslučitelná, 

neboť on je v rozporu s jejími hodnotami sociální spravedlnosti, s humanitismem 

jako takovým. Cíl liberalistický se odlišuje, neboť je zaměřen na zajištění politické 

demokracie, která by umožnila neomezené fungování (event. s minimálními zásahy 

ze strany státu) tržního kapitalistického hospodářství.

Již z pohledu ideového demokracie stojí na svobodě, rovnosti a bratrství, 

liberalismus naopak pouze na svobodě pojaté v protidemokratickém duchu. Jelikož 

svoboda negativní se všemi důsledky uplatňovaná jde ostře proti lidu, anžto 

svoboden je opět aristokrat majetkový, lid jako celek pod vládou liberalismu je 

v okovech. A to slavné listiny minulosti neochvějně tvrdí, že člověk se rodí 

svoboden, věru dosud není tomu tak. Ani ta these o rovnosti v právech není zcela 

pravdivá, dokud výkon práv je odvislý na hospodářské posici, kterou člověk zastává. 
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B. ČÁST ZVLÁŠTNÍ

V. Východiska z úpadku soudobé politické demokracie

Není žádným tajemstvím, že úplná demokracie837 takřka nikde neexistuje a že 

snad jen v některých státech světa je demokracie politická zcela funkční, nicméně i ta 

je v úpadku a často na přechodu k jiným formám. Proč tomu tak je? Především se 

totiž setrvává na jistém omylu: „… všeobecné právo volební není ještě 

demokracií.“838 Cílem je nastínit určité možné změny, které mohou pomoci politické 

demokracii vyléčit se z nemocí, kterými trpí. Samozřejmě, že jednotlivé aspekty 

demokracie jsou propojené, a proto je myslitelné, že pokud se zlepší demokracie 

politická, bude to ku pomoci reformám v oblasti hospodářské, sociální a kulturní. Je 

pravděpodobné, že dají-li se věci správným směrem, cesta k úplné demokracii 

nebude tak daleká, jak jsme si mysleli. E. Beneš je přesvědčen, že bez strukturálních 

změn sociálních a hospodářských, obroda politické demokracie není možná.839

Politika vedená k blahu občanů, tj. správa lidu lidem a pro lid, je uměním, 

které je prosté vášní a egoistických cílů. „Mnohdy se hovoří o vlivu 

individualistického egoismu na funkčnost státního zřízení.“840 jak zmiňuje J. Pinz, 

nicméně takový vliv je krajně nežádoucí a je nezbytné jej omezit na co nejmenší 

míru. František Uhlíř841 zastával v tomto ohledu jasné stanovisko: „Vyřešíme-li dobře 

svou politickou demokracii, postavíme-li na mravně-politické zásady zejména svůj 

stranicko-politický život, získáme předpoklady také pro dělání dobré politicky 

sociální, hospodářské a kulturní.“842

K nápravě soudobého stavu politických demokracií se navrhuje následující 

vějíř ozdravných opatření a strukturálních změn i na poli Ústavy, neboť „… již 

Condorcet tvrdil, že třeba revidovati ústavu alespoň každých 20 let.“843 Leccos totiž 

po čase zastarává, včetně ústavy, která se jen málokdy blíží dokonalosti. Rozumí se 

samosebou, že „V ústavě demokratického státu musí se jasně obrážet filosofické a 

                                               
837 Je možné poznamenat, že zčásti se blíží úplné demokracii skandinávské státy.
838 Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, s. 7.
839 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 327.
840 Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 162.
841 František Uhlíř (1900-1980) politik, poslanec a pedagog, práce z oboru hospodářsko-sociální.
842 Uhlíř, F.: O nové Československo. Úvahy o budování nového života v osvobozené vlasti. Londýn, 
F. Uhlíř 1943, s. 72-73.
843 Fierlinger, Z.: Demokracie a otázka národnostní. Praha, Svaz národního osvobození 1931, s. 257.



125

mravní zásady, na nichž spočívá demokratická politická koncepce.“844 To je takřka 

conditio sine qua non úspěšné politiky, jež by byla vedena v zájmu všeho lidu. 

Lze zdůraznit, že málokdy je ústava ceněným „majetkem“ občanů. Jak píše 

V. Kubeš: „… musíme si býti jasně vědomi toho, že ústava jako nejvyšší norma 

státního právního řádu musí býti adekvátní všem tužbám a potřebám vlastního lidu… 

Idea humanitní bude muset prostupovat všemi ustanoveními nové ústavy…“845 Je 

nezpochybnitelným faktem, že pro stát a pro každého občana má ústava nesmírný 

význam, jelikož všechny právní předpisy od ní odvozené čerpají svou platnost právě 

z ústavní listiny, neboť je to ona, kdo má zásadní vliv na to, jakým život občané 

budou žít.846

Nejprve však je nutné napravit nešvary v činnosti zákonodárného sboru 

jako takovém, aby se tento sbor stal skutečným představitelem svobodné vůle lidu a 

výrazněji než doposud vytvářel jednotnou vůli vládní.847 „Neboť jak se o tom shodují 

všichni přední znalci moderních demokracií, dvacátý věk byl ve znamení 

všeobecného a zřetelného úpadku jakosti zákonodárných sborů.“848, dále je 

zapotřebí, aby v zemi vládl lid a nikoliv rozličné kliky usilující o pošlapání práv lidu. 

To také znamená, že prvek samosprávy se musí probudit ze své dlouhodobé letargie, 

musí dojít k co největšímu rozšíření principu samosprávy, jen tak je možné, aby lid 

stricto sensu vládl. K tomu je však nezbytné, zvýšit jeho vzdělanost a orientaci ve 

správě věcí veřejných.

1. Proměna zákonodárného sboru jako komponentu demokracie

Zdá se, že bez zákonodárného sboru se naše společnost nedovede obejít, 

ačkoliv již H. Kelsen poukázal, že ideu svobody a ideu demokracie zvláště omezuje 

právě parlamentarismus.849 Bezmála celé století a možná i déle se mluví o úpadku 

parlamentarismu, projevující se ucházejícími projevy řečníků (pokleslá to úroveň na 

rozdíl od velkých antických demagogů) ve sněmovnách či shromážděních poslanců, 

kupčením v otázkách zásadových, neschopností věcné diskuse na foru, kde by 

                                               
844 Skácel, M.: Opus citatum, s. 16.
845 Kubeš, V.: Opus citatum,  s. 23 a 34.
846 Ibidem, s. 12-14.
847 Viz Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 66.
848 Táborský, E.: O novou demokracii. Praha, Fr. Borový 1945, s. 38.
849 Viz Kelsen, H.: Opus citatum,  s. 26-27. Kde bude dále hovořeno o parlamentarismu, bude se 
chápat v soudobém významu, nikoli s akcentem k jeho původu v právu válečném.



126

vznešenost, noblesa, nadhled a zkušenost těch, co mají v rukou osud národa, měla 

být samozřejmostí a nikoliv jen zbožným přáním. Tohoto problému si povšiml mimo 

jiné František Weyr850: „Tato poslední funkce v novější době rozhodně upadá. Zdá 

se, že minul čas skvělých řečníků, kteří svým uměním dovedli přivoditi obrat ve 

smýšlení parlamentu, způsobiti odmítnutí nebo přijetí osnov nových zákonů nebo 

dokonce pád vládních koalic, které jsou právě u vesla…“851

Taktéž T. G. Masaryk přijímá kritiku parlamentu a parlamentarismu, avšak 

odmítá these o jeho hluboké krisi, jelikož demokracie bez zvolených zástupců 

nemůže fungovat. Souhlasí s nutnou potřebou reformovat parlament.852 Jeho 

myšlenky nejlépe zachytil M. Trapl: „Demokracie má připustiti svobodnou kritiku 

svého postupu; všechno rozhodování, všechna vláda v ní má vycházeti ze svobodné 

diskuse mezi stoupenci různých názorů.“853 Otázka funkčnosti a efektivity 

zákonodárného sboru je pro demokracii naprosto zásadní, odhlédneme-li od prvotní 

formy, která byla možná jen ve starověkých řeckých městských státech a 

ve švýcarských kantonech, kdy se shromáždili plnoprávní občané a hlasovali, jak 

bylo potřeba. 

Trefně poznamenává již H. Kelsen: „V demokraticko-parlamentní republice 

je problém parlamentarismu osudovou otázkou. Na tom, zda parlament je vhodným 

nástrojem k řešení sociálních otázek naší doby, závisí existence moderní 

                                               
850 František Weyr (1879-1951) rektor Masarykovy university, podílel se na tvorbě nové ústavy, 
zakladatel normativní theorie právní.
851 Weyr, F.: Úpadek parlamentarismu. In: Nové prúdy v našom súčasnom živote. ročník III., 1947,  
Číslo 21. s. 440. Prof. F. Weyr na straně 441 dále uvádí: „Moderní parlament, jeho ústrojí, a 
působnost, souvisí s demokratickým režimem. Proto správně charakterisoval Masaryk tento režim 
jako diskusi. Je-li demokracie diskusí, pak tato diskuse patří i do parlamentu. Diskuse provádí se 
mluvením a má tudíž státní instituce, jež nazývá se parlamentem, správný název. Diskuse, která se 
uskutečňuje dialogem, není však totožná s pouhým řečněním. Diskusí se snažíme navzájem se 
přesvědčovati a patří k ní tudíž aspoň dva vzájemně se potírající řečníci. Parlament, kde se pouze 
řeční, a to bez úmyslu, ba bez možnosti přesvědčiti někoho, stává se zjevem úpadkovým. A podobně 
jest i parlamentární demokracie jakožto určitý druh státního režimu úpadkovým zjevem, stane-li se 
z ní něco, co bylo by lze nazvati parlokracií, t. j. vládou lidí, kteří dostali se k moci pouze pomocí své 
dobré vyřídilky, nejsouce jinak ani filosofy (jak si např. přál Platon), ani velkými státníky, ani 
konečně vítěznými vojevůdci. Kam taková moderní parlokracie vede, ukázaly jasně novodobé 
diktatury, zejména režimy Mussoliniho a Hitlera. Parlokrat – diktátor zůstává konečně na řečništi sám 
a z parlamentu, je-li vůbec jaký, stane se bezhlavý, mechanicky fungující hlasovací aparát, který již 
ani neřeční, ani nerozhoduje.“
852 Viz Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno: Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář v Brně, 1948, s. 83.
853 Ibidem, s. 58. Autor na str. 59 ještě uvádí: „Demokratická diskuse musí být vedena snahou, 
dohodnout se , dát se přesvědčit rozumovými důvody; jest to rozhovor mezi rovnoprávnými občany, 
vzájemné a svobodné sdílení myšlenek, které mají být realisovány.“
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demokracie.“854 Pokud oním receptem není, co bude s demokracií? Bude muset být 

opuštěna, rozpadne se v prachu dějin?855 V minulosti se objevilo mnoho ostrých 

kritiků856 ucházejícího parlamentu, jistě lze zmínit i C. Schmitta, jenž poukázal 

na nesmyslné ztotožňovat liberalismus s demokracií, na to že v parlamentu místo 

diskuse se již jen a pouze vyjednává.857 Jde již pak veskrze jen o formu, kdy obsah je 

opomíjen, o vítězství propagandy nad lidem. Rovněž bývá namítána obstrukčnost při 

schůzích parlamentu, následkem je znemožnění parlamentního jednání.858 Dosud 

však k žádoucí změně nedošlo, je s podivem jak dlouho je možné o krisi hovořit, ale 

nic s ní neudělat.859 E. Beneš ve svém spise „Povaha politického stranictví“ 

zdůrazňuje: „Nemáme politické kultury. Je žalno a stydno vážnému člověku při 

pohledu na náš veřejný život…“860

Lze však náležitě ocenit, podařilo-li se za uplynulou dobu identifikovat 

správně problémy, pak už půjde jen o nalezení vhodných řešení a o jejich aplikaci. 

Za zmínku jistě stojí výtka F. Fiedlera: „… základní demokratická myšlenka lidové 

vlády zvrácena byla ve vládu politických klíčů politických stran…“861, což lze 

považovat za ne zcela příznivou výchozí situaci ocitnout se v hlubinách bezedných. 

Blíže ji zmiňuje ve svém díle J. Bryce: „Od té doby, kdy demokracie… nesplnila 

ve své representativní formě nadějí v ní kladených…, hledají se nové prostředky 

k odstranění vad, jež odhalila zkušenost.“862 Obvykle výrobky s opravitelnými 

                                               
854 Kelsen, H.: Opus citatum, s. 29.  H. Kelsen  na straně 30 dále píše: „… parlamentarismus je jediná 
reální forma, ve které se může idea demokracie splnit v sociální skutečnost dneška. Proto rozhodnutí o 
parlamentarismu je zároveň rozhodnutím o demokracii. … Boj za parlamentarismus je boj za 
politickou svobodu. Na to se snadno zapomíná, když se dnes vznáší mnohonásobně nespravedlivá
kritika parlamentarismu.“
855 Lze se domnívat, že bez volby zástupců obyvatel, by se jen stěží obešla kupříkladu velká města 
současnosti, pokud by se prosazoval koncept městských republik a návrat k ryze přímé demokracii, 
bylo by potřeba malých a menších měst.
856 Ostrou kritikou je znám J. Schumpeter, Max Weber, Gustav Radbruch a jiní.
857 Viz Fojt, V.: Pohled Carla Schmitta na parlamentarismus. In: Parlamentarismus. Sborník 
z výjezdního semináře Právnické fakulty UK. Red. M. Antoš – J. Wintr. Praha, Universita Karlova 
v Praze Právnická fakulta, s. 21.
858 Viz Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Praha, Auditorium 2010, s. 208.
859 Zároveň je možné vzpomenout evropskou dimensi oslabování role parlamentu, jež však přímo 
nesouvisí s jeho úpadkem, kdy bývá tradičně namítáno, že to podstatné se rozhoduje v parlamentu 
evropském, nicméně otázka národních parlamentů jest povahy zásadnější.“
860 Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, s. 3. 
861 Fiedler, F.: Opus citatum,  s. 83. Autor tamtéž uvádí: „… jiným slovem ve vládu malého počtu 
politických stranických vůdců a ve kterých, jak stesky ze všech stran se ozývají, zájmy politických 
stran kladou se nad zájmy státního celku – praotec moderního demokratismu Rousseau by nad tím 
povážlivě potřásal hlavou.“
862 Bryce, J.: Opus citatum, s. 21. Na téže straně je uvedeno: „… ač se nadále považuje za jedině 
správnou vládní formu.“
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vadami mohou být ještě dlouho používány, poté co dojde k jejich odstranění. Jsou 

však defekty zákonodárného sboru vůbec napravitelné? O to tu běží. E. Táborský bez 

okolků sděluje často zamlčovanou pravdu a k tomu rozhodnost, co je nezbytné: „… 

vředy z těla naší demokracie chceme vyříznout, i kdyby to mělo býti sebe 

bolestivější.“863 Pokud se to povede, správa lidu lidem a pro lid, založená 

na humanitním základě, nebude napříště snem o Adamově ráji.

Vředů je bohužel dost, F. Weyr píše o již dobře známé věci, byť často 

zamlčované: „Místo vlády lidu (demokracie) stává se ideálem vláda strany, tedy 

pouhé (a libovolné) části tohoto lidu.“864 Strana není vším, musí pochopit, že má na 

svých bedrech těžký úkol, totiž hájit zájmy lidu.865 Obvyklou snahou pak je 

parcelovat vůli lidu, vyzdvihnutím otázek podružných a nedůležitých v politickém 

boji, což jedině umocňuje lež a podvod politických stran na lidech, pokud strany 

neplní program, díky kterému byly zvoleny.

J. Pinz soudí, že „Někteří státovědci spatřují podstatu krise 

parlamentarismu v neexistenci vazby mezi voličstvem a poslanci, která dopomáhá 

politické korupci.“866 Anonymní volič, který si vybírá anonymní poslance, je holým 

nesmyslem. Kandidáti poslání činnosti zákonodárné mají být osobnosti, které je 

možné si vybrat z učiněné nabídky, pokud k tomu však dojde, tak v rovině úkonu 

delegačního. V právu je obvykle možné od smluv, které druhá strana závažným 

způsobem poruší, odstoupit.

Nejprve se však lze ptát, jaký je vůbec smysl parlamentarismu? „Původní 

vedoucí myšlenka parlamentarismu byla ve snaze přivést k platnosti „vůli lidu“. 

Avšak k jednotné vůli lidu může dojíti jen tehdy, když v lůně společnosti není žádných 

nepřekonatelných protiv.“867 Hluboká pravda byla vyřčena, zásadní rozpory 

ve společnosti jsou překážkou pro fungující demokracii. Nicméně zájem lidu ve své 

esenci spočívá v ukončení vykořisťování člověka člověkem. Je pochopitelné, že 

                                               
863 Táborský, E.: Opus citatum, s. 12. Autor ještě na str. 12 uvádí: „… demagogická honba za 
popularitou davů, marné pátrání po osobní odpovědnosti, mizící v rozplihlé anonymitě stranických a 
úřednických aparatur a nekontrolovatelnost koalicí. Ne, k tomu se vrátit nechceme, k ničemu z toho...“
864 Weyr, F.: Mrtvý obsah moderních demokratických ústav. In: Sborník věd právních a státních. Roč. 
XXXII. Praha, Bursík a Kohout 1932, s. 823.
865 Blíže v podkapitole věnované demokratické straně.
866 Pinz, J.: Opus citatum, s. 162. Na stranách 162-163, 173. se dále píše :„Politiku označují za arénu, 
kde bezzásadovost, prospěchářství a klamání má své přirozené místo. … Soumrak parlamentarismu je 
shledáván v malé míře jeho demokratičnosti. … Nakonec vyústění parlamentarismu v čistou 
partiokracii bylo pokládáno za úpadek parlamentarismu na sklonku soumraku liberalismu.“
867 Wien, L.: Ke krisi parlamentarismu. Sociologická revue, II. 1931, č. 2, s. 239.
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sociální poměry mocenské se do určité míry odráží v parlamentu, neboť ten je 

rozhodujícím politickým jevištěm sociálního boje,868 relativně odráží mínění 

voličstva. V cestě za úplnou demokracií „nepřekonatelné protivy“ jsou velkou 

překážkou, je nezbytné nalézt určitý konsensus a jisté názorové sblížení, v opačném 

případě nikdy nebude na světě skutečných demokracií. 

Nelze se vyhnout tomu, co přineslo mnohá nedorozumění a je důležitým 

základem pro pochopení celé problematiky - otázkou trojí moci, dělby moci, neboť 

všichni cítíme, že svrchovanost je v rukou lidu, tento problém bývá často nesprávně 

interpretován. Úmysl, se kterým se přednášelo od dob Ch. Montesquieua dogma 

o oddělení mocí, byl poskytnout monarchovi ještě větší moc v exekutivě, poté co byl 

vytlačen z legislativy. Šlo tedy o ideologii konstituční monarchie, která nepochybně 

oslabuje princip svrchovanosti lidu869, která je v pravé demokracii nežádoucí. Již 

Georg Jellinek870 píše ve svém díle „Všeobecná státověda“: „Učení o dělitelnosti 

státní moci bylo po dvakráte zosnováno za účely politickými. Nejprve, aby se 

odůvodnil stát konstituční, podruhé, aby se zkonstruoval, stát spolkový. … Opravdu 

běží zde jenom o otázku, zdali státní moc, jaká se pokládá za obsah suverenity, jest 

dělitelná čili nic.“871 Pohled na dělbu moci ihned odhaluje, zdali je člověk povahy 

aristokratické, anebo demokratické.

M. Trapl k této otázce zmiňuje: „… Masaryk nepřijímá toto učení 

o trojdílnosti mocí jako dogma, neboť jednak je si vědom, že i v demokratickém státě 

je třeba jednotné moci vládní, jejímž zdrojem je lid, jednak vidí vzájemné souvislosti 

a vztahy mezi jednotlivými obory vládní pravomoci.“872 Není tajemstvím, že tyto tak 

zvané moci navzdory proklamované koncepci se vzájemně místy prostupují. Podle P. 

Svenssona: „Teorie oddělení pravomoci… měla jasné nedemokratické důsledky. …. 

Doktrína rozdělení pravomocí není v americké ústavě demokratická ani svou 

podstatou ani ve své aplikaci. Je to vědomá kontrola nebo omezení práva lidu 

                                               
868 Ibidem, s. 239.
869 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 72
870 Georg Jellinek (1851-1911) působil na universitách v Heidelbergu a Basileji, představitel právního 
positivismu.
871 Jellinek, J.: Všeobecná státověda. Přel. B. Foustka. Praha, Jan Laichter 1906, s. 586.
872 Trapl, M.: Opus citatum, s. 76. Autor tamtéž uvádí: „S postupující demokratisací objevuje se učení 
o trojí (trojdílné) moci ve státě, moci zákonodárné, výkonné a soudní (Locke, Montesquieu), které 
nemají být v demokracii soustředěny v jedněch rukou, ale odděleny,“
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na sebeurčení.“873 Je-li moc v rukou různých úzkých skupin874, pak je motivace 

nad jejím rozdělením pochopitelná, nicméně striktně protidemokratická. Co lze 

přijmout je snad jen oddělení funkcí, aby tedy ten, kdo zákon tvoří, zároveň jej 

neaplikoval v roli soudce či správního orgánu. Hovoří-li se však o dělení moci, s tím 

nelze souhlasit, moc je nedělitelná, poněvadž patří lidu, ledaže by se uvažovalo 

o vládě nemnohých nad mnohými. Trojčlennost státních funkcí navrhoval zrušit již 

F. Weyr v roce 1946875, kdy poukazoval na ne zcela opodstatněné oddělování „moci 

výkonné“ a „moci soudní“.

J. Bryce v tomto nepřipouští žádnou diskusi. „Dnes lid jest konečným 

pramenem vší moci.“876 Nikoli tedy majetková aristokracie, jež v demokracii musí 

zákonitě „žezlo vlády“ odevzdat lidu. Thesi o jednotě moci podporuje stanovisko H. 

Kelsena: „S hlediska ideologie neodpovídá rozdělení mocí, rozdělení legislativy a 

exekutivy mezi rozličné orgány nikterak myšlence, že lid má být ovládán jen lidem 

samotným.“877 Stejnou měrou jakou je odmítána theorie o společenské smlouvě jako 

idealisace vzniku státu je odmítáno i učení o trojdílnosti moci ve státě. Již T. G. 

Masaryk soudil, že v demokratickém státě je potřeba jednotné moci, jejímž zdrojem 

je lid.878

Toto dogma o oddělení mocí je proto zapotřebí jednoznačně opustit, neboť 

moc je a bude vždy pouze jedna, pokud jde o správu lidu. Avšak lze připustit, aby 

úředník, který zákony tvoří a ten, jenž schvaluje, je zároveň neprováděl879 a podle 

nich spory nerozhodoval, je možné cum grano salis uznat tradiční pojetí Jellinekovo 

o funkcích státu.880

Pak se bude konečně možné teprve zaměřit na „… skutečný problém 

demokracie, důsledné lidovlády – vlády ne stavu, ne strany, ne několika stavů či 

                                               
873 Svensson, P.: Opus citatum, s. 41 a 44. Autor tamtéž  dále uvádí: „Tato teorie je vypracována 
především proto, aby bylo možné kontrolovat moc. … Madison a otcové-zakladatelé americké ústavy 
byli koncem 18. století silně ovlivněni Montesquieuem (a římskou republikou) především právě díky 
této výhradě vůči demokracii. … A podobný strach z nekontrolované demokracie je vedl k dalšímu 
rozpracování teorie a praxe oddělení a rozdělení moci.“
874 To jest novodobých feudálů.
875 Viz Pinz, J.: Právní stát v postmoderní situaci. Právný obzor, 80, 1997, č. 3, s. 269.
876 Bryce, J.: Opus citatum, s. 162.
877 Kelsen, H.: Opus citatum, s. 71. Na téže straně je ještě uvedeno: „Neboť z této these musí 
vyplývat, že všechny moci a tudíž všechny funkce vytváření státní vůle mají být soustředěny u lidu 
nebo alespoň u parlamentu, representujícího lid.“
878 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 166-7.
879 Viz Rousseau, J. J.: O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Přel. J. Veselá. 
Praha, Aleš Čeněk 2002, s. 77.
880 Viz Jellinek, J.: Opus citatum, s. 632 a násl.
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stran, nýbrž vlády a správy všech, vlády a správy lidu, všeho lidu.“881, proto tedy se 

nepřipouští snaha o fragmentarisaci moci lidu, nebude dopuštěno, aby demokratické 

úsilí bylo rozbito zájmy oligarchických stran.

K nastínění základního problém zastoupení lidu poslanci, lze se ptát, hlasuje 

lid, anebo zástupci lidu, či snad zástupci politických stran? Jde o demokratickou 

methodu? Jaký je vztah parlamentarismu k heslům volnost, rovnost a bratrství? Podle 

H. Kelsena jde zde o fikci representace, parlament zastupuje lid a ten může vyjádřit 

svou vůli jedině v parlamentě a skrze něj. Tedy parlament je na lidu právně 

nezávislý, jelikož poslanci nesmí přijímat příkazy ani závazné instrukce od svých 

voličů. Takto se zastírá újma, kterou trpí princip svobody.882 Oprávněně se lze ptát, 

zdali stav této instituce v takovéto podobě je vhodným nástrojem pro rozvoj 

demokracie. „Nelze se dát zastupovat ve vůli, učil už Rousseau.“883 Opravdu běží 

v tomto případě o značně spletitý problém, avšak není sporu o potřebě jej efektivně 

vyřešit, při vědomí, že „… zákonodárná moc náleží pouze lidu a může patřiti jen 

jemu.“884

L. T. Hobhouse navíc rozvíjí další aspekt problému: „V otázce formy hlavní 

potíž demokratické vlády, … Její rozhodnutí jsou vůlí většiny, ne však všech lidí.“885

Nabízí se nějaká možnost, jak zvrátit toto smutné konstatování? Pokud by názory lidí  

a tím celá společnost nebyly extrémně atomisované, jak známo jde o přirozený 

produkt liberalismu886, myšlenka o  přinejlepším pravděpodobnějším vyjádření jejich 

společné vůle se nabízí. V nespravedlivém společenském řádu vždy však bude 

existovat úzká vrstva aristokracie, která jako celek pravděpodobně nikdy s názorem 

lidu nevysloví svůj souhlas.

E. Beneš nabízí řešení: „V dnešní demokratické společnosti prostý princip 

majority přestává míti dřívější význam a důležitost. Vidí se dobře, co je v něm skryto 

nespravedlnosti a často přímo násilnictví.“887 Neodvolatelný sbor zástupců je pro 

                                               
881 Beneš, E.: Opus citatum, s. 21-22.
882 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 31-32
883 Ibidem, s. 74.
884 Rousseau, J. J.: Opus citatum, s. 67.
885 Hobhouse, L. T.: Opus citatum, s. 191.
886 Viz kapitola Otázka úplné demokracie kontra liberalismus
887 Beneš, E.: Strannictví. Sociologická studie. Praha, Nakladatelství Forejtka a V. Beneše 1912, s. 
151. Tamtéž E. Beneš uvádí: „Proto hledají se dnes v politickém boji formy, které by nahradily 
násilnický princip majority principem svobodné smlouvy, dohody, vzájemného uznávání poměrného 
významu, důležitosti a síly jednotlivých zájmů skupinových.“
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demokracii činem aleatorním; lze si povšimnout, že ve skutečnosti nejsou „Poslanci 

nejsou zástupci lidu, ale jeho delegáty (pověřenci). … Dá-li se lid zastupovat, 

přestává být svobodný a existující.“888 Zkrátka moderní stát užívá principu 

delegace,889 v minulosti byl přísně uplatněn například v holandských spojených 

provincií, objevila-li se důležitá otázka, která nebyla dříve předvídána, delegáti se 

obraceli o radu ke svým voličům.890 Jak píše J. Pinz: „Svrchovaný lid je depositářem 

veškeré moci ve státě... Orgány státu jsou pouze delegáty lidu, nikoliv jeho pány.“891

Logika tohoto přístupu odpovídá ryzímu demokratismu, je velkou nezbytností, aby 

přestala platit či byla omezena these: „… strany, nikoli lid si volí zástupce.“892, voliči 

nechť je umožněno volit napříč kandidátními listinami jednotlivých politických 

stran.

Je zapotřebí nyní zdůraznit nedostatky hlasování, které je nejužívanějším 

způsobem, jak může lid vyjádřit svou vůli. Zástupci lidu, i kdyby byli dokonalí, jako 

že nejsou, nejsou schopni náležitě vyjádřit přání lidu, jelikož ten jim nedává závazné 

pokyny. Za druhé mnoho voličů nemá vlastní názor a hlasuje podle pokynu jiných 

osob, přičemž zcela odhlíží od volebního programu. Konečně hlas zkušeného a věci 

znalého občana má stejnou váhu jako hlas někoho, kdo dané problematice vůbec 

nerozumí. Lze napravit tyto vady? V prvním případě je zjevným nástrojem rozšíření 

institutu referenda a iniciativy a zároveň zakotvení imperativního přesného mandátu; 

lid bude moci poslance odvolat. Druhý nedostatek nelze zcela odstranit nikdy, 

přičemž se jeví užitečné se jeví rozšiřovat informovanost a osvětu do všech stran. 

Poslední vadě se vyhnout nelze, jelikož hlasovací právo je všeobecné a volební 

majetkové censy včetně skupin voličů podle majetnost byly odstraňovány na sklonku 

devatenáctého století jakožto překážka pokroku, nicméně se vzrůstající vzdělanosti je 

možné zlepšit i tuto vadu. Lze uzavřít, že hlasování je dosud jediným a 

nenahraditelným způsobem, jímž lid může vyjádřit svou vůli.893

                                               
888 Valeš, L.: Opus citatum, s. 200.
889 Viz Beneš, E.: Opus citatum, s. 164.
890 Viz Mill, J. S.: Opus citatum, s. 263.
891 Pinz, J.: Fenomén suverénního státu v pohledu zakladatelů československé státnosti a jeho 
filosofickoprávní dimense. In: Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Eds. A. Gerloch, J.Winter. 
Plzeň, A. Čeněk 2009, s. 197. Autor na této straně ještě píše: „,  jen jemu přísluší rozhodování o 
nejdůležitějších otázkách státních jako je ústava a její změny.“
892 Beneš, E.: Opus citatum, s. 164.
893 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 170.-172.
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Co se týče reformy parlamentarismu v užším smyslu běží o tyto otázky: 

volba poslanců, složení parlamentu, způsob a míra kompetence parlamentu. K tomu 

však musí být připojeny a posíleny prvky ryze demokratické, aby se lid podílel na 

zákonodárství vyšší měrou, široké používání referenda je nezbytné, byť nechuť 

zákonodárců je pochopitelná. Jak píše F. Vavřínek: „Kdyby více vžil se institut, zvaný 

referendum, tj. instituce hlasování lidu o zákonodárných předlohách… aby 

nerozhodovaly jen dnešní sněmovny, celkem lidu cizí…“894

Dále by bylo potřeba zavést velmi potřebnou instituci - iniciativu lidu895, 

který by tak mohl dávat parlamentu zákonodárné podněty a dovolat se řešení jakékoli 

věcné otázky.896 Pro futoro podle F. Vavřínka: „… určitý předepsaný počet voličů 

může podati zákonnou předlohu, navrhnouti ji, a sněmovna pak podle jednacího řádu 

musí se návrhem tímto zabývat.“897

Neodpovědnost poslanců, tak zvaná imunita by se naopak měla odstranit či 

omezit, neboť privilegia tohoto typu mají kořeny v konstitučních monarchiích z dob, 

kdy hořel boj mezi královskou vládou a parlamentem, tedy jsou zcela nelegitimní 

v současné společnosti. Nyní již není třeba chránit parlament před vlastní vládou. 

Právě imunita je jeden z důvodů, proč parlament si dosud nezískal sympatie lidu.898

Za úvahu jistě stojí i inspirace francouzskou ústavou z června roku 1793, která byla 

rovněž založena na „… přímé volbě do zákonodárného shromáždění, lidové 

iniciativě a referendu: práva lidu vetovat rozhodnutí zákonodárného 

shromáždění…“899 Posledně zmiňované veto vzhledem k suverenitě lidu stojí za jisté 

zvážení, zdali by nemělo být rovněž zahrnuto do námětů ústavních změn.

H. Kelsen „Omezení účasti lidu na pouhý volební akt pokládá za zcela 

nedostačující pro demokratické státní zřízení. … požaduje zrušení neodpovědnosti 

poslanců voličům…“900 Jak bylo výše uvedeno, vředy je nutno vyříznout, po analyse 

se hledají vhodná východiska, proto když poslanec, tak odpovědný.

T. G. Masaryk dal k úvaze některé další reformy, kupř. přibírání 

mimoparlamentních znalců do výborů parlamentních, zavedení státních sekretářů 

                                               
894 Vavřínek, F.: Parlament a politické strany. Praha, Jednota čs. matematiků a fysiků 1930, s. 47.
895 O právu lidové iniciativy hovoří např. Ústava rakouská a švýcarská.
896 Viz Pechanec, P.: Přímá demokracie v České republice. Praha, Wolters Kluwer ČR 2011, s. 23.
897 Vavřínek, F.: Parlament a politické strany. Praha, Jednota čs. matematiků a fysiků 1930, s. 47.
898 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 36-40.
899 Svensson, P.: Opus citatum, s. 56.
900 Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 163.
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coby prostředníků mezi parlamentem a úřednictvem.901 Lze mít za to, že jde 

o užitečné prvky – náměty presidenta osvoboditele, které je moudré vyzkoušet 

v praxi. K tomu je zapotřebí, aby se parlament zabýval problémy podstatnými, tedy 

těmi, jež by měly celostátní povahu, toho lze dosáhnout níže nastíněnou 

decentralisací s přesunem kompetencí na obce, okresy, kraje a země a větší 

nezávislostí na vládě.902

V širším smyslu jde o možnost radikálnějších změn a novot, neboť jak se 

říká, je-li kořen suchý i rostlina uvadá, parlament potřebuje živou vodu.  Je známo, 

že pojetí zákonodárného sboru bývají různá. V nepřímé zprostředkované demokracii 

parlament trvá nezávisle na voličích, poslanec je zástupcem lidu. To má však pouze 

omezený význam, jelikož ten je neodvolatelný po celé volební období, jest pak 

otevřena cesta k hájení zájmů osobních. Naopak v demokracii bezprostřední jde o 

vhodnou organisační formu, která ulehčuje občanům výkon zákonodárné moci 

využitím principu delegace (generální nebo speciální plná moc).903

Dalším vhodným a možným aspektem reformy parlamentarismu by mohl 

být proto systém, kdy každá politická strana by delegovala k poradám i usnášení 

ze svého středu odborníky na konkrétní věc. Vyhnulo by se pak praxi, kdy věci zcela 

neznalí lidé činí odpovědná rozhodnutí, ostatně jak známo, moderním parlamentům 

je vyčítáno, že jim chybí odborné znalosti. Navrhuje se proto zřídit parlamenty 

odborné904 (buďto s funkcí poradní nebo rozhodovací) v podobném duchu, jak 

vypadají dnešní parlamentní výbory, vedle parlamentu politického,905 avšak všechny 

budou založeny na principu delegace, který se jeví jako vhodnější, jde po smyslu 

ideje správy lidu. M. Trapl podle učení T. G. Masaryka píše: „… v demokracii jsou 

správcové státu na svá místa postaveni jako zástupci lidu, jenž určitým způsobem…

dal souhlas k jejich pověření a jenž je může svým votem… odvolat z jejich místa.“906

Poslanec by tedy měl být přirozeně odvolatelný, to vychází z prostého faktu, 

že jedině lid je nevyšší suverén907, a zároveň by měl přijímat pokyny voličstva 

obvodu, za který byl zvolen, jelikož přece rozhoduje lid a nikoliv poslanec či jeho 

                                               
901 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 82.
902 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 326.
903 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s. 182-183.
904 Například pro hospodářské otázky, zahraniční věci, finančnictví atd.
905 Viz. Kelsen, H.: Opus citatum, s. 41-43
906 Trapl, M.: Opus citatum, s. 70.
907 Viz Pechanec, P.: Přímá demokracie v České republice. Praha, Wolters Kluwer ČR 2011, 26.
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strana. O podstatě odvolání, jež bývá zváno „recall“ píše i Bohumil Baxa908, předem 

stanovený počet občanů by podal žádost o hlasování celého národa o otázce odvolání 

volené osoby.909 Dále potom „Moderní stát se stává odborným úkolem… Proto byl 

Masaryk – spíše než pro vládu čistě parlamentní – pro systém smíšený: president volí 

určitý počet ministrů z řad odborníků.“910 Nefunguje-li čistý parlamentarismus, je 

vhodné vyzkoušet i jiné možnosti a nedržet se úzkostlivě tradice.911

Každý si jistě snadno povšimnul, že dění v parlamentu je bohužel až příliš 

často v zajetí osobních bojů různých frakcí, zájmů, skandálů a tahanic zcela proti 

duchu fair play. Proto se navrhuje zřídit při parlamentu speciální smírčí tribunál, kde 

by jednotlivé aféry snázeji a v poklidu mohly být vyřešeny; parlament by pak mohl 

se lépe koncentrovat na svou práci. E. Beneš zdůrazňuje: „Volám po takovém 

tribunálu nebo veřejném foru národním; a přál bych si, aby všichni politikové a 

všechny strany měli odvahu se mu představit s celou svou činností, se svými spory 

nebo se svými útoky na ostatní.“912 Špína pak zmizí z vlastní činnosti zákonodárného 

sboru, bude otevřena cesta věcné demokratické diskusi.

Z toho, co bylo již navrženo a v souvislosti s těmito opatřeními, je zřejmé, 

že postačí parlament jednokomorový, zvláště, budou-li zavedeny zemské sněmy. O 

politické výhodnosti unikameralismu či bikameralismu, není dosud jednoznačně 

rozhodnuto, z pohledu právnického to ani není podstatné913, zdůrazňuje se hledisko 

vyšší svobody a demokratičnosti. Takové stanovisko není zdaleka revoluční, pokud 

se poukáže na fakt, že rušení komor horních není zase tolik zřídkavý jev.914 Přičemž 

                                               
908 Bohumil Baxa (1874-1942) rektor Masarykovy university a ústavní právník.
909 Viz Baxa, B.: Parlament a parlamentarism. Díl I. Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Praha, 
Jan Košatka 1924, s. 143.
910 Trapl, M.: Opus citatum, s. 84. Autor tamtéž ještě uvádí: „Je to kompromis mezi dvěma typy 
demokratické republiky, a to republiky typu francouzského, se „slabým“ prezidentem, a republiky 
typu amerického, kde president je hlavou moci výkonné a odpovědný za její fungování.“
911 Autor práce se ztotožňuje s názorem, že ve vládě by měla být minimálně část odborníků, což by 
napomohlo jistě i věcné diskusi.
912 Beneš, E.: Boj o vyšší politickou kulturu národa. Praha, Ústřední výkonný výbor československé 
strany národně-socialistické 1932, s. 23., autor dále uvádí na téže straně: „To by byl projev síly, 
odvahy, poctivosti a životnosti naší demokracie a parlamentarismu. … Pro demokracii podstatné je, že 
její t. zv. aféry vycházejí snáze a častěji na jevo, poněvadž právě demokracie znamená diskusi, 
svobodu tisku, kritiku a zároveň vzájemnou kontrolu jedněch druhými. Jak by tudíž nevycházely na 
jevo t. zv. aféry? Ale i v demokracii je nutné hledat rozumné cesty k vyřizování t. zv. afér a nedělat 
aféry zbytečně. … Kdyby byl u nás normální poměr a slušné vztahy mezi vedoucími stranami a lidmi, 
už dávno bychom byli měli všenárodní smírčí soud nebo radu, která by svou autoritou politickou 
slušnost a vyšší politickou kulturu v našem národě byla vynutila.
913 Viz Baxa, B.: Parlament. Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, s. 17.
914 Viz Kysela, J.: Senát parlamentu České republiky v historickém a mezinárodním kontextu. 
Příspěvek ke studiu dvoukomorových soustav. Praha, Parlament České republiky Senát 2000, s. 14.
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otázka druhé komory již odedávna dělí zastánce neomezené demokracie od 

přívrženců demokracie omezené,915což je vlastně jejím popřením. E. Beneš zastával 

názor, že pokud budou vytvořeny zemské sněmy, postačí nám parlament 

jednokomorový.916 I E. Táborský vychází „… ze systému jednokomorového, který je 

pro naše poměry vhodnější.“917 Pavel Peška918 šel ještě dál, když prohlásil 

dvoukomorovost za zbytečnost.919

Druhá komora by byla jen překážkou, aby lid mohl účinně projevit svou vůli 

a dosáhnout tak žádaných změn; jde o konservativní nástroj těch, co chtějí zachovat 

staré pořádky, navzdory tomu, že již za první Republiky československé se vědělo, 

že druhá komora je nadbytečná. Bývá považována za politickou brzdu a nikoli 

za pojistku, která ke všemu značně komplikuje a prodlužuje legislativní proces, 

nehledě na známou účelovost této komory.920 „Přikládám malý význam důvodu, 

kterého nejčastěji se dovoláváno ve prospěch soustavy dvou komor – že má zabrániti 

ukvapenosti a přinutiti k opětnému uvážení, neboť musilo by to býti velmi špatně 

zřízené zastupitelské shromáždění, ve kterém obvyklé formy jednání nevyžadují více 

než dvojího uvážení.“921 píše J. S Mill.

V pohledu na druhou komoru se objevují i názory zcela opačné, jež 

zdůrazňují hledisko konservativní, inspiraci v Anglii, Spojených státech amerických 

a dalších zemích, přitom je poukazováno někdy na odlišnou povahu jako komory 

zemí či regionů. Dále je spatřován význam v tak zvaném dělení moci, kdy je 

opomíjen fakt, že moc může být jen jedna, a ovšem i ve chvále s tím souvisejících 

brzd a protiváh922. Lze říct, že touha po druhé komoře je výsadou především liberálů 

a konservativců,923 kteří připouští skutečnou diskusi o jejím zrušení jenom 

výjimečně. 

                                               
915 Viz Mill, J. S.: Opus citatum, s. 281.
916 Viz Táborský, E.: Opus citatum, s. 47.
917 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 45.
918 Pavel Peška je emeritní profesor ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
919 Viz Kysela, J.: Opus citatum, s. 90.
920 Viz Matulka, D.: Jednokomorový parlament ano či ne a jak k němu dojít. In: Aktuálnost změn 
Ústavy ČR. Brno, Masarykova universita 1999, s. 151-152.
921 Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní. Přel. F. Vahalík. Praha, Časopis českého studentstva 1892, s. 
283:
922 Srv. Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. 
Praha, Eurolex Bohemia s.r.o. 2004, s. 23-36.
923 Viz Kysela, J.: Senát jako „pojistka“ ve světle navrhovaných změn Ústavy. In: Aktuálnost změn 
Ústavy ČR. Brno, Masarykova universita 1999, s. 156. 
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Optimistický výhled zastával E. Beneš: „Přijdou snad už brzy doby, kdy vláda 

a vládní strany budou v parlamentě přijímat dobré návrhy oposice a budou se s ní 

v parlamentě přímo dohodovat.“924 Nikoli však dohadovat, v principu tyto návrhy 

mají sloužit blahu lidu, potom již nezáleží na tom, od které strany pocházejí. To však 

vyžaduje „… velkej, stálej, vytrvalej práce… pre vyššiu politickú kulturu, pre novú 

mravnú výchovu politickú, pre priamosť, poctvosť a pravdu vo verejném živote, pre 

dokončeni našej politickej revolúcie, revolúcie duchovnej.“925

Nyní lze shrnout, která opatření jsou nutnou podmínkou úspěšné proměny 

zákonodárného sboru, jež požaduje theorie humanitní demokracie, jedině pak 

parlamentarismus může být tím receptem, na kterém demokracie může stavět. 

Především byla nastíněna myšlenka, že po čase je vhodné zrevidovat ústavu, leccos 

v ní může být nefunkční, leccos může chybět. Výše byl vykreslen tento vějíř 

jednotlivých opatření, kdy v minimální variantě jde především o zakotvení 

odpovědnosti poslanců voličům, a o prvky přímé demokracie, tedy o faktické 

zapojení lidu. Jimi jsou referendum obligatorní i fakultativní, lidová iniciativa jako 

jedna z cest k návrhu zákona.926

V odpovídající variantě je nutno přistoupit navíc k systémové změně 

samotné instituce, jak bylo výše naznačeno, včetně zakotvení možnosti odvolávání 

poslanců, kteří by byli v posici delegátů. Provést i zásahy další, zatočit s vládou 

stran, generovat vůli všeho lidu, vytvořit vazbu mezi voličstvem a poslanci, strana 

nevolí, takové oprávnění má pouze volič. Z tohoto důvodu musí být umožněna 

možnost vybírat si své delegáty napříč politickými stranami. Ano, delegáty, neboť lid

se přece nemůže nechat zastupovat ve vůli, obzvlášť na dlouhou dobu, kdy 

z neodpovědného poslance se stává pán. Lékem proti jeho vypjatému egoismu a 

bezdůvodnému obviňování bude jistě zřízení smírčího tribunálu, tam se spory snázeji 

urovnají, osobní věci nepatří na půdu zákonodárného sboru. Dalším požadavkem je 

dostat do něj odborníky (ti by měly být i ve vládě), možností pak je zřízení 

specialisovaných parlamentů.  

                                               
924 Beneš, E.: Opus citatum, s. 10. E. Beneš dále uvádí: „Parlament bude dělnější, klidnější… Ministři 
budou stále parlamentu k disposici, budou co chvíle na tribuně dotazy zodpovídat, krátce je už čas, 
abychom měli parlament jako v Anglii nebo ve Francii.“
925 Beneš, E.: Pre čistotu veřejného života. Dopis ministra dra Ed. Beneša Čs. Obci legionárskej. 
Praha, Čs. Obec legionárská 1926, s. 14.
926 Viz Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 185-186.
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Z theoretického pohledu je bezpochyby nutné opustit koncepci dělby moci, 

protože moc je pouze jedna a ke všemu v demokracii, neběží o vládnutí, nýbrž o 

správu, tedy i tento pojem by neměl být s demokracií spojován. Implikuje totiž boj o 

moc, naopak se správou není boj spojován. Přesvědčení pánů poslanců o výkonu 

moci lze umenšit právem lidu vetovat zákony, zde jde o skutečnou demokratickou 

pojistku, Senát je z podstaty aristokratickou pojistkou.

Závěrem se vyslovuje z hlediska úsilí o humanitní demokracii 

opodstatněnost uvedených námětů k nápravě nešvarů spojených s neefektivitou 

zákonodárného sboru v jeho současné podobě, vzhledem k nespornému faktu, že ani 

během uplynulých sto let nedošlo k nápravě. Zvláště k reálnému zvážení potřeby 

dvou komor, vzhledem k jejich duplicitní povaze a komplikovanému legislativnímu 

procesu, lze nabýt názor o redundantnosti tak zvané horní komory.  

2. K otázce samosprávy v demokracii

Druhým bodem ozdravného plánu politické demokracie je posílení a 

rozšíření samosprávy do všech oblastí veřejného života, kde to bude uskutečnitelné. 

Již J. S. Mill „… byl přesvědčen, že v samosprávné demokratické společnosti, která 

požívá svobody přesvědčení a má příležitost sebe rozvíjet, by lidé byli schopni 

lepších věcí.“927 Pokud lidé se sami starají o blaho obce, kraje, země či státu, 

přestanou s projevy nespokojenosti a chopí se iniciativy, jedině lid může provést 

celostní změnu. Konkrétně pak lze zmínit starou známou věc: „Jakákoli účast i 

v těch nejmenších veřejných funkcích je potřebná. … pouze přístup všech k podílu na 

svrchované moci státu je ve svém konečném výsledku to nejvhodnější.“928

Sám T. G. Masaryk viděl recept k autentické demokracii v omezení 

centralisace a rozvinutí samosprávy,929 opačný postup by byl protilidový v tom 

smyslu, že brání občanům, aby se snáze zapojovali a sebespravovali se. Nastal 

historický zlom, kdy „… místo panování, pouhého ovládání lidí (poddaných) se 

vyvíjí správa politická, hospodářská a kulturní. To je smysl procesu všestranné 

                                               
927 Viz Steed, W.: Opus citatum, s. 105.
928 Svensson, P.: Opus citatum, s. 71. Autor tamtéž dále uvádí: „… jediná vláda, která může naprosto 
uspokojit všechny nezbytné požadavky sociálního státu, je ta, ve které se účastní všechen lid.“
929 Viz Pinz, J.: Opus citatum, s.178.
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demokratisace, která je charakteristickým rysem doby moderní.“930 Rozumí se, že 

„… demokracie sama svou podstatou vyžaduje od občanstva kladný vztah ke státu… 

Zvýšená iniciativa občanstva zmenší nutnost stálého zasahování státu.“931, v tom lze 

spatřovat jeden z velkých přínosů demokratisace. Podobného názoru je E. Beneš: 

„Platí-li u nás nějaká všeobecná formule jako vývojová tendence, mající konkrétní a 

praktický smysl, je to ta, již jsem už dříve několikrát zdůraznil: Jsme pro zásadu 

rozumné decentralisace, spojené s účelným hospodářským a administrativním 

regionalismem.“932 Harmonický poměr mezi decentralisací a centralisací je pro 

úspěšnou demokracii určující, cílem tedy není zrušit veškerou cenralisaci, ale nechť 

je tam, kde je to nezbytně nutné.

Právem lze poukázat, že „Místní správa jest lepší než byrokratická 

administrativa, protože samosprávní činitelé jsou závislí na občanstvu; sociabilnost 

činnosti místních veřejných pracovníků jest puzena kolektivním působením 

občanů.“933 Zpětná vazba k výsledkům své práce, kterou mohou pocítit tito úředníci, 

je positivním důsledkem samosprávy. Přirozeností se jeví, vyjít vstříc občanům, 

za vzor poslouží zkušenosti starých Řeků. J. Bryce si povšiml známé věci, že „… 

nejlepší školou demokracie a nejlepší zárukou jejího úspěchu jest místní 

samospráva.“934 Proto je zapotřebí samosprávu rozšířit i co do obsahu, ovšem i 

zapojit do ní co nejvíce lidí.

Autor práce dává k úvaze obnovu starodávného demokratického způsobu, 

totiž výběr zástupců losem, ačkoliv jej mnozí mohou považovat za ryze zpátečnický 

a podivný, neřkuli snad antidemokratický. Ta tomu však není, naopak došlo by 

k odstranění některých nešvarů volby. Zpočátku se doporučuje využít tento institut 

k tvorbě poradních sborů, popřípadě i zástupců v obcích, a to za odměnu, na kratší 

čas, a nikoli opakovaně. Pokud by se tento institut osvědčil, lze uvažovat o jeho 

rozšíření, byť jistě ne na úrovni parlamentu, kde je vyžadována hlubší orientace 

                                               
930 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy politické 
teorie. Brno, Zář, tiskové a vydavatelské podniky 1947, s. 74.
931 Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno, Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář 1948, s. 74.
932 Beneš. E.: Problémy Československa. Praha, Svaz národního osvobození 1936, s. 13.
933 Lomšakov, A. P.: Zákon vývoje kolektivních útvarů politických a hospodářských a jeho aplikace 

při budování politické a hospodářské demokracie. Sociologická revue, II. 1931, č. 2, s. 321
934 Bryce, J.: Opus citatum, s. 150. na str. 149 autor dále píše: „Místní samospráva probouzí 
v občanech cit společného zájmu na společných věcech, jakož i cit osobní a společné povinnosti 
postarati se, aby tyto věci byly spravovány účinně a poctivě.“
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na správě věcí veřejných.935 Ta se však může hodit i na úrovni obecní, zde nicméně 

bude snadnější ji načerpat a zároveň případné nedostatky snadněji napravitelné.

M. Trapl poznamenává k výše zmíněnému rozšíření samosprávy: „Tato 

samospráva zemí, krajů, okresů, obcí, ale i samospráva zájmových a odborných 

korporací posiluje iniciativnost a soudržnost občanstva, zlepšuje správu státu, je 

školou demokratického smyšlení a politického vzdělání.“936

Přesně to je recept, který umožní, aby se lidé mohli ztotožnit 

s demokratickým cítěním a s přesvědčením, že se o své záležitosti mohou postarat -

„… přičemž se navazuje na starou myšlenku zemí.“937 - kterým je nutno se vydat, to 

jest samosprávu obecní a krajskou doplnit o samosprávu na úrovni zemí. Tato 

samotná změna by však nebyla dostačující, je nutné přenést podstatnou část 

kompetencí z centra státu zpět na nižší celky, tedy na obce, kraje a země a účinně 

zapojit obyvatelstvo do této transformace. Již ve všeobecné části programu české 

strany pokrokové z r. 1912 je obsažen požadavek autonomie zemským celkům938, 

daným historicky a přirozeně. Ta musí být nejen politická, ale i hospodářská a 

kulturní. T. G. Masaryk byl pro regionalismus a sám promýšlel politicko-kulturní 

program pro Moravu.939

Jaké jsou výhody samosprávy před jejím opakem? Na otázku odpovídá E. 

Táborský: „. Samospráva tak účinně rozvíjí občanskou spolupráci na věcech 

veřejných, vypěstovává široké kádry veřejných pracovníků. V tom je právě její 

                                               
935 Viz Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě? Praha, Nadace Readers International (Prague) 1995, 
s. 110-112.
936 Trapl, M.: Opus citatum, s. 75. Na straně 75 a 84. autor dále uvádí: „Moderní demokratický stát 
splní své úkoly, dovede-li dospěti k harmoniii nezbytné centralisace a decentralisace (autonomisace). 
Ústřední moc musí přenést část své moci na dílčí složky regionální nebo zájmové, musí jim svěřit 
jistou míru normotvorné pravomoci (autonomie) nebo aspoň přenést na ně některé funkce správní 
(samospráva, selfgovernment). … Činnost v obci je nejlepší příležitostí k drobné práci, na niž 
Masaryk kladl největší důraz, a má veliké poslání v řešení otázek sociálních. … Obec je Masarykovi 
jakýmsi státem v malém, jest to organická jednotka státu. … Masaryk doporučuje účast na správě 
obce jako výbornou školu politickou a jako průpravu pro velkorysejší činnost v celku státním. To platí 
ovšem mutatis mutandis i o samosprávě okresní nebo zemské. … Zejména též ekonomická činnost ve 
správě obecní je dobrou přípravou pro hospodářskou politiku v měřítku celostátním. … 
Demokratisace správy znamená překonat tuhý centralismus a posilovat naopak co nejvíce postupný 
rozvoj samosprávy a decentralisace vůbec, zvyšovat stále účast lidu na veškeré státní správě. 
Úřednictvo opravdu demokratické musí překonat starý byrokratický názor o státě i o své povýšenosti 
nad lidem, ale nemá být také pokládáno za služebníka lidu – jsou vedle sebe, ne nad sebou.“
937 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 61.
938 Ačkoli šlo jistě o součást snahy vymezit se proti Rakousku-Uhersku a zachovat si svou svébytnost, 
idea má význam i dnes.
939 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 76.
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ohromný význam pro demokracii vůbec. …“940 Prvek spolupráce se objevuje i zde, 

opět se mu dává přednost, na úrovni samosprávy bývá obvykle snazší vzhledem 

k srovnání s centrální úrovní. Na druhou stranu myšlenka samosprávy má i svá 

risika, kupř. lze jmenovat tyto: neodbornost, nejednotnost v rozhodování 

jednotlivých samosprávných svazcích, marnotratnost či naopak skrblictví, risiko 

stranického zneužití aj.941 „Jako působení každé instituce i působení samosprávy 

záleží na těch, kdo ji provádějí.“942 To platí v každé zemi a v každé době. Úkol je 

zcela jasný: „Provésti co nejširší decentralisaci státní správy ve všech jejích 

oborech, … aby správa byla prováděna co nejmístněji. … Co může vlastními silami 

obstarat obec, nesvěřovalo by se okresu; na co by stačil okres, do toho by se nepletla 

země. A ovšem vláda by přesunula na bedra samospráv zemských vše, co není 

opravdu dosahu celostátního.“943 Legitimní požadavky demokratického státu, které 

mají potenciál odlehčit protežované instituci parlamentarismu.

Skvělým způsobem P. Svensson vyzvedává pro něj patrně největší přínos 

samosprávy: „Občan je povolán, aby vážil zájmy, než jsou jeho soukromé preference, 

aby neustále aplikoval principy a mravní zásady, jež vedou ke společnému 

blahu…“944 Právě zde se člověk nejsnázeji může naučit dobře vedené práci 

demokratické, věcné diskusi, mravnosti v politice, pokud se osvědčí, může se stát 

delegátem v zákonodárném sboru.

Následuje shrnutí, kdy k problému nedostatečnosti samosprávy bylo 

uvedeno, že jde o výraz demokratisace, lid bude tak moci rozhodovat o věcech 

veřejných, vždy na co nejnižší samosprávné úrovni to bude možné a účelné. Byl 

vznesen požadavek na rozšíření samosprávy i co do zemí a zároveň na všech 

úrovních co do obsahu této správy. Zákonodárný sbor bude mít tak volnější ruce, 

                                               
940 Táborský, E.: Opus citatum, s. 23, 28-29. Autor na straně 23 dále uvádí: „Decentralisace, 
samospráva a autonomie mají oproti správě centrální, byrokratické, nesmírné přednosti: Umožňují 
lepší péči o místní potřeby. Je v plné míře representantem místního občanstva, jemuž je ze správy 
přímo odpověden. Občané vědí, že se spravují sami, vědí, že otázka, zda správa bude lepší nebo horší, 
je výlučně v jejich rukou; pociťují větší odpovědnost a tím mají i větší zájem o veřejnou správu. … 
Co největší část veškeré té správy bude nezbytně nutno přesunout níže, na samosprávné svazky 
obecní, okresní a zemské. A ovšem též v co největší míře na svazy samosprávy zájmové, odborné“
941 Ibidem, s. 29-31
942 Ibidem, s. 33.
943 Ibidem, s. 31.
944 Svensson, P.: Opus citatum, s. 73. Autor na straně 73-74 dále uvádí: „… a přitom většinou zjistí, že 
s ním na stejné činnosti spolupracují lidé, kteří jsou vzdělanější a mají více zkušeností, čímž rozvinou 
jeho intelektuální schopnosti a jeho zájem o  obecné blaho. … Tím, že se jedinec aktivně zapojí do 
veřejných záležitostí své společnosti, získá znalosti, osvojí si smysl pro společenskou zodpovědnost a 
rozšíří se mu obzory mimo úzký rámec jeho soukromého života..“



142

které mohou přinést kvalitnější práci zákonodárnou. Rovněž se navrhuje obnovit 

historicky osvědčený institut losu, který by spravedlivě rozdělil občanské povinnosti 

a to tak, aby se každý podílel měrou přiměřenou.

Má se za to, že uvedeným postupem se podaří probudit iniciativu lidu 

v záležitostech, které dosud pro něj byly neznámou. Povědomí o občanské povinnosti 

dosud není pevně ve společnosti ukotveno, spíše se vyprazdňuje, i zde je třeba 

změny. Demokracie nebude schopná života, nedostane-li se jí uvědomělých a 

schopných demokratů, samospráva se jeví být vhodnou školou.

Závěrem lze vyslovit přesvědčení o nutnosti klást důraz na decentralisaci, a 

to v přiměřeném poměru s centralisací. Zkrátka musí být prvek samosprávy rozšířen i 

na úrovně zemské, včetně zachování krajů, a k tomu rozšíření kompetencí, kde to 

povaha věcí dovolí. Země je starobylou kategorií, kterou je nutné oživit, především 

z důvodu stížností na přebujelost státního aparátu, opět umožní, aby úspěšní 

politikové z nižších úrovní si ověřili prací na úrovni zemí, a v jejich prospěch, své 

schopnosti před dalším postupem.

3. K vzdělanosti lidu v demokracii

Úspěch výše uvedeného z velké části, možná i největší, závisí na vzdělanosti 

lidu. K otázce vzdělanosti a výchovy k demokratickému smýšlení a zájmu o věci 

veřejné lze poznamenat následující. Již Claude-Adrien Helvétius945 věděl, že 

výchova a vzdělání jsou povahy všemocné: „Člověk civilisovaný je vzdělanější, má 

více idejí než divoch, protože se mu dostává většího počtu různých dojmů a protože 

má svým postavením větší zájem na tom, aby je navzájem přirovnával.“946 Pak i 

výsledky práce v rámci správy věcí veřejných i volby delegátů budou postaveny na 

jiný základ, a sice vzdělanostní a mravní. Logickým důsledkem je ukončení 

vzájemného vykořisťování, cestou lidskosti dojde k myšlenkové revoluci. 

Pouhá samotná reforma parlamentarismu a rozvoj samosprávy jsou 

bezpochyby nedostačujícím lékem pro politickou demokracii, neboť takový lék by 

                                               
945 Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) francouzský encyklopedista.
946 Helvétius, C. A.: Výbor z díla. Brno, Státní nakladatelství politické literatury, n. p. 1953, s. 162. 
Tamtéž autor dále uvádí: „Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a 
laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl 
v jejich povaze výsledkem různé výchovy, jaké se jim dostalo za té či oné vlády.“
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byl pouhopouhou novou fasádou stávající skomírající instituce. Podle V. Beneše: 

„Proto demokracie usiluje vytrvale k myšlenkovému sjednocení a mravnímu 

povznesení.“947 Pak bude odstraněna přehnaná atomisace názorová, jež znemožňuje 

provádět účinná opatření k materiální demokracii. „Psaná ústava, parlament, 

byrokracie, policie, vojsko, ani průmysl a obchod atd., nezabezpečují demokracie a 

nezabezpečuje ji žádný stát, není-li mravní opravdovosti občanů a souhlasu aspoň 

v hlavních názorech na svět a život.“948  takový je názor Masarykův, jenž podmiňuje 

pravou demokracii mravní opravdovostí a tu nelze očekávat, pokud náš život nebude 

veden živým svědomím.949 Vždy zdůrazňoval otázku vzdělávání jako základ 

demokracie: „…vliv školy není jenom didaktický, ale i mravní.“950 „Především je 

naším úkolem starat se o vychování a sebevychování. … Školství musí být naší 

starostí, je-li pravda, co říkal Komenský, že vzděláním teprv se člověk stává 

člověkem.“951 Je-li, obvykle by tomu mělo tak být, součástí onoho vzdělání i výchova 

mravní, pak běží o skutečný základ opravdového demokrata. Právem tak poukázal 

T. G. Masaryk, že humanitní idea zformulovala osvětový program, jehož cílem je 

vyrovnat se jiným národům, ba dokonce je i předhonit.952

Komplikací se jeví samotný fakt, ke kterému začalo docházet od 70. let 

minulého století, kdy výchovná stránka škol byla přenechána rodině. Takový postup 

se jeví jako nedostatečný, a proto je nutné trvat na opětovném spojení složky 

vzdělávací a výchovné, v opačném případě vzdělání nebude zárukou demokracie.953

Je nezbytné přistoupit k jednomu z nejzásadnějších problémů vůbec, že půjde 

o maskovaný absolutismus, bude-li parlamentarismus postaven na poslancích a 

voličích postrádajících politické vzdělání.954 „Pravá reforma parlamentarismu se 

stane jen reformou voličů, jejich politickým vzděláním a vyšší mravností. Proto 

hlavním požadavkem každé formy parlamentu zůstane: vzdělanost a mravnost 

                                               
947 Beneš, V.: O lepší svět. Výbor z článků, úvah a statí. III. Demokracie a socialismus. Praha, Svaz 
národního osvobození 1928, a. 131.
948 Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 85.
949 Ibidem, s. 86.
950 Ibidem, s. 109.
951 Masaryk, T. G.: Problém malého národa. In: Vybrané spisy T. G. M. Red. J. Špičák. Svazek 1. 
Praha,  Melantrich 1990, s. 85.
952 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. X.
953 Viz Neudorflová, M. L.: Demokracie, liberalismus a nacionalismus současnosti. In: Česká a 
slovenská otázka v soudobém světě. Red. S. Kučerová. 2. vyd. Brno, Konvoj 2004, s. 24.
954 Ibidem, XLI.
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poslanců.“955 tak poznamenal W. Steed. Politická způsobilost poslanců závisí 

přirozeně na voličstvu, zdali je samo politicky vzdělané a uvědomělé.956 Ne všem je 

bohužel zřejmé, k čemu vede nedostatek úsilí o vzdělání a správnou mravní výchovu: 

„Demokracie se bez jistého stupně vzájemné důvěry, vzájemné slušnosti a 

vzájemného respektu neobejde. Jinak propadne zkáze a pracuje přímo pro 

diktaturu.“957 píše E. Beneš. Je politováníhodné, že tento závěr nebyl znám a 

uplatňován před druhou světovou válkou a bohužel i dnes balancuje na hraně zkázy. 

Snad jedinou pomocí je práce osvětová, vědění se musí dostat všem.

Vyústěním nedocenění potřeby mravní bezúhonnosti je korupce, na kterou je 

jediný recept, ostatní selhávají. Peter Ferdinand Drucker 958 poukazuje, že „Korupční 

stát tak ve stále větší míře podkopává základy svobodné společnosti. Volení 

představitelé „oškubávají“ své voliče, aby přispěli k obohacování zvláštních 

zájmových skupin, a tak si koupili jejich hlasy.“959 Opravdu není možný jiný 

efektivní způsob, jak korupci potlačit, než je vzdělání a mravní výše občanů.

K tomu říká E. Táborský: „Vždyť o co hlavně jde, je to, aby se do 

parlamentu dostávali lidé nejschopnější.“960 Tuto podmínku zajistí vzdělané 

voličstvo, které si ze svého středu vybere o to s větší pravděpodobností ty nejlepší. 

Mravně vyspělý a vzdělaný člověk je velkým přínosem v demokratickém procesu, 

poněvadž „… modernímu demokratickému jedinci nestačí k naplnění života, aby žil 

jen oddán vlastním zájmům a hledá proto své vyžití ve službě kolektiva, obce, 

národa, státu…961 praví E. Beneš ve své předmluvě k slavnému dílu Pan-Evropa. 

Související otázku otevřel, již A. Tocqueville, když upozornil na nebezpečí masové 

společnosti, která rezignuje na veřejné aktivity svým zaměřením pouze na sféru 
                                               
955 Steed, W.: Opus citatum, 2004, s. 55.
956 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 81.
957 Beneš, E.: Boj o vyšší politickou kulturu národa. Praha, Ústřední výkonný výbor československé 
strany národně-socialistické 1932, s. 23.
958 Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) profesor sociálních věd a managementu na Universitě 
v Claremontu.
959 Drucker, P. F.: Postkapitalistická společnost. Přel. J. Vavroušek. Praha, Management Press 1993, s. 
122. Autor tamtéž dále uvádí: „To je popírání pojmu občanství – a lidé to začínají tak i chápat. Že to 
skutečně podkopává samy základy zastupitelského státu, ukazuje neustálý pokles účasti ve volbách. 
Svědčí o tom také neustálý pokles zájmu  o fungování vlády, o společenské otázky, o politiku, a to ve 
všech zemích..“
960 Táborský, E.: Opus citatum, s. 49. Na téže straně je ještě uvedeno: „… a svým charakterem co 
nejlepší, aby parlament soustřeďoval v sobě skutečný výkvět politicky myslících příslušníků všech 
sociálních vrstev národa. To ovšem závisí hlavně a především na voličstvu samotném, na jeho 
vyspělosti politické a mravní.“
961 Beneš, E.: Předmluva k dílu Pan-Evropa. In: Pan-Evropa. R. Coudenhove-Kalergi. Praha, 
Aventium 1926, s. 1.
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soukromou. Tím vytvoří prostor pro nekontrolovatelnou vládu a politickou 

manipulaci, proto nebezpečí masy občanů, kteří se spokojí s materiálním blahem a 

bez zájmu na jakékoli ideály a myšlenky, je třeba se vyvarovat. Jinak hrozí úpadek 

demokracie a moderní společnost je tímto nebezpečím již nakažena.962

„Mravní předpoklady demokratické theorie stanoví Beneš tak, že nečiní 

zásadně rozdílu mezi naprostou závazností ethických vodítek v životě osobním a 

v životě veřejném. Staví se s důslednou rozhodností proti politickému oportunismu, 

který cynicky opovrhuje mravními zřeteli.“963 Ptá-li se člověk, proč je kladen velký 

apel na vzdělání a výchovu, činí se tak z důvodu„… aby demokracie byla nesena 

skutečnou občanskou aktivitou, která bude bdít nad přísnějším výběrem osob 

k odpovědné funkci zástupce lidu.“964 Zvláště je nutné zaměřit pozornost na mladou 

generaci a udělat vše pro její mravní záchranu, pomoci ji tak, jak to bude nejlépe 

možné. Neběží jen o úkol školy či obce, ale především o úkol rodiny, jež je 

uchovavatelkou mravních tradic.965

Školy nižší, střední a vysoké mají se budovat v co největším počtu. 

Reformovat je nutno je takto: poskytnout všem široké vzdělání politicko-ekonomické 

a zároveň vštěpovat studentům, povinnost po celý život se vzdělávat a zajímat se 

o veřejné záležitosti.966 Škola musí dát žákům sebedůvěru, vybavit je schopnostmi a 

nezbytnými předpoklady, aby se mohli později zapojit do pracovní aktivity a být 

úspěšní,967 zároveň však mravně zachovalí. Celkově však musíme pokračovat 

v celospolečenské obrodě, aby na prvním místě mezi národy byla osvěta a 

mravnost968, jen tak dosáhneme lepší politiky, lepší demokracie, vydáme-li se cestou 

pokroku. Lze zmínit poznatek E. Beneše: „… k demokracii se teprve 

vychováváme.“969

Každý by proto měl obdržet nezbytné vědomosti, jež by umocnily rozvoj 

demokracie, především vhodnou formou na každé škole základní, střední i vysoké 

                                               
962 Viz Valeš, L. : Opus citatum, s. 217.
963 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 60.
964 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 66.
965 Viz Beneš, E.: Vánoční projev presidenta republiky dr. Edvarda Beneše. Na prahu dvouletky. 
Praha, Orbis 1947, s. 14 a 17.
966 Viz. Lomšakov, A. P.: Opus citatum, s. 322
967 Viz Drucker, P. F.: Opus citatum, s. 176.
968 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. xx.
969 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 32.
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měla by být vyučována demokratická nauka, jež by v sobě obsahovala základy věd 

historických, politických, hospodářských a taktéž filosofie, neboť kdo neporozumí 

idejím, na kterých demokracie je založena, jen stěží bude schopen demokratického 

jednání v oborech aplikovaných i v občanském životě. Historický nástin vývoje 

demokracie je základním článkem vědomostí, poněvadž kdo nezná dějiny, nepoučí 

se z chyb, stále platí ono známé: Historia magistra vitae. Takový postup je zcela 

nezbytný, neboť „… je třeba státníků, ne pouhých politikářů. Ti musejí být 

vychováváni…“970 K tomu je zapotřebí poskytnout každému nezbytné politické 

vzdělání, jež by bylo založeno na ideálech mravnosti.971

Ovšem i po ukončení poslední školní docházky bude zapotřebí dbát o blaho 

lidu methodou vzdělávací, příhodnou formou by mohly být lidovýchovné ústavy, jež 

by politici povinně a taktéž i lid navštěvovali, neboť politikem se věru může stát 

kdokoliv, a právě i z tohoto důvodu je nezbytností, aby volič byl intelektuálně 

na výši a nepodlehl planým slibům prohnaných demagogů, ale dovedl je včas 

odhalit, tím by svou rozumnou volbou nejúčinněji zbavil správu lidu prospěchářů. 

Aby však účel byl naplněn, musí jít o rozsáhlou síť lidovýchovných 

institucí, jež by tak účinně dotvářela vzdělanost a kulturnost ve státě.972 Je možné se 

proto domnívat, že by mělo dojít k přijetí obdobné právní úpravy, jako byl 

v minulosti zákon č. 67/1919 Sb., o organisaci lidových kursů občanské výchovy. 

Na jeho základě by pak docházelo k bezúplatným kursům, jež by poskytly stejně 

jako dříve odborný výklad o právech a povinnostech občanů, o ústrojí státu a jeho 

působnosti ve všech oborech. Konečně i o podstatě a smyslu demokracie, jelikož 

demokratem se člověk nerodí, nýbrž stává.

Již lze vyslovit, v čem bude spočívat řešení otázky vzdělanosti lidu, řekne-li 

se vzdělanost, zákonitě v sobě obsahuje i výchovu mravní, byť dnes se to tak již ne 

vždy cítí. Požaduje se obnova lidovýchovných kursů, neboť v principu se osvědčily. 

Taktéž zavedení demokratické nauky do povinných předmětů na školách 

vzdělávacích, poněvadž byl kvalifikován nedostatek v tomto ohledu, totiž vzrůst 

tendencí protidemokratických. Lidu musí být zřejmé, že tyto kruhy o jeho blaho 

                                               
970 Hrdina, J.: Opus citatum, s. 106.
971 Viz Masaryk, T. G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. 1. 1918-1920. Praha, Čin 
1939, s. 342.
972 Viz Pinz, J.: Systémový konflikt mezi vzdělanostní společností a úpadkem vzdělanosti. In: 
Systémové konflikty. Red. J. Křupka, M. Vítek et al. Pardubice, Universita Pardubice 2011, s. 100.
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usilují jen zdánlivě, pomocí budiž tato patření. K mravní otázce lze upřesnit, že 

poučení by se podávalo především pomocí příkladů hodných následování, nikoli 

„moralisováním", cílem rozhodně není sestavit další morálku pro ovládané jako dar 

vládnoucích.

Konečně lze shrnout, poté co byla vyslovena nutnost po čase revidovat 

ústavu, byly nastíněny nezbytné požadavky k oživení politické dimense demokracie, 

pro její nápravu, jež se skládají především z nápravy fungování zakladatelského 

sboru, rozšíření decentralisace, zkvalitnění výchovy, vzdělání, včetně důrazu na 

aspekt mravní. Tento ethický rozměr prozařuje a je základem celého vějíře opatření.

In concreto v první podkapitole této části byla navržena, s přihlédnutím 

k úpadku soudobého parlamentu, vzhledem k potřebě zachovat v hrubých obrysech 

tak zvanou zastupitelskou demokracii, nutnost doplnit nepřímou demokracii o prvky 

přímé demokracie. Jen tak může dojít k ospravedlnění zastupitelské demokracie, 

přičemž tyto aspekty nejsou pouhou ozdobou, ale reálným přínosem a krokem 

k úplné demokracii. Lid má plné právo na provádění referenda k otázkám, na kterých 

se dohodne, nikoli milostivě čekat, zdali jeho zástupci k tomu přivolí. Ve své 

podstatě běží o násilné uzurpátorství věcí veřejných v případech, kdy lid má vůli 

rozhodnout sám, nicméně není k takovému aktu připuštěn. Lze se právem domnívat, 

že všechna zmíněná opatření přímé demokracie mají být aplikována, brání totiž 

aristokratickému postoji zástupců obyvatel. Nelze tedy ustoupit z těchto požadavků, 

jelikož mají relativně komplexní povahu.

Decentralisace je dalším nutným bodem, pozorováním lze objevit 

zákonitost, že autokratické režimy, posilují centralisaci na její úkor. Naopak 

v demokracii, kdy je snazší spatřit i nevýhody centralisace, navíc není citelná potřeba 

hromadit moc v rukou aristokratických kruhů, lze dát přednos samosprávě co 

nejširší. Bylo navrženo opatření rozšířit ji i na úrovni zemí, každé odlehčení centru, 

může přinést užitek, theoreticky méně prospěchářů bude směrovat své kroky 

do parlamentu, zvláště půjde-li o řešení věcných problémů. Taktéž se jeví přínosné 

probudit k životu demokratický institut, který je takřka nepoužíván, tím je los. Má se 

za to, že na úrovni samosprávy bude možné verifikovat, zdali jde o věc, která 

z podstaty je demokratická, která může zkvalitnit demokracii anebo nikoli.
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Třetí oblastí je vzdělání lidu, jež zahrnuje v sobě i ethiku, bylo poukázáno, 

že demokracie je plně životaschopná, bude-li vycházet z ideje humanitní, v opačném 

případě hrozí, že bude udušena ryze materialistickým pojetím či svou formálností, 

která je v poslední době čím dál víc prosazována. Navrhuje se myšlenka 

demokratické nauky na školách a obnova lidovýchovných kursů, lze se domnívat, že 

demokratické cítění bude mít šanci zakotvit v povaze lidí.

Nyní lze učinit závěr, vydá-li se lidská společnost k budování úplné 

demokracie, jistě se neobejde bez její politické dimense, která je představovaná jako 

její podstata, tak tomu ale není. Politickou demokracii, která právě proto, že nemá 

nyní oporu v dalších aspektech demokracie, potácí se v těžkém úpadku. Poněvadž 

nebylo úmyslem resignovat na tuto oblast, se zřetelem ke komplexnímu přístupu, 

bylo navrženo mnoho užitečných věcí, produktů lidské civilisace, které mohou být 

demokracii jedině ku prospěchu. Poslanec v novém hávu, odvolatelný, odpovědný, 

obracející se o radu k lidu, skutečný delegát, může být považován za přínos 

legislativnímu procesu, kterému ulehčí absence druhé komory. Lid se může zajímat 

o věci veřejné jedině tehdy, bude-li konsultován, dotazován, volán k rozhodování, 

referendum jako živý institut je conditio sine qua non humanitní demokracie. Taktéž 

zákonodárná iniciativa lidu umožní nastolit otázky pro suveréna aktuální a potřebné. 

Rozvoj samosprávy pravděpodobně bude přínosem pro celou oblast 

politiky, stejně pro palčivý nedostatek současnosti – lidé budou mít šanci 

identifikovat se se svou obcí, krajem, ba i zemí, bude-li správa věcí veřejných 

prováděna plně demokratickým způsobem, do kterého by bylo co nejvíce občanů 

zapojených, i třeba na kratší dobu. Sounáležitost je to, co hlavně chybí, pocit 

pospolitosti. 

Vzdělaný občan je příčinou vzdělaných a demokratických politiků, 

s rozšířením vzdělanosti a obnovou mravních kvalit národa, lze očekávat skutečné 

změny, jež na sebe nemusejí dát dlouho čekat.
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VI. Hospodářská demokracie

1. K důvodům potřebnosti hospodářské demokracie

Po nástinu možných opatření, které mají za cíl především rozvinout ducha 

politické demokracie, avšak při vědomí these, že demokracie je správou lidu ve 

všech oblastech života, se přistupuje k pojednání o demokracii hospodářské. Protože 

„… myšlenka, že chceme míti důsledně dobudovánu demokracii, totiž nejen na poli 

politickém, nýbrž i hospodářském a sociálním.“973 je conditio sine qua non humanitní 

demokracie, poněvadž spravedlnost se musí dostat i těm, jimž to dosavadní 

společenský řád neumožňuje.974 Jak píše T. G. Masaryk: „Nová etika je etikou 

demokratické rovnosti…“975 A rovnost je podstatou demokracie, správně však 

podotýká V. Neff: „Občanská, právní a politická rovnost v demokracii by však byla 

papírová, pokrytecká a tudíž nemravná, kdyby se nevyvíjela k rovnosti hospodářské 

jako k svému cíli.“976 Tím je míněno, že rovnost se uplatňovala postupně, 

v hospodářství až nakonec, ono to není jen tak, dovolit lidu, aby si byl rovný s pány i 

v hospodářství, pak už by nebylo pánů.

Především je nesporné, že „poloviční demokracie“ zcela vůbec neodpovídá 

pojmu demokracie, tak jak byla vymezena výše, a je spíše jen hrou na „jako-

demokracii“. E. Beneš k tomu píše: „Prohlášení práv člověka a občana mluví přece 

o úplné rovnosti lidí. A ostatně, ta politická rovnost jest nejčastěji zcela ilusorní bez 

rovnosti hospodářské. “977 Zvláště se cení, je-li odhaleno, jak se věci mají, tak lze 

následně nalézat nejvhodnější řešení.

Poněvadž je stále opomíjena tato dimense demokracie, ač doktrinálně je 

zpracována poměrně detailně, lze jen stěží uvěřit, že lid je suverénem, tím kdo 

                                               
973 Kubeš, V.: Opus citatum, s. 45.
974 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. XLV.
975 Masaryk, T. G.: Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. Díl II. Část 2 až 5. a díl 
III. část 1. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996, s. 414.
976 Neff, V.: Demokracie a kapitalismus. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, 
Družstevní práce 1948, s. 76. Autor tamtéž dále uvádí: „Dokud budou chudí a bohatí od narození, 
praví Durkheim, nebude spravedlivých smluv. Společenská třída, která shromáždila ve svých rukou 
většinu výrobních prostředků, získala tím možnost ovládat veřejné mínění, především tisk, a 
kompromituje tak politickou rovnost v demokracii.“
977 Beneš. E.: Stručný nástin vývoje moderního socialismu. Část prvá. Podmínky vzniku a vývoje 
moderního socialismu. Brandýs n. L., Knihkupectví J. Forejtka a V. Beneše 1910, s. 183. Tamtéž E. 
Beneš ještě uvádí: „… proč rovnost politická a nikoli hospodářská? … Tak vždy a všude rovnost 
hospodářská jevila se jako nutným a logickým doplňkem revoluce politické..“
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„vládne“. Naopak do očí bijící paradox ústavních kautel odvolávající se k lidu, je 

v přísném rozporu s krutou realitou podmanění politického aspektu demokracie těmi, 

jenž mají v rukou kapitál, nikoli lidem, jak by bylo správné v duchu idejí 

demokracie, ale především představiteli globálního kapitalismu. „V buržoasní 

společnosti neexistuje <bohatství národů>, které tolik vychvaluje, nýbrž bohatství 

menšiny, podmíněné bídou většiny.”978 V tom je ta spravedlnost, zdá se, říkají – to 

Bůh tak zařídil, čeká tě vše v ráji nebeském, teď trp, člověče.

Vzhledem k takto neutěšenému stavu, kdy již před sto lety se s velkou nadějí 

upínaly oči lidu k blízké budoucnosti, k nadějným vyhlídkám, měly pocit, že úplná 

demokracie již je takřka tu, budou níže nastíněna vhodná východiska. Jde o to nalézt 

vhodnou synthesi kolektivismu a individualismu v hospodářství, která by poskytla 

nejvíce výhod a nejméně závad těchto systémů,979 při vědomí že „Právě volná soutěž 

způsobila poměry neudržitelné…“980 jak zmiňuje I. A. Bláha. Tato filosofie moci 

odsuzuje každého, kdo ji nemá, do otroctví. V tom lze spatřovat pozoruhodný rys 

barbarství981, jenž je vlastní antihumanistům každého věku, kteří postrádají úctu 

k lidství. Podle V. Beneše: „… hospodářské podmínky tvoří základnu pro vývoj 

hodnot mravních a společenských…“982 Z těchto důvodu se zdůrazňuje hospodářská 

dimense demokracie.

Theoreticky je mnohými uznáváno, že moc patří lidu, i když už se to nerado 

vidí, ne vždy se tím rozumí totéž, obvykle jen právo vhodit hlasovací lístek do 

volební urny. Tak tomu ale není! Moc lidu není prázdnou floskulí, neboť má reálný 

obsah, ten však majetková aristokracie nevidí a lidu namlouvá, aby byl poslušný, jen 

neohrozit fungující kapitalistický řád, jen nenastolit úplnou demokracii: 

„Demokracie, společnost rovných, svobodných a sbratřených lidí také 

                                               
978 Šmejkal, M.: Předmluva k Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. In: Pojednání o 
podstatě a původu bohatství národů. A. Smith. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958, s. 
18.
979 Viz Táborský, E.:  Opus citatum, s. 86.
980 Bláha, I. A.: Sociologické základy politiky. In: Edvard Beneš, filosof  státník. Red. A. Hartl. Praha, 
L. Mazáč 1937, s. 52.
981 Viz Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. 
Druhý díl. Praha, Čin a Orbis 1927, s. 545.
982 Beneš, V.: O lepší svět. Výbor z článků, úvah a statí. III. Demokracie a socialismus. Praha, Svaz 
národního osvobození 1928, s. 130. Autor tamtéž dále uvádí: „… tak je i opak pravdou. Hospodářské 
poměry ve státě jsou také výsledkem rozumového a mravního vývoje. Toť vzájemný kruh příčin a 
následků.“
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v hospodářském životě, ve výrobě a spotřebě, vyvěrá z úcty člověka k člověku.“983

píše J. Macek. Zřetelný odraz ideje humanitní v hospodářství je legitimním 

požadavkem vůči aristokracii.

Je záhodno položit si otázku – pod zorným úhlem spravedlnosti a humanity, 

kdo má vlastnit výrobní prostředky? Mají to být nemnozí, několik jednotlivců, lid 

anebo stát? V kapitalismu platí především první možnost, zamysleme se, co přináší 

společnosti? Očividně nezvykle vysokou stratifikaci obyvatel, narůstající diferenciaci 

mezi bohatými a chudými, celkové bohatství ve společnosti narůstá, bohužel se 

koncentruje u velmi malé menšiny, ovšem přináší i tak zvanou střední třídu, ale 

hlavně drtivou většinu spíše chudých a chudých. Jak potom rozumný člověk, může 

prohlásit, že máme demokracii, panuje-li majetková aristokracie? Podle J. Pinze: „… 

je povinností novodobé humanitní demokracie moderního právního státu odstranit 

jakékoli privilegium včetně privilegia majetku.“984 Když demokracie, tak z gruntu.

Nemůže se proto resignovat a přijmout vnucovanou deformaci demokracie, 

naopak je zapotřebí rozvinout úsilí o demokratisaci všech sfér lidského života, 

o uchopení jednotlivých dimensí demokracie, jinak bude demokracie nadále takřka 

prázdným pojmem bez obsahu. „Bez stránky hospodářské zůstal by ideál lidství 

vězeti ve vzduchu. Bez humánní stránky postrádal by hospodářský cíl mravního 

posvěcení. … Všechna tato bída, všechna bezpráví a nepořádky vznikají jen proto, že 

jedna třída vlastní prostředky výrobní a životní a že diktuje své zákony třídě druhé a 

celé společnosti.“985 zdůrazňuje ethický aspekt demokracie J. Jaurés.

Jak si povšiml Frederick Winslow Taylor986, devatenáctému století 

dominovala nenávist mezi kapitalisty a dělníky, která stále narůstala987, F. W. Taylor 

prosazoval, aby plody za zvýšení produktivity práce dostal dělník, nikoli vlastník. 

Usiloval o harmonii v práci, tomuto pojetí se přiblížili japonští zaměstnanci a 

                                               
983 Macek, J.: Demokracie v hospodářství. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 24.
984 Pinz, J.: Opus citatum, s. 211.
985 Jaurés, J.: Opus citatum, s. 67 a 97. Na posledně uvedené straně autor dále uvádí: „Tato výsostná 
práva jedné třídy dlužno tedy zlomiti. Potlačovanou třídu a tím celou společnost nutno osvoboditi. 
Třídní rozdíl musí být odstraněn tím, že se vlastnictví životních a výrobních prostředků, které se dnes 
v rukou jedné třídy stává prostředkem vykořisťování a potlačování, přenese na všechny příslušníky 
národa, na organisovanou společnost. Anarchistickou a k zneužití vedoucí vládu menšiny třeba 
nahraditi všeobecným sdružením sjednocených občanů, jež bude vládnouti všemi prostředky práce a 
svobody. Osvobození lidstva, toť jediný cíl.“
986 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) zabýval se theorií efektivní řízení lidské práce především 
v tovární výrobě.
987 Toho si povšimli K. Marx, Benjamin Disraeli, Otto von Bismarck, Henry James a mnozí jiní. Viz 
Drucker, P. F.: Opus citatum, s. 37-38.
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japonské odbory po druhé světové válce. Přitom podle F. W. Taylora neexistuje 

kvalifikovaná práce, poněvadž každé práce je třeba si vážit a každá má být 

ohodnocena. Ten, kdo práci provádí, tak činí optimálním způsobem (který byl určen 

na základě analysi), proto mu náleží i optimální mzda. Každý je pak prvotřídním 

člověkem, kterému náleží prvotřídní mzda.988 Jen tak lze podle E. Beneše: „… 

soustředit plody národní práce a hospodaření k povznesení životní úrovně každého 

jednotlivce a celého národa bez vzájemného vykořisťování jednoho občana 

druhým.“989 Převratná myšlenka, aby úroveň života každého byla povznesena, nikoli 

jen kapitalistova, to bylo novum.

Navíc všude se objevující krise a z nich vyplývající nezaměstnanost je 

důsledkem nízké inteligence držitelů výrobních prostředků. Uváží-li se, že takový 

držitel se pustí do zničující hospodářské soutěže, jejímž výsledkem je armáda 

propuštěných (zaměstnanci těch neúspěšných), zahálející výrobní prostředky a do očí 

bijící neefektivita. Zbytečně vysoký počet nezaměstnaných plodí chudobu, jak říká 

G. B. Shaw: „Lidé budou moci žíti pro sebe podle své chuti teprve tehdy, až udělají 

konec chudobě.“990 K tomu potřebují některým ubrat a jiným dát, jiná možnost není.

Filosofie volné soutěže je zcela primitivní, jak vyplyne z následujícího 

modelového příkladu, který je trpkou realitou současnosti. Kapitalista svým 

zaměstnancům platí nízké mzdy, ale trh zahlcuje svými výrobky, kterých je tolik, že 

nejsou poptávané (málo placení lidé je nemohou kupovat), pak vyrábí jen na sklad. 

Není-li schopno obyvatelstvo kupovat vyrobené výrobky a nelze-li je s úspěchem 

vyvézt, dostaví se nadvýroba, která přináší omezení výroby a nezaměstnanost. 

Se vzrůstající nezaměstnaností klesá konsumní schopnost ve společnosti a dochází 

k dalšímu omezení výroby i v dalších hospodářských odvětvích. Mluví se pak 

o hospodářské krisi,991 která má přirozenou tendenci se opakovat.

Důsledkem tohoto postupu začíná propouštět své zaměstnance a po čase 

začne vyrábět něco jiného, nicméně celý cyklus se stále opakuje. Tyto problémy 

kapitalista se pokouší řešit buď orientací výroby na vývoz (tím dojde k narušení 

tržních vztahů v zemích, do kterých je vyváženo, to jest k podobným důsledkům) 

                                               
988 Viz Drucker, P. F.: Opus citatum, s. 37-38.
989 Beneš, E.: Proslovy dne 8. října 1946 v Mladé Boleslavi, Sobotce, Jičíně a Kopidlně. Mladá 
Boleslav, Místní národní výbor 1947, s. 23.
990 Shaw, G. B.: Průvodce inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu. Praha, Družstevní práce 
1929, s. 47.
991 Viz Fischer, J. L.: Opus citatum, s. 92.
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anebo přímo své závody přemístí do zemí s levnější pracovní silou. Chudoba je 

následkem, lékem mohla by být humanita kapitalisty (spravedlivá mzda), což je však 

na egoistickém trhu holý nesmysl. Nicméně dlouho převládal názor, že mzda má býti 

určována jako při směně hospodářských statků nabídkou a poptávkou, jenž bývá 

považován za jeden z největších omylů národohospodářské nauky, přičemž již 

ve středověku se objevuje koncept spravedlivé mzdy. Při permanentní vysoké 

nezaměstnanosti jsou potom mzdy tlačeny na co nejnižší úroveň.992 Podle K. R. 

Poppera: „Starý problém chudoby môže vyriešiť iba vysoká životná úroveň más –

práve tým, že chudoba se stane zriedkavým javom, ktorý sa potom dá odstraňovat 

priemeranou sociálnou starostlivosťou…”993 Vysokou životní úroveň lidu, nepřinesl-

li ji kapitalismus, pravděpodobně lépe zajistí demokracie na poli hospodářském. 

Zdůrazní-li se idea humanitní, musí být zabráněno chudobě jakýmikoli legitimními 

prostředky. J. Pinz uvádí: „Demokracie hospodářská je důležitá pro existenci 

demokracie kulturní a sociální a zase prostřednictvím nich vytváří demokracii 

občanskou…“994 Bez demokracie hospodářské nebude materiální demokracie.

Jelikož v cestě k úplné demokracii je zapotřebí rozvinout všechny její 

podstatné dimense, podává se níže stručný přehled opatření, jak by bylo možno, co 

nejefektivněji na této cestě ubíhat vpřed a přitom dbát varování velkého teoretika 

demokracie J. J. Rousseaua: „… aby hrstka lidí oplývala nadbytkem, zatím co 

hladovému množství se nedostává nejnutnějšího.“995 Lidský rozum říká, chceš-li 

demokracii, uskutečni ji úplně, v opačném případě nazývej věci pravými jmény. 

Podle V. Neffa: „… takových časů… aby člověk člověku nebyl vlkem, dosud nebylo. 

… právě teď o to naposled usilujeme…“996

Odpůrci úplné demokracie, (lze jmenovat např. F. A. Hayek, L. Mises) 

zdaleka nesouhlasí, když poukazují na – podle nich nezpochybnitelný fakt, že 

efektivní racionální výroba bude umožněna jedině díky kapitalistické hospodářské 

                                               
992 Viz Fierlinger, Z.: Opus citatum, s. 120.
993 Popper, K. R.: Opus citatum, s. 202.
994 Pinz, J.: Filozofický základ nových československých ústavních koncepcí po roce 1945. In: 
Sborník z mezinárodní vědecké konference „Aktuální otázky českého a československého 
konstitucionalismu“. Brno, MU 1993, s. 271.
995 Rousseau, J. J.: O původu nerovnosti mezi lidmi. Přel. H. Taillet-Sedláčková. Praha, Nakladatelství 
Svoboda 1949, s. 91.
996 Neff, V.: Humanita. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, Družstevní práce 
1948, s. 176. Autor tamtéž dále dodává: „… nepodaří-li se nám to tentokrát, nebude nás.“
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kalkulaci. Nejsou schopni si nezaujatě byť jen představit život bez volné ruky trhu, 

potřebují kalkulovat rentabilitu.997

Tyto důvody lze shrnout tak, že se jeví pro úplnou demokracii, její složka 

hospodářská jako nepostradatelná. Se zřetelem na ideu svobodu a její pojímání jako 

negativní, to jest svobody od něčeho, které se jeví jako nedemokratické, zvláště je-li 

příčinou nebo ospravedlněním vykořisťování člověka. Spravedlnost určuje, když 

svobodu, tak ji dát všem, odtud se bere idea rovnosti. Tak lze vyjádřit filosofické 

zdůvodnění hospodářské demokracie. 

2. Kroky k hospodářské demokracii

Poté, co je již zřejmé, že nelze se spokojit s částečnou demokracií, uvádí se 

vějíř opatření k realisaci hospodářské demokracie. Především běží o to, aby výrobní 

prostředky byli v rukou lidu, poněvadž je zcela legitimní, aby ten, kdo pracuje, 

obdržel spravedlivou odměnu za svou práci, opačný závěr by byl protidemokratický 

– aristokratický! Odpůrci této myšlenky jsou schopni namítat, že bude opuštěna 

efektivita výroby, to dokládají thesí o nekvalitních produktech při absenci soutěže. 

To je nesmyslné, z pohledu humanity by bylo zcela nemyslitelné vyrábět méně 

kvalitní záměrně výrobky. Především ale je nezbytná nová pracovní kázeň a nový 

vztah k práci, nikoliv kázeň klacku či disciplínu hladu, v plné demokracii není 

zapotřebí žít ve strachu z nezaměstnanosti a hrozby chudoby a bídy.998 Podle E. 

Beneše, který se thematem zabývá ve svém díle „Demokracie dnes a zítra“: „Nutno 

sáhnout hlouběji k opatřením strukturálním, to jest kolektivisujícím a 

socialisujícím.“999 Zdá se, že běží o věc nezbytnou pro uskutečnění plné správy lidu.

V kapitalistickém řádu to bohužel není možné, neboť kapitalista nemá 

důvodu platit mzdu vyšší než je nezbytná, to jest tolik, aby člověk neumřel hlady a 

měl kam hlavu na noc složit. Jak nezvykle nízká výše mzdy, kterou přináší trh 

nekvalifikovaným pracovníkům, to vyvrací thesi o spravedlnosti trhu. Člověk se 

nabízí na trhu práce za pár drobných, přičemž většinu svého času tak obětuje práci, 

jež má mnohem vyšší cenu, než kolik takový člověk milostivě dostane, přebytek 

                                               
997 Srv. Mises, L.: Liberalismus. Praha, Liberální institut, Centrum liberálních studií, Ekopress, s.r.o., 
s. 64-67. 
998 Viz Hrzal, L. Popov, S. I. Reálný socialismus je humanismus. Praha, Horizont 1976, s. 167.
999 Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 245. Autor na s. 256. dále uvádí: 
„Především to znamená, že hospodářský systém klasického liberalismu a kapitalismu je pokládán i 
demokraciemi za přežitý…“
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zůstává kapitalistovi. Spatřuje se zde další případ lidského vykořisťování, jenž 

následuje v řadě po vztazích otrok – pán, nevolník – vrchnost, poddaný- král a jiné. 

V přeneseném smyslu lze novodobý vztah přirovnat k opuštěnému institutu otroctví, 

člověk pracuje za směšnou mzdu raději než by umřel bídou. „Smith zdůrazňuje, že 

zájmy dělníků a kapitalistů jsou naprosto protichůdné. … bez příkras dokazuje, že 

dělník zbavený výrobních prostředků je vydán na milost a nemilost kapitalistů, 

nechce-li zemřít hlady.“1000

Proto se navrhuje, aby i na poli hospodářském byla uskutečněna demokracie, 

správa lidu, nikoli správa aristokracie. Toho je možné dosáhnout socialisací 

výrobních prostředků, aby každý mohl mít podíl na blahobytu své země. Řešení 

zdůvodňuje Miloš Večeřa1001 takto: „Soukromé vlastnictví, zejména výrobních 

prostředků, vede k nerovnosti a proto je třeba vlastnictví výrobních prostředků 

nějakým způsobem socializovat (převést do vlastnictví společnosti) a rozdíly 

v ostatním soukromém vlastnictví minimalizovat především přerozdělováním.“1002

Nerovnost by neměla být do nebe volající, zvláště když to není ani nutné.

Horliví zastánci vlastnického práva na cokoli by jistě nesouhlasili s odkazem 

na odvěkou a přirozenou povahu tohoto práva, avšak již přehlíží, že názory lidstva na 

vlastnictví se mění a že okruh předmětů k vlastnění dovolených se různil od pouze 

předmětů osobní potřeby, zbraně, nástrojů, přes manželku, děti, otroky až 

k neomezené moci nad věcí. Konečnou formu vlastnictví ve společnosti nelze 

předvídat,1003 na to poukázal již T. G. Masaryk: „Všechny poměry vlastnické jsou jen 

přechodnou formou historickou.“1004 Proto není nutné lpět na stávajících poměrech, 

když je více méně jisté, že dojde ke změně.1005

Cesty mohou být různé, uzná-li se však, že ničím neomezené shromažďování 

výrobních prostředků je nemravné a sociálně zneužívané, běží již jen o volbu 

vhodných prostředků, buď násilnou revolucí, pokojnou revolucí, nebo vývojem, 

spoluprací.1006 Kupříkladu stát může přistoupit k znárodňovacím zákonům, kdy by 

jednotlivé podniky byly vyvlastněny za plnou, částečnou náhradu anebo žádnou. 
                                               
1000 Šmejkal, M.: Opus citatum, s. 13. Tamtéž se dále píše: „Dělníci požadují zvýšení mezd, snaží se 
získat z výsledků své práce co nejvíce. Kapitalisté se snaží snížit mzdy a dát co nejméně.“
1001 Miloš Večeřa je profesorem na Masarykově univerzitě v Brně.
1002 Večeřa, M.: Opus citatum, s. 45.
1003 Viz Fiedler, F.: Opus citatum, s. 99-100
1004 Král, J.: Opus citatum, s. 20.
1005 Vše plyne, život je neustálá změna, věděl již Herakleitos a Buddha.
1006 Viz Beneš, E.: Opus citatum, s. 257.
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Jinou možností je uvalit na vlastníky výrobních prostředků majetkovou daň, jež by 

mohla být placena rovněž in naturalia. Revolučnost návrhu otupuje důmyslným 

postřehem G. B. Shaw: „… musíte se zbýti představy, se kterou všichni začínáme 

v dětských létech: že totiž řády, v nichž žijeme, mezi nimi i právní formy rozdělení 

důchodu a vlastnictví, jsou věcí přirozenou jako den a noc. Není tomu tak.“1007 Tato 

rada má velký význam, vzhledem k obvyklému lidskému vnímání o stálosti jevů.

Podle svobodné demokratické diskuse pak může být upřednostněna cesta 

socialisace státní, družstevní, nebo jejich kombinace. Avšak v zájmu plné 

demokracie musí být uskutečněn, jak říká E. Beneš: „…významný konkrétní čin na 

cestě k uskutečnění socialisační myšlenky.“1008 Poté již lze dále snadněji pokračovat 

v demokratisujícím úsilí, příklady totiž inspirují ostatní. Karl Renner1009 doporučuje: 

„V každém případě je nutno dáti přednost svobodné odborové a družstevní 

socialisaci před nucenou státní, a to v mnohém směru.“1010 Demokratisace na poli 

hospodářském má být učiněna po dobrém a nikoli násilím, avšak při respektování 

zásady Vim vi repelere licet. Podle T. G. Masaryka „Socialisace má býti postupná, 

vývojová a má býti prováděna jen v těch oborech, které jsou pro ni zralé...“1011  

Nicméně lze podotknout, že později již tuto evoluční povahu svého pojetí socialisace 

opouštěl.1012

K otázce co má být socialisováno píše F. Uhlíř: „… zdroje a instituce, které 

svou povahou přesahují rozsah oprávněných zájmů individualistických, jež proto 

nemohou býti pro soukromé zájmy exploatovány; zdroje a instituce, které svou funkcí 

nesporně patří celému národu a státu.“1013 Jistě, věci svým rozsahem a významem 

zásadní, nezbytné pro dosažení stavu hospodářské demokracie.

                                               
1007 Shaw, G. B.: Opus citatum, s. 7. Autor tamtéž dále uvádí: „Poněvadž se s nimi shledáváme všude 
v našem malém světě, zdá se nám jisto, že tyto řády vždy existovaly, že musí vždy existovati a že 
fungují samy sebou. To je nebezpečný omyl. Ve skutečnosti jsou to jen přechodné výtvory, z nichž 
mnohých by nedodržovali ani lokální občané, kdyby za nimi nestál strážník a nehrozilo jim vězení.“
1008 Beneš, E.: Proslovy dne 8. října 1946 v Mladé Boleslavi, Sobotce, Jíčíně a Kopidlně. Mladá 
Boleslav, Místní národní výbor 1947, s. 20.
1009 Karl Renner (1870-1950) rakouský kancléř a president, sociolog a představitel austromarxismu.
1010 Renner, K.: Nový svět a socialismus. Přel. R. N. Foustka R. N. Praha, Dělnické nakladatelství 
1947, s. 36.
1011 Trapl, M.: Opus citatum, s. 147.
1012 T. G. Masaryk říká v roce 1933: „… v stáří jsem se stal politicky radikálnějším.“ Citováno podle 
Ludwig, E.: Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem. Přel. F. Kubka, V. K. Krach. Praha, Čin 1947, 
deváté vydání, s. 93.
1013 Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 80. Autor na téže straně dále uvádí: „… bude třeba vyňati ze sféry 
soukromé uhlí a těžký průmysl … nejen uhlí, železo a minerální zdroje vůbec, zbrojní a těžký 
průmysl, ale také komunikace všeho druhu, pozemní, podzemní, vodní i vzdušné, … také léčebné a 
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Jak bylo výše podáno, svoboda je neoddělitelná od rovnosti, proto se považují 

velké majetkové rozdíly a chudoba za nežádoucí nebezpečí. Již Ch. L. Montesquieu 

navrhuje z tohoto důvodu zdanění velkých majetků,1014 s tím lze bezvýhradně 

souhlasit. K problému zajištění rovnosti v hospodářství lze uvést, že podle nazírání 

L. T. Hobhouse má stát povinnost zajistit každému podmínky k výživě. K tomu 

vedou dvě cesty, první znamená povolit přístup k prostředkům výroby, druhá zajistit 

každému jednotlivci podíl na obecním jmění.1015 „Plán demokratisace 

hospodářského života, jak jej zde shrnujeme, předpokládá typ smíšeného 

hospodářství, v němž vedle úseku kolektivního má – v rámci veřejné kontroly a 

obecného hospodářského plánu – své místo hospodářská činnost individuální 

s vyloučením všech soukromých monopolů.“1016

Jistě lze dojít k obdobnému názoru, velké a klíčové podniky v rukou státu či 

pracujících ve výrobních družstvech, v řemeslné činnosti není důvod bránit činorodé 

iniciativě, zvláště když bude odstraněno vykořisťování člověka, tento prvek 

smíšenosti hospodářství lze akceptovat.1017

Nezbytností je osvěta a výchova k demokracii, pak je možné, že někteří 

„osvícení“ kapitalisté demokratického založení budou chtít socialisovat dobrovolně a 

bez náhrady, zvláště když pochopí nelegitimitu a sobeckost svého dosavadního 

počínání. Zatímco oni obývali honosné paláce, lid úpěl v potu a hladu, přičemž ti 

nejchudší, co neměli ničeho a nikoho, vybírali odpadkové koše a umírali na ulicích.

Nelze vyloučit, že i u těch, kterým dosavadní společenský řád zcela vyhovuje, 

objeví se nadšení a touha po demokracii, po řádu, v němž nikdo nebude muset 

nespravedlivě trpět. Jak píše W. Whitman ve svém díle „Vyhlídky demokracie“: 

„… všechny evropské země si mohou ušetřit mnoho zmatku, uznají-li tento zřejmý 

                                                                                                                                    
klimatické zdroje a instituce, např. léčivá zřídla, lázně, nemocnice,  sanatoria, ozdravovny; také 
přírodní síly … také kulturní zdroje a instituce, např. školy…“
1014 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 191-192.
1015 Viz Hobhouse, L. T.: Opus citatum, s. 143.
1016 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 82. Na straně 82-83. je dále uváděno: „Demokratisovat 
hospodářství znamená podřídit zájem soukromý zásadně a obecně zájmu celku a organisovat 
hospodářskou činnost tak, aby mohla plnit svůj skutečný úkol, uspokojovat lidské potřeby, a to účelně 
a hospodárně – což dosud nebylo její skutečnou směrnicí. … Teprve hospodářství, podporující 
spotřebu svým zaměřením na zvyšování úrovně, tedy hospodářství podle plánu pomůže zjednat 
nápravu. … plán rozumně uvážený a s dostatečnou pružností, aby se mohla uplatnit proměnnost, 
rozmanitost a složitost hospodářského života. Celkovou přestavbu hospodářství bude nutno provádět 
jak v měřítku světovém, tak v užším měřítku jednotlivých států, jejichž vzájemná spojitost bude stále 
vzrůstat.“
1017 K závěru autor práce došel rovněž po věcné diskusi s Marií L. Neudorflovou, uskutečněné dne 
16. 3. 2012 v Národní knihovně v Praze.
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fakt (neboť je to fakt zřejmý), že nějaká taková forma demokratisace je to jediné, co 

nám zbývá.“1018

Budou-li výrobní prostředky v rukou lidu, bude možné opustit zničující 

hospodářskou soutěž a jít vstříc budoucnosti methodou spolupráce. Skutečně veškerý 

život ve státě je zapotřebí prolnout principem tvořivé spolupráce, který J. L. Fischer 

nazývá principem vnitřní demokracie.1019 „… nakonec, dříve či později, … musí stát 

přistoupit k přesnému programu a plánu hospodářskému a vůbec ze stádia boje 

přejít do příměří a posléze ke spolupráci všech v míru a klidu.“1020 píše Antonín 

Uhlíř1021.

Odedávna je považováno za vyšší úroveň lidského počínání, dát přednost 

spolupráci a dohodě před bojem, který je spíše znakem nižších vývojových stupňů 

lidské civilisace. Tato methoda bude stát na dohodě a efektivní výrobě, můžeme říci, 

že bude dána přednost rozumnému hospodářskému plánu. Podobně to viděl E. 

Beneš, který pronesl ve své řeči k zahraničním výborům sněmoven : „… budeme 

musiti se rozhodnouti pro jistý druh t. zv. plánovitého hospodaření.“1022 Navrhuje se 

zavést hospodářské plány na úrovni obcí, krajů, zemí a státu, s akcentem na zásadu 

subsidiarity. S odstupem let píše P. F. Drucker: „… koncem 50. a začátkem 60. let, 

bylo centrální plánování velkou módou, a to celosvětově. … téměř každý uznával, že 

výsledky, které plánování přinášelo, byly nekonečně lepší než výsledky 

neplánovaného rozmisťování kapitálu na základě trhu…“1023

Efektivní spolupráce v hospodářství není možné dosáhnout jiným způsobem 

než tvorbou plánů a dohody, to však nebude možné bez jistého mezinárodního 

                                               
1018 Whitman, W.: Opus citatum, s. 40
1019 Viz Fischer, J. L.: Krise demokracie. Kniha druhá. Řád. Brno, Index a Pokrokový obzor 1933, s. 
208.
1020 Viz Uhlíř, A.: Opus citatum, s. 378.
1021 Antonín Uhlíř (1882-1957) národně-socialistický politik a středoškolský profesor.
1022 Sobota, E.: Program našeho druhého presidenta pro domácí politiku. In: Edvard Beneš, filosof a 
státník. Red. Hartl, A. Praha L. Mazáč 1937, s. 99. Autor díla na téže straně dále cituje E. Beneše: 
„Ostatně je nutno, abychom si sami, my politikové i národohospodáři, řekli, do jaké míry je dnes už 
konec s čistým hospodářským liberalismem a volným podnikáním a do jaké míry státními zásahy 
musíme v době příští hospodářský život svého státního celku dirigovat. Hluboká hospodářská krise 
dnešní doby je právě bezesporným projevem dnešních obtíží systému volného podnikání a svobodné 
výměny statků, čili t. zv. moderního kapitalismu.“ Plánované hospodářství s vyloučením trhu odmítá 
R. A. Dahl, když navrhuje spojit obojí, jak tržní hospodářství, tak centrální řízené hospodářství do 
jednoho – řízený trh.  Srv. Dahl, R. A.: Demokracie v právním státě? Praha, Nadace Readers 
International (Prague) 1995, s. 73-79.
1023 Drucker, P. F.: Opus citatum, s. 167.
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dorozumění, především se státy častého obchodního styku.1024 Jako conditio sine qua 

non bude úspěšný projev iniciativy k demokratické součinnosti států na poli 

politickém a hospodářském,1025 i z důvodu otevřenosti a provázanosti ekonomik 

jednotlivých států, žádoucí je společný postup států. Pak bude možné úspěšně 

realisovat „… hospodářský plán, s cílem zvýšit... výrobu, blahobyt a životní úroveň 

všech.“1026

K otázce suverenity lidu v hospodářství lze poznamenat, že je žádoucí vydat 

se cestou přiměřenou, socialisovat krok za krokem, ne násilně, s porozuměním věci. 

Informovanost je nezbytná, proto musí být zabráněno nesprávnému pochopení 

opatření a jejich cílů. F. Krejčí zvláště zdůrazňuje požadavek: „… obmezit abnormní 

zisk kapitálový účastí státu a postátněním resp. znárodněním všech podniků 

průmyslových, hospodářských, obchodních, které poskytují možnost velikého zisku 

jednotlivcům, a znárodněním latifundií rozumnou parcelací.“1027 Jak vidno, není 

nutně zapotřebí revoluce, jež by byla vedena krvavými prostředky, naopak hovoříme 

o revoluci evolucí, o revoluci hlav a srdcí, jak říkával T. G. Masaryk. 

Nepochopitelný rozpor deklarované suverenity lidu na poli politickém, avšak 

nikoli už v oblasti hospodářství musí být napraven. K problému zmiňuje se J. Jaurés: 

„Je to oligarchie kapitálová, která vlastní, vede, spravuje, vykořisťuje. … Jako mají a 

používají všichni občané politické moci demokraticky a společně, právě tak společně 

mají míti a používati hospodářské moci a výrobních prostředků.“1028

Problematika fenomenu socialisace je značně širší, než by se mohlo na první 

pohled zdát. Nejde jen o dimensi hospodářskou, filosofii boje a právo silnějšího je 

zajisté nutné odmítnout rovněž i na poli kulturním, ježto je základem, na němž staví 
                                               
1024 Viz Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 51.
1025 Ibidem, s. 63.
1026 Beneš, E.: Proslovy dne 8. října 1946 v Mladé Boleslavi, Sobotce, Jičíně a Kopidlně. Mladá 
Boleslav, Místní národní výbor 1947, s. 21.
1027 Krejčí, F.: Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném. Praha, J. Laichter 1922, s. 
544. Autor díla dále na téže straně uvádí: „Může běžeti pouze o to, aby se připravovalo znemožnění 
nahromadění kapitálu v jedněch rukou, k tomu je prostředek nejbližší, nejschůdnější, bez násilných 
otřesů proveditelný … To je vedle kulturní socialisace program pro nejbližší budoucnost a musí býti 
prováděn tak dlouho a tak důsledně, až výroba vůbec bude zespolečněna, a možnost zjednána, zisk 
rozděliti stejnoměrně všem pracujícím. Až bude takto zisk, v tom pregnantním smyslu, pouze 
společný, a jednotlivci nebudou cítiti potřebu a nebudou také míti možnost získávati pro sebe: pak 
bude možno přikročiti k druhému stupni, k odstranění zisku vůbec.“
1028 Krejčí, F.: Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném. Praha, J. Laichter 1922, s. 
484. Tamtéž je dále uvedeno: „Mezi politickým režimem, vyšlým z hnutí revolučního a ekonomickým 
režimem společenským je nesmiřitelná protiva. Na politickém poli je prováděna demokracie, všichni 
občané účastní se aspoň de iure suverenity; všeobecné právo hlasovací je komunismem politické 
moci. Na poli hospodářském naproti tomu je suverení menšina.“
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hospodářství. Byl-li by nemravný egoismus rozvíjen již v raném věku u žactva a 

studentstva, to jest ve fázi přípravy na budoucí povolání, jen stěží lze očekávat rozvoj 

altruistických snah v dospělosti a zároveň tak ohrožení základní methody spolupráce. 

„Otázka kapitalismu je národohospodářská, ale podmínky jejího řešení nejsou jen na 

poli hospodářském…“1029 píše F. Krejčí. Poněvadž vše souvisí se vším, vše je 

provázané, doporučuje se nejprve přistoupit k plné socialisaci škol, vědy a umění.

Co se týká rozdělování, mělo by na každý pád být spravedlivé, k tomuto cíli 

se používají různá hlediska, jako jsou zásluhy, potřeby a další. G. B. Shaw je striktně 

pro „… dělení na základě rovnosti lidí… dělení stejným dílem je nejen možné, nýbrž i 

osvědčené dlouhými zkušenostmi.“1030 Toto pojetí zcela odpovídá demokratickému 

přístupu, ačkoli dosud není upřednostňováno; privilegia stále vládnou naší 

společnosti, která se tak jeví méně demokratická než kdykoli předtím. J. Macek 

přitom popisuje: „Sociální zřízení, které umožňuje nebo zaviňuje dnešní rozdělení 

pracovních plodů, je hlavní brzdou pracovního výkonu.“1031 proto bude zapotřebí 

vydat se směrem jiným, směrem demokratickým.

Nicméně vůdčím principem hospodářské demokracie mělo by být 

družstevnictví vystavěné na zásadě rovnosti pracujících, aby ti co v podniku pracují, 

obdrželi spravedlivé výnosy na ně připadající. „Družstva jako… opatření, aby se 

                                               
1029 Krejčí, F.: Opus citatum, s. 543. Autor dále na téže straně uvádí: „… právě ty podmínky, které 
zaručují trvalost ano samu možnost nápravy, jsou mimo hospodářský obor. S těmi se tedy musí začít 
nejdříve při socialisaci, aby nevyhovění jim nemařilo práci na poli národohospodářském. Netřeba 
podotýkati, že podmínky ty jsou na poli kulturním. Bez povznesení kulturní úrovně všech vrstev na 
stejný stupeň, nebo aspoň převážné většiny celého národa a především většiny vrstvy proletářské, není 
možno nadíti se úspěchu socialisace národohospodářské. Vrstvy musí býti pro nový řád připraveny 
intelektuálně, musí býti vychovány, aby získané dovedly udržeti. V tom směru musí socialisace začít: 
nejprve se musí zesocialisovat vzdělání, školství, pěstění vědy, pěstění umění, a s pokrokem v tomto 
směru může jíti socialisace na poli hospodářském, postupně, aby souvislost nového řádu se starým 
nebyla násilně přervána, aby nové vyrůstalo ze starého, jsouc rozumně vroubeno a oštěpeno.“ 
1030 Shaw, G. B.: Opus citatum, s. 73-76. Autor tamtéž dále uvádí: „A má osvědčenou výhodu, že 
zajišťuje schopným povýšení na základě zásluh. … Pouze tam, kde je finanční rovnost, může 
vyniknouti zásluha. Tituly, hodnost, věhlas způsobí více škody nežli užitku, mohou-li býti zaplaceny 
penězi. … Mezi osobami se stejným důchodem není jiného společenského rozdílu, nežli v zásluhách. 
Peníze neznamenají nic, povaha, chování a schopnosti vše. Místo aby všichni pracující byli stlačeni na 
nízkou mzdovou úroveň a všichni boháči vyzdviženi na úroveň důchodu, uznávaného v módní 
společnosti, našli by si při systému stejného důchodu každá žena i každý muž svoji vlastní úroveň.“
1031 Macek, J.: Sociální politika. Díl I. Úkoly a zásady. Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a 
nakladatelství (Ant. Svěcený) 1925, s. 14. Autor na téže straně dále uvádí: „Nespravedlivě nízká (ne 
pouze nízká) mzda a nespravedlivě vysoký zisk podnikatelský ochromuje pracovní chuť, odnímá 
vzpruhu vynalézavosti a tím zdržuje technický pokrok, hromadná chudoba tlumí ušlechtilé zájmy, 
otupuje ducha a zastavuje kulturní pokrok v lidu.“
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zabránilo závislosti na zaměstnavateli.“1032 Význačnými znaky družstva jsou rovnost 

členů, jejich součinnost a demokratické spravování.1033 Nicméně strategické podniky 

měly by být v rukou státu, z důvodu ochrany proti nekalým úmyslům těch, co to 

s demokracií nemyslí upřímně. Šlo by tedy o zestátnění v zájmu v podniku 

pracujících.1034 J. S. Mill si představoval budoucí společnost jako společnost 

výrobních družstev, které by mohla zachovat vše, co je dobré na soukromém 

vlastnictví, ale zbavit se jeho záporných následků. Odmítal proto kapitalismus, 

protože rozdělením lidí na vlastníky a zaměstnance je popřen nutný minimální základ 

pro politickou demokracii.1035

Je více než pravděpodobné, že „… družstevnictví… vede k sociální 

emancipaci pracujícího lidu…“1036 Myšlenku socialisace lze v obecné rovině 

podpořit důkazem zestátnění drah v Německu počátkem dvacátého století, které 

ukázalo možnost dokonalejšího hospodaření státu než hospodaření v rukách 

soukromého podnikatele.1037 Bude proto usilováno „… o zkracování cesty 

od výrobce ke konsumentovi a o vyřazování příživnického meziobchodu budováním 

konsumních družstev, kde zákazníci jsou spolumajiteli podniku; v družstvech 

výrobních dělníci jsou spolumajitelé budov a strojů, jichž užívají, tedy výrobních 

prostředků.“1038

Podle F. Krejčího princip družstevnictví „… opírá se o právo dělníka na plný 

výnos práce a o zásadu samosprávy práce, t. j. aby vlastnictví výrobních prostředků 

a řízení výroby připadlo dělníkům.“1039 Jeví se proto veskrze spravedlivý a 

odpovídající ideji humanitní, samozřejmě je nezbytné vztáhnout jej i na pracovníky 

profese nikoli dělnické. Již F. Lassale žádal na dělnickém kongresu, aby byla 
                                               
1032 Wilbrandt, R.: Dělnická otázka a družstevnictví. Praha, Unie československých družstev 1932, s. 
6.
1033 Modráček, F.: Družstevnictví a socialismus. Praha, Československá sociální demokracie 1947, s. 
11-12.
1034 Srv. Fiedler, F.: Opus citatum, s. 99.
1035 Viz Adamová, K. Křížkovský, L. Dějiny myšlení o státě. Praha: ASPI Publishing,s. r. o., 2000, s. 
234.
1036 Modráček, F.: Družstevnictví a socialismus. Praha, Československá sociální demokracie 1947, s. 
22.
1037 Ibidem, s. 81.
1038 Neff, V.: Socialismus. Filosofický slovník pro samouky neboli antigorgias. Praha, Družstevní 
práce 1948, s. 430.
1039 Krejčí, F.: Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném. Praha, J. Laichter 1922, s. 
480. Autor na téže straně uvádí: „Dvě cesty jsou tu možny: svépomocného kooperativismu, když by 
dělníci společně zřídili dílnu, kde by na vlastní prospěch a risiko pracovali, a socialistického 
syndikalismu, když by dělnictvo revolučním převratem uchvátilo soukromou výrobu statků a 
proměnilo ji v kooperativní.“
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vytvořena výrobní družstva podporovaná státem.1040 Minimálně zpočátku přechodu 

od řádu kapitalistického k hospodářské demokracii je taková podpora 

ospravedlnitelná. 

Další otázkou je efektivita družstevnictví: „Úspěch družstevnictví jest závislý 

na obecné kulturnosti, na sociální uvědomělosti členů,… na zkušenosti vůdců a jejich 

oddanosti zájmům kolektiva. Přímou závislost úspěchu kooperace na mravních 

vlastnostech družstevníků uznává většina teoretiků družstevnictví.“1041

Družstvo je založeno na demokratickém principu, pravděpodobně kromě 

státních podniků dosud nejsou známy jiné možnosti, jak by mohlo být zabráněno 

vykořisťování v hospodářství. Pracující budou moci sami rozhodovat o směřování 

družstva, v jejich rukou bude jeho správa, bude tak opuštěna zásada „o nás bez nás“. 

Přičemž „… pracující lidé budou svými orgány v podnicích soukromých i veřejných 

účastni jejich správy a řízení. Vzájemná součinnost a kontrola těchto činitelů zaručí, 

aby podnik pracoval v zájmu celku a v souladu s plánem, aniž byl 

zbyrokratisován.“1042

Má se za to, že tak bude lépe možno jít v budoucnu cestou spolupráce napříč 

národním hospodářstvím, ba i, pokud možno, světovým. Methoda socialisační je 

považována za jedinou možnou, dílem lze zestátňovat, dílem a pravděpodobně 

větším vytvořit lidová družstva, jejichž členy budou pracující. Legitimita postupu se 

opírá o humanitu, o lidskost, nikdo v demokracii nemá být prostředkem jiného, tak 

tomu bývá za feudalismu jakékoli povahy. Přirozeným důsledkem socialisace je 

přeorientace z tržního principu volné soutěže na princip spolupráce a tvorbu 

hospodářských plánů. Ovšemže zisky budou nižší, ale za cenu lidského přístupu. 

Není vyloučeno, že dojde k dalšímu rozvoji výroby, inovací, jako vedlejším 

produktům změny, jež institut práce přenesla do roviny smysluplného naplnění a 

budovatelského nadšení.

Zdá se tedy, při vyslovení pravděpodobného závěru, že vydat se cestou 

opravdové demokratisace, je jedinou možností, ke které není rovnocenná alternativa. 

                                               
1040 Ibidem, s. 482-483.
1041 Lomšakov, A. P.: Opus citatum, s. 321.
1042 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 83.
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Za podmínky, že cílem společnosti je nastolení materiální demokracie, nelze setrvat 

při hospodářském liberalismu, to je pojmově vyloučené. 

Výše tedy byly podány důvody, proč nastoupit proces, jehož výsledkem je 

hospodářská demokracie. Idea humanitní, z ní vyvěrající idea svobody a idea 

rovnosti, jsou v příkrém rozporu s přístupem homo homini lupus T. Hobbese. Vývoj 

lidské civilisace opakovaně směřuje k požadavku sociální spravedlnosti, do stavu, 

kde není společenských výsad, pánů ani chudáků. 

K tomu byla podána sada nejnutnějších opatření, jako je propagace 

družstevnictví, uskutečnění socialisace výrobních prostředků, tvorba hospodářských

plánů při opuštění volné soutěže, která je vhodná pouze pro sport a některé oblasti 

kultury. Drobné soukromé řemeslnictví není na překážku, ni v rozporu s výše 

uvedeným. Jistě je nutné vyzdvihnout mravní aspekt při uskutečňování hospodářské 

demokracie, celá výroba má být na něm postavena. Čistě materialistické hledisko 

nemusí se jevit jako dostačující, jak se říká, nejen chlebem živ je člověk. 

Vzhledem k významu celého konceptu hospodářské demokracie, je žádoucí 

pečlivá příprava celého postupu, vzájemná koordinace, především přesvědčení lidu 

o potřebnosti takových opatření, to je však možné, až po provedení vzdělávacích 

reforem výše již nastíněných v kapitole V., zvláště se upozorňuje na nutnost 

vzdělávacích lidovýchovných kursů, svobodného tisku a osvěty. Jedině vzdělaní lidé 

jsou schopni provést změnu, k tomu je potřeba demokratických učitelů.

Správa lidu lidem a pro lid se opět přiblíží ke svému cíli, otevře-li se dimense 

hospodářské demokracie, výhodou bude nikoli cyklická ekonomika s pravidelně se 

opakujícími krizemi a nezaměstnaností. Přirozeným opakem budou přednosti, jako je 

plná zaměstnanost, výroba, služby bez krisí, které vznikají především z nadvýroby.
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VII. Problém demokratického politika a politické strany

1. Politik v pojetí humanitní demokracie

a) Požadavky kladené na demokratického politika

Demokracie nepotřebuje jen tak ledajaké politiky, ale přímo demokratické. 

Jelikož „… politika je veliká věda a veliké umění; a v tom umění nemají nikdy 

opravdového úspěchu diletanti, kteří nechtějí pronikat k jádru věci a kteří si 

neuvědomují, že každá zdárná politika musí spočívat na solidní základně vědecké, na 

solidní doktrině filosofické a na veliké víře v mravní poslání člověka a národa.“1043, 

budou níže stanoveny požadavky, jež je nutné klást na politika, aby úplná 

demokracie nebyla toliko sladkým nočním snem.

O co tu běží, je pokusit se odhalit typ politika, který by byl pro demokracii 

přínosem, vhodným substrátem, z něhož by rostlo ve společnosti jen to dobré. 

Demokratický vůdce1044 za klidné vnitřní i mezinárodní politické situace takřka 

nevyniká, v okamžiku osudných nástrah a překážek dovede provést národ všemi 

nebezpečími, má skoro mystickou moc, neboť lid na něj spoléhá.1045 Jak má občan 

rozeznat opravdového demokrata od bezohledného ctižádostivce a hochštaplera? 

Podle E. Beneše jde o těžký problém demokracie, na který je jediný lék: boj pevný, 

vytrvalý a poctivý, ale slušný. Na konci vždy lež zůstane lží a nepoctivé se vyjeví,1046

kal odedávna klesá ke dnu.

Nejprve se hodí popsat, čeho by se měl demokratický politik oprostit. 

„U vůdců politických bezzásadovost mívá vedle nevzdělanosti ještě jednu důležitou 

příčinu a to je netrpělivost, která svádí k t. zv. chytráctví, jež ovšem nakonec se ukáže 

prohloupením.“1047 Orientace na zisk, prospěchářství nejsou vlastní správě lidu, jež je 

povahy administrativní, o to více potom záleží na nezištnosti. F. Uhlíř varuje, že „… 

dělat poctivou národní politiku neznamená dělat kariéru, ani si zaopatřovat dobré 

bydlo, ale že být politikem jest ukrutně těžké zaměstnání, těžší než kněžský celibát a 

                                               
1043 Beneš, E.: Francie a nová Evropa. Essay o duchovní krisi poválečného evropského člověka. Praha, 
S-v-u- Mánes 1935, s. 53.
1044 Především ve starší literatuře je používán pojem „vůdce“, je to politik s velkým P, na kterého se je 
možné spolehnout v každé situaci. 
1045 Viz Allen, C. K.: Demokracie a jedinec. Praha, Melantrich 1948, s. 35.
1046 Viz Beneš, E.: Boj o vyšší politickou kulturu národa. Praha, Ústřední výkonný výbor 
československé strany národně-socialistické, 1932, s. 12.
1047 Macek, J.: Opus citatum, s. 198.
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odpovědnější než služba soudcovská… nedobrý politik může páchat zlo na 

milionech.“1048 Touha po vlastním prospěchu je vlastní doktríně liberalismu, 

demokrat usiluje o blaho celku, proto v cestě za lepší budoucností není myslitelné 

vydat se jiným směrem.

Nicméně ani nedemokratický politik by neměl v demokratickém systému 

„… pracovat proti demokracii a proti svému odpůrci politickému vědomými lžemi, 

planým neověřeným nařčením, šířením nedokázaných a nedokazovaných podezření, 

šířením náznaků a nedopověděných útoků, od nichž se prostě zbaběle pak 

utíká…“1049 Tomu se musí zabránit, minimálním opatřením je zákaz 

nedemokratických politických stran, ať už by se ve svém názvu schovávali za slovo 

demokratická.

Pravý demokratický politik, jenž je velmi dobře vzdělán, vychází 

z filosofického základu, rozumí lidu a dbá o jeho blaho, musí mít vynikající mravní 

kvality a být schopen pracovat pro demokracii až do úmoru. Jeho ozdobami mají být 

důstojnost, poctivost, objektivní přístup, neochvějnost, nesobeckost, trpělivost, 

železný charakter a statečnost. Nebude myslitelné ho zaměnit s oportunistou, 

patolízalem, cynikem, hochštaplerem či vyznavačem macchiavellismu. Je-li politika 

také umění, pak pravý politik má být umělcem a zároveň i vědcem, to jest, aby byl 

schopen používat ve své činnosti vědeckých method; a ovšem i psychologem, aby 

porozuměl lidu a vžil se do jeho duše. K tomu však potřebuje být filosofem –

filosofem dějin a ethikem, zásadní je pro politika porozumět dějinnému vývoji 

společnosti a ztotožnit se s mravními zásadami1050, jen tak se dovede vyhnout 

politické džungli. 

Podle Sokrata hlavními jeho ctnostmi jsou skromnost a sebeovládání. Jen lidé 

vybavení těmito ctnostmi mohou řídit druhé.1051 Platonův státník má být ztělesněním 

nejlepších kvalit státu – jen to skýtá záruku, že se moc nezvrhne k oligarchii. Jeho 

nejvyšší ctností má být umírněnost, dále umění jednat s lidmi různých povah či 

schopnost odstraňovat nepořádky v obci. Dobrý státník by měl být moudrý 

státník.1052 Podle Konfucia člověk připravený na vládní službu by měl mít tyto 

                                               
1048 Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 63.
1049 Beneš, E.: Opus citatum, s. 14.
1050 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 277-278.
1051 Viz Valeš, L.: Opus citatum, s. 55.
1052 Ibidem, s. 63.
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vlastnosti: „Dokonalý člověk je vlídný a neúplatný. Dokáže pracovat s lidmi, aniž by 

je rozzlobil. Má touhy, ale není nenasytný. Je úctyhodný¸ ale nikoliv pyšný.“1053 Již 

ve starověku byly položeny základy ideálního politika, avšak je pouhou hrou osudu, 

že dosud málokomu se podařilo takovým kritériím vyhovět.

Opravdový charakter je zbožím nedostatkovým, zato však společnosti velmi 

oceňovaným, proto „Právem se očekává od ideálního typu politika, aby byl silnou 

myslitelskou a mravní osobností.“1054 a byl by tak schopen slušnosti, upřímnosti, 

férovosti, to jest toho, co představuje vyšší politickou kulturu.1055

Přitom však žádoucí je jeho výrazná osobnost, šedá myš toho mnoho 

nezmůže. „Státníků, ne pouze politiků je nezbytně třeba. Instituce samy nestačí: 

demokracie potřebuje osobnosti, jednotlivce schopné politické tvůrčí práce.“1056 Jde 

tedy o onen zdravý individualismus, jenž úspěšně může se projevit skrze nesobecky 

založeného demokratického jedince, poněvadž „… jen v něm je životodárný základ 

demokracie, která potřebuje… co největšího množství osobností… aby každý občan 

se stal osobností, činným nositelem demokratického řádu.“1057

Politik v demokracii zcela nezbytně musí absolvovat jednotlivé stupně 

vzdělávací a stále se zdokonalovat ve vědění, aby mohl vykonávat politiku 

vědeckou: „Nikdy nebylo praktické činnosti bez theorie, hlásá Masaryk od počátků 

svého působení. Tím spíše platí to zajisté o činnosti politické…“1058 Nevzdělaný 

politik je bezpochyby ostudou své politické strany, pokud zaujímá čelné postavení 

v ní, brzy se to projeví na jejích celkových výsledcích.

Zároveň aby mohl demokratický politik sdělit a naplnit politický program, 

jenž representuje a který obvykle stojí na ideovém základě, „Má býti filosofem, který 

bez obtíží a zmatku volí takové duchovní i hmotné prostředky, jež jsou nutné 

k provádění žádoucích společenských reforem.“1059 Ačkoli všeobecný přehled jeho je 

nepostradatelný, zvláště když elementární neznalost společensko-vědního základu je 

                                               
1053 Konfucius: Hovory. Bratislava, CAD PRESS 1994, s. 158
1054 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 67.
1055 Viz Beneš, E.: Boj o vyšší politickou kulturu národa. Praha, Ústřední výkonný výbor 
československé strany národně-socialistické 1932, s. 13.
1056 Steed, W.: Opus citatum, s. 55.
1057 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 56-57.
1058 Trapl, M.: Vědecké základy Masarykovy politiky. Pokus o soustavný výklad Masarykovy 
politické teorie. Brno, Zář, tiskové a vydavatelské podniky 1947, s. 87.
1059 Hník, F. M.: Opus citatum, s. 66. Autor tamtéž dále uvádí: „Měl by býti vybaven stejně schopností 
k objektivní rozumové analysi i k intuitivní synthesi. Chybí-li mu jedna z nich, jeho dílo bude jen 
nepovedeným torsem...“
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do očí bijící a působí tak politikovi ostudu, který ztrácí důvěryhodnost, určitá 

specialisace je zcela nutná, poněvadž bývá považována v dnešním světě za conditio 

sine qua non úspěchu,1060 politik pak může alespoň o jednom oboru lidské činnosti 

mluvit dokonale fundovaně. Řekl T. G. Masaryk: „A kdokoli z vás chtěl by býti 

předním, budiž služebníkem všech.“1061 Stejně jako kněz slouží Bohu, politik zrovna 

tak má sloužit správě lidu, s veškerou silou, ač sám nezainteresován.

Politik má být schopen snést i nějaký ten útok ze strany protidemokratické 

oposice, aniž by se cítil uražen, jinak je lidu pro smích ten, co běží k soudu. Zářným 

příkladem je v tomto ohledu E. Beneš.1062 Politik, jakého je třeba, musí být kromě 

svého humanitního založení také silný a schopný, jen pak bude schopen vytrvat a 

neustoupit v zásadových věcech politikům moci a síly.1063 „Takový politik má před 

sebou jen své ideály, své veliké cíle, své mohutné poslání… nezná honby za 

popularitou…“1064 píše E. Beneš.

Aby toho bylo dosaženo, je nutné přistoupit k výchově politiků 

demokratických. Níže proto bude nastíněna povšechná představa.

Obecně lze říci, aby politik mohl lidu porozumět, musí se přímo z něj 

rekrutovat, proto základ výchovy demokratického politika má být obdobný jako u 

kteréhokoli jiného občana. G. Steffen v díle „Das Problem der Demokratie“ píše:

„… že demokratický režim není možný bez sociální výchovy celého národa, jak 

                                               
1060 Viz Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 66., autor přímo uvádí, že: „Každý politický člověk má a může býti 
na příklad odborníkem v určité věci. Universální politický přehled je naprosto nutný, ale i specialisace 
je nutná. Universální přehled potřebuje politik proto, že žádný problém nestojí osamocen, každý je 
sklouben s problémy jinými… Vedle toho však politik má dobře ovládat alespoň jeden obor, aby byl 
skutečně k něčemu užitečný. Musí však býti podepřeno životními zkušenostmi, má-li se životu 
rozumět plně. Kromě toho pak každý politik by měl být přímo příkladem čestného člověka. Má mít 
čisté srdce, čisté myšlenky a čisté ruce.“
1061 Masaryk, T. G.: Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Sv. 1. 1918-1920. Praha, Čin 
1939, s. VII.
1062 Beneš, E.: Opus citatum, s. 5., kde je uvedeno: „Naši straníci nemohli totiž dobře chápat, proč na 
řadu osobních útoků, na mne po tak dlouhá léta podnikaných, neodpovídám, proč nežaluji, proč věci 
prostě přecházím. Odmítal jsem to dosud. Chápu kritiku své činnosti a své osoby jako součást 
veřejného politického boje, jemuž se vyhýbati není třeba a není možno. Pokud pak jsou to útoky, jež 
přesahují meze slušnosti, veřejné morálky a počestnosti, považuji zjevy takové za součást nemoci a 
krise dnešní demokracie… Nadávky a útoky na vedoucí osoby jsou, bohužel, nezbytností dnešní 
politické kultury nevykvašené demokracie a krise demokracie a našich nemocných lidí – a proto se 
dívám na ty zjevy klidně, věcně, nezaujatě, bez vášně a zloby, skoro jak ona objektivní fakt, který se 
mne téměř netýče.“
1063 Viz Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. 
Druhý díl. Praha, Čin a Orbis 1927, s. 551-552.
1064 Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, s. 6.
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občanů, tak i vůdců.1065 Záleží tedy na tom, aby již od raného věku byl veden člověk 

na svět přišlý k pěstování dobra, k humanitě a postupně vývojem v sobě probudil

demokratické cítění, k němuž mu budiž pomoženo vhodnými podněty ze strany 

rodičů, školy i celé společnosti.

Říká se, že již první tři roky mají určující vliv na charakter dítěte – budoucího 

demokrata, z toho důvodu je zapotřebí, aby náležitá osvěta v tomto smyslu byla 

činěna, aby rodiče byli dobře připraveni vést výchovu správným směrem. Takže se 

zdá jako nutnost „… demokracie nemůže být založena na egoismu, protože jest 

samosprávou lidu a má lidu sloužiti; Tohoto cíle se dosahuje tím, že celé 

demokratické zřízení jest organisací omezující egoism, vychovávající sociální 

vlastnosti.“1066 Jen tak lze dosáhnout cíle revoluce hlav a srdcí, bez ní se potřebné 

reformy nepodaří uskutečnit. Osvícený politik zcela osamocený ve svém úsilí je 

bezradný, lid i další politikové měli by být s demokratisujícím programem 

ztotožnění.

M. Trapl píše: „Zde připadá veliký úkol inteligenci, demokraticky smýšlející a 

vzdělané ve filosofii, sociologii, státovědě a národním hospodářství, aby intensivně 

pracovala ke zvýšení úrovně života lidu.“1067 Tak dojde k přenosu vědění 

z nemnohých na mnohé, v tom lze spatřovat nezbytný krok k humanitní demokracii.

Nyní byl tedy vylíčen typ moderního demokratického politika s kvalitami, 

které by měl mít, především schopnost vědeckého přístupu, ethického jednání a 

vzdání se osobního prospěchu. Včetně cesty jak toho lze dosíci, přirozenou 

výchovou, je-li dnes zaměřena na hodnoty liberalistické, je otázkou shody a změny 

založit ji na hodnotách demokratických.

b) Tak zvané vůdcovství v demokracii

V každé době a v každé společnosti se objevují jedinci, kteří vynikají svou 

statečností, odvahou a hrdinstvím, díky tomu jsou schopni vést a ukazovat cestu 

                                               
1065 Viz Lomšakov, A. P.: Opus citatum, s. 318.
1066 Ibidem, s. 318. Tamtéž je dále uvedeno: „její vůdcové se musí říditi ve své činnosti nikoliv 
egoismem, nýbrž sociabilitou, blahem společnosti.“
1067 Trapl, M.: Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka. Brno: Tiskové a 
vydavatelské podniky Zář 1948, s. 89. Autor tamtéž ještě uvádí: „K tomu, aby masy lidu získaly 
schopnost správně volit své vůdce, aby nepodléhaly tak bezmocně demagogii obratných, ale odborně i 
mravně nedosti kvalifikovaných ctižádostivců, nevidí Masaryk jiného demokratického prostředku než 
usilovnou péči o sociálně-politické vzdělání lidu, soustavnou občanskou výchovu pomocí školy a 
lidovýchovy.“
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vpřed nebo je-li toho třeba i bojovat a pokusit se demokracii zachránit proti jejím 

ničitelům. Již T. G. Masaryk zdůraznil, že „Žádné historicky významnější hnutí 

nestalo se anonymně, vždycky byli určití jednotlivci, kteří svou osobní autoritou 

vedli.“1068 Bezpochyby jde o jednu z nejsložitějších otázek politického života, avšak 

nelze ji ztotožňovat s koncepcemi takřka všemocných vůdců v autoritativních 

státech, držících se u moci násilím.1069

Naopak v demokracii mají vůdcové velmi svázané ruce, jsou pod bedlivou 

kontrolou, v určitých okamžicích mohou ochránit správu lidu před nebezpečnými 

útoky. Jsou proto velmi potřební, pro svou schopnost vést lid, bývají nazýváni vůdci, 

bez nich by k potřebným změnám nemohlo dojít, mají totiž schopnost strhnout i ty, 

co se drží vzadu. Na odpověď, proč v demokracii, společnosti rovných lidí, se 

objevují vůdci, odpovídá H. Kelsen: „Idei demokracie odpovídá, aby nebylo vůdce. 

… Pro vůdcovskou povahu není místa v demokracii. Avšak demokratický ideál 

svobody, být bez vlády a tudíž bez vůdce není ani zhruba proveditelný.“1070

Zdaleka ne každý demokratický politik musí být vůdcem, nicméně alespoň 

některý z nich by jím být mohl. Kam vede demokracie bez schopných vůdců, bylo 

vidět v roce 1938, rozumí se samosebou, že do záhuby a tomu je nutné zabránit.

Napomoci může opět výchova již odmalička tím, že umožníme dětem a 

mládeži, aby se ztotožňovali s vhodnými vzory, jež jsou hodné následování. Ctností 

každého vůdce je pokora, která se přirozeně objevuje spíše mezi Asiaty, což je 

plodem jejich kultury, v Evropě jde o zřídkavý jev. Lid potřebuje vůdce oddané 

mravním normám a nikoli morálním, jak zdůrazňuje I. Babbit, zatím jich je jako 

šafránu.1071

Vysokou potřebnost vůdce lze zdůvodnit samotným faktem, že občan je 

schopen uznat přirozené autority ve státě poté, co byly lidem vybrány a které 

v daném okamžiku ručí za správu věcí veřejných pouze v případě, že obstojí testem 

legitimity. Tím se má na mysli demokratický vůdce, jenž vykazuje určité mimo jiné 

                                               
1068 Masaryk, T. G.: Opus citatum, s 273.
1069 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 289-290.
1070 Kelsen, H.: Opus citatum, s. 70. Autor díla na stranách 76-77. dále uvádí: „Vůdcovství 
nepředstavuje absolutní, nýbrž jen relativní hodnotu: vůdce platí zde jen po určitou dobu a je podle 
určitých směrnic za „vůdce“; ostatně je svým druhům roven a podléhá kritice. … Racionalisace 
vůdcovství se svými důsledky: publicitou, kritikou, odpovědností, představou  o volné vytvořitelnosti 
vůdce znemožňuje, aby vůdce byl neodstranitelný. … Pro reálnou demokracii je tedy charakteristické 
stálé vyplývání vedených ze společnosti do vůdcovského postavení.“
1071 Viz Babbit, I.: Opus citatum, s. 198.
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faktory vědění, znalostí, mravnosti, opravdovosti a oddanosti ideálu demokracie1072, 

jen tak může být lidem uznán. Je velká naděje, že se podaří dosáhnout tohoto cíle. 

Lid žije ve svém demokratickém vůdci a on žije s lidem a v lidu, jsou jedním 

tělem.1073 E. Beneš poznamenává: „Věřím… v demokratického vůdce…“1074

Čemu je však nezbytné zabránit, hlavně aby se do posice demokratického 

vůdce nedostal ten, kdo chce demokracii zneužít, obalamutit lid, obrat jej o jeho 

majetek a nastolit tak autokratický režim. Zároveň bývá namítána vladařská povaha 

vůdce, jenž se stejně jako dědičný král drží svého trůnu a záměrně suverenitu lidu 

popírá, stejně jako celý demokratický princip.1075

T. G. Masaryka: „Demokratický vůdce bude myslit s lidem a pro lid… bude 

cítit svou odpovědnost před spoluobčany i před dějinami, bude svůj politický úkol 

chápat ethicky; bude vždy mluvit za sebe a brát odpovědnost za své činy na sebe, 

nessvalovat je na <národ>, <lid>…“1076

Lze shrnout, politika skutečná v zájmu lidu nemůže stavět na politických 

prospěchářích, potřebuje rovněž schopné a humanisticky založené demokratické 

vůdce. Způsob je stále tentýž – výchova voličstva; základem je nutně podmínka 

vzdělaného a inteligentního voličstva, proto byla výše popsána myšlenka 

lidovýchovných ústavů. Poté bude možné rozeznat potenciálního autokrata od 

demokrata a snad se i vyvarovat zbytečných chyb. Jen tímto způsobem, budou-li 

splněny tyto základní podmínky, dostaví se pokrok, již tak dlouho očekávaný a 

doslova vytoužený, otázkou je v jak daleké budoucnosti. 

2. Problém demokratické strany

Politická strana je jedním z mála způsobů, jak je možné ve společnosti 

prosadit zájmy lidu, je obecně uznávané, že strana je conditio sine qua non

demokracie, pro politika je zcela nepostradatelná. Údajně jsou politické strany –

                                               
1072 Viz Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 30-31.
1073 Viz Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, 
s. 6.
1074 Beneš. E.: Nesnáze demokracie. Praha, Svaz národního osvobození 1924, s. 49.
1075 Viz Pinz, J.: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát. Nymburk, OPS 2010, s. 16$.
1076 Trapl, M.: Opus citatum, s. 89. Autor tamtéž dále uvádí: „Samostatný a kriticky myslící politický 
vůdce potřebuje vzdělání a znalosti lidí, ale tyto znalosti a toto vzdělání nečerpá jen z knih, nýbrž 
především z živých a bohatých zkušeností.“ Obdobného názoru je E. Beneš: „… opakuji to opět -
otázka úspěšnosti demokracie je především otázkou dokonalosti jejích vůdců a ovšem politické 
vyspělosti a zralosti jejích lidových mas.“ Citováno podle Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, 
Čin 1946, s. 262.
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podle názoru J. Bryce – mnohem starší než demokracie, což prokazuje jejich 

existencí takřka ve všech zemích světa a ve všech vládních formách. 1077

Jistě lze jmenovat H. Kelsena: „Moderní demokracie spočívá právě na 

politických stranách… Jen sebeklam, nebo lichocení může mínit, že demokracie je 

možná bez politických stran.“1078

Strana má především napomoci efektivní diskusi a soustředění názorů lidu 

Diskuse by měla být kvalitní, tedy otevřená, svobodná a čistá, nesmí se zneužít, 

avšak její těžiště leží ve voličstvu!1079 Dalším úkolem strany je probudit motivaci a 

zájem obyvatel o dění ve státě i ve své obci, pokusit se zapojit je, s cílem, aby se co 

nejvíce lidí podílelo na správě věcí veřejných. Lze se ptát, co vyžaduje práce 

politická, mělo by být zřejmé, že dnes nutně musí jít o práci všech, jež nutně 

vyžaduje pilnosti, soustavnosti, vytrvalosti a stálosti a ve srozumění že vývoj se děje 

krok za krokem.1080

Rozumí se samosebou, že se stranami je velká obtíž, poněvadž nefungují tak, 

jak by měly, mnohdy jim ani nejde o blaho lidu, všeho lidu. „Žehrání na politické 

strany míří na jejich nedostatky, u nás zejména na vládu klik, aparátnictví, 

protekcionářství a korupci.“1081 Totiž skutečně demokratická strana z podstaty věci 

nemůže mít jiný cíl než štěstí lidu, v opačném případě pak jde o strany nikoli 

demokratické, nýbrž autokratické. Politické strany mezi sebou navzájem soutěží o to, 

která či které z nich bude či budou vládnout, je velikým nešvarem, že jen málokdy se 

tak děje čistými a férovými prostředky. Jak píše E. Beneš: „Ze soupeření stran 

pochází také všecky vady strannictví a hlavní nesnáze demokracie.“1082 Spočívají 

rovněž v tom, že v rámci onoho boje tyto strany pomalu zapomenou, čí získaly 

podporu, na to si často až na výjimky vzpomenou na konci volebního cyklu. „… 

straník neproniknutý ideály demokracie, je velmi nebezpečný člověk.“1083 Nicméně 

strana jako taková není zlem, tím jsou naopak nevzdělaní, nevychovaní a 

                                               
1077 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 128. Uvedený názor pravděpodobně nekoresponduje s uvedenými 
kořeny demokracie v kapitole II, nicméně je způsoben odlišným pojetím fenomenu demokracie 
v podání tohoto autora, přesto se však jedná o pozoruhodný soud. 
1078 Kelsen, H.: Opus citatum, s. 22-23
1079 Viz Allen, C. K.: Opus citatum, s. 52-53. 
1080 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, XLIX.
1081 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 70-71.
1082 Beneš, E.: Strannictví. Sociologická studie. Praha Nakladatelství Forejtka a V. Beneše 1912, s. 
147.
1083 Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, s. 7.
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nedemokratičtí občané a jejich vůdci.1084 Proto kdo neporozumí lidové politice, 

neměl by podle T. G. Masaryka v politice vůbec působit.1085

Proto se mluví o vládě stran, které spolu neustále válčí, a nikoli už o 

demokracii, hlavním dějištěm bývá parlament, stalo se zvyklostí, že se navzájem 

obviňují a pošpiňují. Jde o názorný příklad, jak tomu být nemá, vždyť hlavním 

heslem demokracie je spolupráce, strany by měly kooperovat spolu navzájem, vést 

plnohodnotnou diskusi, obklopit se odborníky a hlavně zapojit obyvatelstvo. 

„Veřejná činnost občanů a jejich kolektivní působení na vůdce, jímž se budí 

sociabilnost činnosti vůdců, jsou základními faktory demokracie.“1086 Strana má být 

stranou pro lid, nikoli pro jen sebe, k tomu nepotřebujeme demokracii.

Stav, na jakém jsou politické strany současnosti, je přesně takový. Po určitém 

čase dochází u nich k oligarchisačním tendencím, k jevu, který popsal již Robert 

Michels1087. Dokud vůdčím motivem straníků je egoismus nelze očekávat v tomto 

směru pokrok až do té doby, kdy altruismus (především vlivem výchovy) stane se 

jevem masovým. 

Jaké se objevují námitky proti systému stran? Především se mu klade za vinu, 

že plodí neupřímnost a faleš, že rozděluje nejen shromáždění poslanců, ale i celý 

národ na rozličné tábory, jež pojí vzájemné nepřátelství. Vlastenecký cit je 

zatlačován do pozadí, k jevům se přistupuje na základě stranických předsudků, 

návrhy ostatních stran jsou apriori  podezírány a odmítány již z principu, neboť jde o 

návrh oposice. Je považováno za obecnou vlastnost stranictví, že umenšuje mravní 

měřítko ve společnosti, jelikož všechny otázky jsou nahlíženy pod prismatem 

stranických zájmů.1088 Strany se absolutisují, jsou schopny obětovat nepohodlné lidi, 

nečestně útočit na protivníky; lež a překrucování je zcela běžné.1089

Jisté východisko vidí E. Táborský, který je přesvědčen, že: „… je možné vésti 

stranicko-politické klání i mezi směry nejprotichůdnějšími v naprostém fair play a že 

v politické kontroversi není třeba protivníka špinit a tupit.“1090 toho lze dosáhnout, 

bude-li základ politiky postaven na mravním základě. Pomocí jiného rázu může být 
                                               
1084 Viz Beneš, E.: Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin 1946, s. 308.
1085 Viz Masaryk, T. G.: Naše nynější krise. Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha, 
Čas 1895, s. LIX.
1086 Lomšakov, A. P.: Opus citatum, s. 318
1087 Robert Michels (1876-1936) německý sociolog, jenž zformuloval železný zákon oligarchie.
1088 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 133-135.
1089 Viz Hník, F. M.: Opus citatum, s. 86.
1090 Táborský, E.: Opus citatum, s. 15.
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omezení počtu politických stran, neboť čím jich je více, tím se vady stranictví 

násobí; nikoli však cestou autoritativních režimů. Vhodným způsobem se jeví ústavní 

zakotvení stranotvorného principu, což by znamenalo demokratické omezení 

svobody v zájmu celku, a ovšem i přehnaného koaličnictví.1091

Navzdory všem těmto nešvarům není možné systém stran opustit, byť čas od 

času je doplňují různá hnutí, jejich existence je však často krátkodobá, nejsou však 

sto je nahradit. Stanovisko posiluje J. Bryce: „Předně, strany jsou nevyhnutelny. 

Žádná veliká demokratická země bez nich nebyla. Ani jedna z nich nepodala 

příkladu, jak by se zastupitelská vláda bez nich mohla obejíti. Strany přinášejí 

pořádek v chaotickou spoustu voličstva.“1092

Rovněž i T. G. Masaryk nepřipouští alternativu už proto, že strana je i 

orgánem veřejného mínění a tím, kdo je schopen zprostředkovat zpětnou vazbu mezi 

správou a lidem. Díky své organisaci a tisku pak vedou politicky lid, mají podíl na 

jeho výchově i celkovém smýšlení,1093 poněvadž skutečná demokratická vláda je 

vybudována na nezkreslené informovanosti a z ní vyplývajícího rozumného mínění 

obyvatelstva.1094 Avšak nelze dovolit, aby veškerý život člověk byl v područí strany, 

přepjaté stranictví je totiž na škodu. Stav, kdy tzv. přebují je zlý, nelze dovolit, aby 

strany ovládly všechen společenský život ve státě. Nespočet stran je odedávna 

brzdou demokratické politiky.1095

Skutečným nešvarem se proto jeví, je-li ve státě, a v parlamentu obzvlášť, 

stran příliš mnoho a dále i ono prolínání stranictví do oblastí života, kam nepatří, 

zvláště pak omezit vliv stran na byrokracii. Nepochybně nedostatečná demokratisace 

stran je problémem zcela zásadním. Stranická oligarchie v demokratickém státě je 

naprosto nežádoucí, byť ji lze považovat za dosud přirozený jev. V neposlední řadě 

bude nutno vyžadovat pro futuro zcela transparentní financování stran. Klíčem 

úspěchu stran ve společnosti pak bude, aby do veřejných funkci šli ti nejlepší,1096

usilující o blaho lidu a nikoli ti, kteří touží po dobrém korytě. Politická strana má mít 

mravní odvahu, jaké lidi připustí k politické moci, je měřítkem poctivosti strany.1097

                                               
1091 Viz Beneš, E.: Opus citatum, s. 309-318.
1092 Bryce, J.: Opus citatum, s. 136.
1093 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 85-86.
1094 Viz Bryce, J.: Opus citatum, s. 126.
1095 Viz Trapl, M.: Opus citatum, s. 87.
1096 Viz Táborský, E.: Opus citatum, s. 98-100.
1097 Viz Uhlíř, F.: Opus citatum, s. 70.
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Podle M. Skácela politické strany jsou „… nositelkami politické vůle lidu. 

Avšak důsledně centralisované strany jimi nejsou. Stávají se mocenským základem 

stranické, politické a hospodářské oligarchie.“1098 proto bude zapotřebí klást vysoký 

důraz na to, aby členové stranických orgánů byli voleni, fungovaly demokraticky a 

tyto orgány podléhaly pravidelné obměně. Platí, že neexistuje režim demokratický, 

pokud se tvorba vůle uvnitř politických stran neděje způsobem demokratickým,1099

přičemž je usilováno o naplnění idejí demokracie. Praktická demokratická politika 

nutně proto potřebuje filosofickou základnu, která by dala pevný ideový program,1100

nepříčící se lidskosti.

Pokud určitá politická strana těmto nárokům nevyhoví, nabízí se rázné řešení: 

„Strany, odmítající demokratický program nebo vlastní vnitřní demokratické zřízení, 

nebudou povoleny.“1101 Lze jen zdůraznit, že taková volba je plně legitimní a zajisté 

je nutné dát jí přednost před možností zániku demokracie, který by byl zapříčiněn 

vnitřními poměry ve státě. Demokracie nám usnadňuje cestu k vůdcovství, a zároveň 

dává záruku, že kdo se neosvědčí, bude muset svou posici rychle opustit, kladným 

aspektem je fakt, že každý se může stát vůdcem,1102 bude-li toho schopen. 

Nutnou podmínkou úspěchu je nicméně opuštění politické morálky, která je 

schopna ospravedlnit jakoukoli nespravedlnost, podvod, lest ba i zločin. To však 

vyžaduje odpovědného občana, jenž se nedá snadno obelhat politikou chytráků.1103

Opustit zásadu machiavelismu i v praxi1104 je úkolem takřka heroickým, bohužel 

většina stran ji stále vyznává. T. G. Masaryk podotknul: „„… demokracie žádá však 

politiky bez machiavellismu, bez jesuitských umění diplomacie.“1105

                                               
1098 Skácel, M.: Opus citatum, s. 16. Autor na straně 17. dále uvádí: „Uvážíme-li, že důvodem 
existence demokratické politické strany je snaha uskutečnit určitý politický ideál, tedy uskutečnit 
dobro celku, dobro celé státní společnosti podle určitého ideálu, jest politickou stranou v pravém slova 
smyslu jedině strana ideová, která se obrací ke všem stavům a nikoliv výlučně nebo převážně 
k jednomu stavu, k jedné vrstvě. Politická strana stavovská nebo třídní jest tedy karikaturou 
demokratické politické strany. Již okolnost, že politická strana se výslovně svým programem opírá o 
určitý stav, jí znemožňuje, aby sledovala dobro celku.“
1099 Viz Kubeš, V.: Opus citatum, s. 37.
1100 Viz Hník, F. M.: Opus citatum, s. 67.
1101 Beneš, K. J. et al.: Opus citatum, s. 72.
1102 Viz Kelsen, H.: Opus citatum, s. 79.
1103 Viz Beneš, E.: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. 
Druhý díl. Praha, Čin a Orbis 1927, s. 551.
1104 Viz Beneš, E.: Povaha politického stranictví. Praha, Ministerstvo školství a národní osvěty 1920, 
23.
1105 Masaryk, T. G. Nesnáze demokracie : Dvě úvahy. Praha: Pokrok, 1913, s. 14.
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Je možné učinit shrnutí a zdůraznit evidentní chorobný stav soudobé politické 

kultury, viníky jsou politici prospěcháři a oligarchické politické strany. Zvláště 

pokud svým fungováním jsou nedemokratické, to jest, figurují v nic nedemokraticky 

zvolené orgány a i obsah jejich politického  programu je napsán v zájmu majetkové 

aristokracie, nikoli všeho lidu. Přirozeným důsledkem je pak stát stran, parlokracie, 

kde jednotlivé politické strany spolu bojují nečestnými prostředky v duchu 

macchiavellismu, touha po moci nedbá na správu lidu.

Lze vyslovit závěr o potřebě skutečně demokratických stran, které by 

přinášely efektivní řešení společenských problémů. Diskusí v zákonodárném sboru i 

v lidu byla by ověřena jejich smysluplnost a realisovatelnost. Politik v demokracii 

musí vyhovět vysokým požadavkům oprávněně na něj kladených, musí být schopen 

pracovat vědeckými methodami, musí být náležité politicky vzdělaný. Založením má 

být filosofem, v jednání s lidmi psychologem s vlastností vcítění se do situace 

druhých. Ve své dennodenní činnosti, při které by jej vedla idea humanitní, pak 

umělcem, jenž s noblesou maluje obraz humanitní demokracie 

Zoufalá je skutečnost, když politické strany spolu nespolupracují a spíše se 

obelhávají navzájem, ačkoli by měly mít na mysli blaho lidu. Demokratický proces, 

který musí všechny politické strany bez výjimky podstoupit, znamená pracovat 

methodou kooperace na materiální demokracii, jediné věci, jež je hodna skutečného 

úsilí. Nestátotvorné a protilidové strany pro demokracii nemají přidanou hodnotu, 

jako takové by se proto neměly ani účastnit legislativního procesu, byly a jsou 

odstrašujícím příkladem minulosti, kdy ochotně podaly ruku autokracii, italskému 

fašismu a německému nacismu. Neexistuje jediný oprávněný důvod, proč by tomu 

mělo být v dvacátém prvním století jinak.
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ZÁVĚR

Nakonec lze poznamenat, k jakým závěrům za použití výše uvedených 

vědeckých method autor při svém bádání došel, ovšem se zřetelem k jejich 

povaze.1106

Je nesporné, že humanita a demokracie jsou vzájemně podmíněné, jen stěží si 

lze představit demokracii nehumanitní, ba dokonce že humanita je conditio sine qua 

non – nezbytným základem demokracie. Samotný přívlastek humanitní byl původně 

připojen z důvodu, aby bylo snáze odlišeno, uvažuje-li se o pouze tzv. demokracii 

formální, představované všeobecným a rovným volebním právem při existenci 

plurality politických stran, jež sama o sobě stricto sensu není demokracií, bude-li jí 

ponechán aristokratický obsah. 

Lze mít za to, že vytčeného cíle autor práce dosáhl, poněvadž nalezl odpověď 

na kardinální otázku, zdali je theorie humanitní demokracie oním receptem 

na úpadek současných demokracií. Neboť je přesvědčen, že tomu tak je, poté co 

poukázal na neslučitelnost a terminologický nonsens vládnoucí představy o liberální 

demokracii, jinými slovy správa lidu lidem a pro lid skrze majetkovou aristokracii je 

nutně pojmově vyloučena. Jelikož je toho názoru, že jiná vhodná varianta není, je 

nezbytné vydat se cestou k úplné demokracii, tak jak byla v práci nastíněna, ovšem 

za předpokladu, že společenským cílem lidu v dalším vývoji bude i nadále 

demokracie jako vládní forma.

V opačném případě lze setrvat na principech aristokratických a na současné 

liberalistické posici nic neměnit, pak však nedojde ani k nápravě parlamentarismu, 

ani k nastolení mravní otázky. Sen o lepších zítřcích bude nadále jen ilusorní 

pohádkou, bude-li dána přednost ničím neomezené touze po moci a po majetku, 

bude-li společnost stát na Hobbesovské zásadě homo homini lupus. Nicméně obecně 

přijímaným názorem na demokracii je, že nejde o pouhý monument minulosti, byť 

nelze s jistotou předpokládat, jaké tendence v budoucnu převládnou.

                                               
1106 „Každý závěr, k němuž při studiu lidské společnosti dojdeme, jest v jistém smyslu prozatímní… 
nemůže nás odraditi, abychom se nevynasnažili podle dnešních nejlepších svých sil dospěti k závěrům 
tak dalece pravděpodobným, abychom jich mohli použíti na stávající problémy.“1106 Citováno podle 
Bryce, J.: Opus citatum, s. 23.
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V obecné části byly vymezeny některé právní pojmy a myšlenkové kategorie, 

genese a stručný historický vývoj, výsledkem je závěr o smyslu dějin, o tom, že 

filosofie dějin nás vede k závěru, že úsilí o naplnění ideje humanitní se táhne historií 

lidstva jako červená nit, že ve své podstatě je spjata se správou lidu, v níž je realisace 

lidskosti nejpravděpodobnější, v níž nebude vládců a ovládaných. Dále se autor 

dobral ideových zdrojů demokracie, což lze považovat za neodmyslitelnou součást 

komplexnosti zpracování diplomového úkolu.

Přes veškeré úsilí nebylo možno najít koncepci o slučitelnosti liberalismu 

s demokracií, když byl analysován nesmiřitelný rozpor mezi idejemi demokracie a 

liberalismu, přičemž nelze oddělit liberalismus politický a liberalismus hospodářský, 

ježto jsou vzájemně podmíněné. Proto je nutné uvažovat o nich ve vzájemném 

kontextu, výsledkem je nabytí dojmu o neexistenci alternativy k humanitní 

demokracii, proto jsou ve zvláštní části podána jednotlivá opatření, jež mají potenciál 

smysluplného východiska z úpadku společnosti. Vzhledem k povaze a rozsahu této 

práce autor se orientuje na z jeho pohledu nejpodstatnější okruhy problémů, přičemž 

se zaměřuje na nápravu mravní, otázku výchovy a vzdělání, nešvar politikaření 

současného stranictví a samozřejmě již sto let otevíraný problém krise 

parlamentarismu, dosud neuspokojivě řešený.

Autor se domnívá, že svou předloženou prací se mu z větší části podařilo 

zaplnit bílá místa na poli theorie demokracie, že ji lze považovat za přínosný 

příspěvek pro kvalifikovanější náhled na zvolenou thematiku, a tím i pro společnost 

jako celek, a to proto, poněvadž nastiňuje obojí, to jest nikoliv jen formu, ale i obsah, 

nikoliv jen povrch, ale i samotnou podstatu demokracie.
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Summary

Theory of human democracy

The purpose of thesis is to analyse the question of human democracy and to 

find conclusion if this concept is eligible for society here and now. 

Author uses analytical, synthetical and historical methods in order to catch the goal 

of the paper.

This research is dealed into universal part and specific part as a logical 

process. First author finds the problems and after that offer solutions. In concrete 

how to make from partial democracy, i. e. formal democracy, after accentuation her 

deficiencies process of changes to full, material democracy. 

The thesis is composed of eight chapters, each of them dealing with different 

aspects of topic. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in 

the thesis. The chapter two is subdivided into two parts, where author describes 

genesis and short historical introduction of democracy and humanity. In Chapter 

Three the most important ideas of human democracy are mentioned, for example 

idea of humanity, freedom, equality and fraternity. Result of this part is of course

fact, that democracy is expression of sovereignty of people. Last chapter in universal 

part consists of four subchapters, where analyse of relation between democracy and 

liberalism is.

After that special part follows, which is divided into three chapters. First 

author suggests changes in the political democracy, mainly in parliament, local 

government and education including ethical aspect. Also this text is concerned on 

institutes of direct democracy, such as referendum, citizen initiative and so on. In 

Chapter Six are explored disposals of economic democracy, important part of 

material democracy. Chapter seven concentrates on problems resulting from crisis in 

political party and about needfulness democratic politician with his characteristic.

Conclusion of thesis shortly is that if democracy is the best form of 

government then all people have to make an effort to full democracy. It means 

democracy political, economic, social and cultural without ideology of liberalism. 

Essence of democracy is humanity that is why people talk about human democracy.
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 demokracie/ democracy
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