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Anotace 

Etika ve vybraných oblastech ekonomie a její dopad na sociální oblast.  

 

Diplomová práce se zabývá významem etiky v ekonomii a její reflexí v sociálním státě. 

Cílem je představit a kriticky zhodnotit ekonomické principy. Práce se soustředí na 

vybrané aspekty ekonomického myšlení a na jejich dopady na společnost. Teoretická 

část je doplněna také konkrétními příklady socio-kulturních negativních jevů. Práce je 

analýzou stěžejní odborné české i cizojazyčné literatury relevantní pro dané téma. Text 

je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola představuje filozoficko-antropologická a 

etická východiska. Druhá kapitola rozebírá klíčové pojmy ekonomického myšlení. Jsou 

pojmenovány vybrané faktory mající nežádoucí společenské dopady. Ve třetí kapitole 

jsou vymezeny  role  hlavních regulátorů společnosti a představen prostor pro 

mezioborový přístup. Poslední kapitola představuje sociální stát jako instituci snažící se 

smířit ekonomické a sociální cíle. Popisuje vývoj sociálního státu, a to s ohledem 

k tržním silám, a představuje možné problémy způsobené ekonomickými dopady. Na 

základě závěrů axiologických výzkumů je diskutována změna hodnot české společnosti 

vzhledem k postojům k sociálněpolitickým opatřením. Výstupem této teoretické práce 

je identifikace etických principů v mezioborových souvislostech. 
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Ethics in Selected Spheres of Economy and their Impact upon Social Field 

 

This thesis deals with the importance of ethics in economy. Its goal is to reflect and 

critically evaluate economic principles. It focuses on chosen aspects of economic 

thinking and its effect on society. The theoretical part is also completed with specific 

examples of negative sociocultural phenomenon. The study is analysis of Czech and 

foreign literature relevant for given theme. This thesis is divided into four chapters. The 

first chapter deals with solutions of ethical and philosophical-anthropological nature. 

The second chapter contains key concepts of economic thinking. Specific factors that 

have a negative social impact are named in this part. The third chapter defined space for 

interdisciplinary approach and delimited role of main regulators of society. The last 

chapter describes the social state as an institution trying to unite social and economic 

goals. It further describes the development of the social state and introduces its current 

problems caused by economic influences. Base on conclusions of axiology researches 

there are discussed changes of value in the Czech public towards social measures. The 

output of this theoretical work is the presentation of ethical principles in 

interdisciplinary connections. 
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ÚVOD 

Vyspělá ekonomika je předpokladem dobrých životních podmínek ve společnosti 

a k dosažení blahobytu pro její členy. Ačkoliv život v bohatých společnostech znamená 

pro většinu lidí osvobození od hladu a problémů s uspokojováním základních 

existenčních potřeb, nelze tvrdit, že by tyto společnosti byly prosty negativních 

sociálních jevů. Dokonce se dá uvažovat, že množství negativních dopadů na fungování 

společnosti vzniká právě v souvislosti s hospodářským procesem.   

Sociální stát, opatření sociální politiky a aktivity charitativní a sociální práce 

vznikají bezprostředně pod vlivem změn ve společnosti způsobených faktory 

ekonomické povahy. Tyto aktivity vyrůstají na troskách starého systému, ve kterých se 

tradiční struktury společnosti rozpadají a nové se konsolidují. Takto lze chápat sociální 

stát jako snahu tlumit dopady tržních principů na jedince a sociální práci jako reakci na 

hluboké společensko-kulturní změny spojené s urbanizací a rozpadem tradičních vzorců 

ve společnosti. Výsledkem změn způsobených průmyslovou revolucí nebyl jen 

nebývalý hospodářský růst, ale také masy chudých  žijících v nevyhovujících 

podmínkách na městských periferiích. Rozpad tradičních struktur vedl k rozpadu funkcí 

velké rodiny, špatné pracovní i životní podmínky způsobovaly zvýšenou nemocnost, 

předčasnou smrt a nové problémy spojené s rizikovým způsobem života. 

Tato práce vychází z předpokladu, že i dnes je ekonomika jednou 

z nejvýznamnějších hnacích sil vývoje společnosti, které, podobně jako kdysi, přinášejí 

změny, na něž je třeba reagovat. Aby reakce byly úspěšné, je třeba prozkoumat příčiny 

těchto změn. Snaha o prevenci by měla předcházet aktivitám tlumícím nespravedlnosti 

spojené s novou ekonomikou. Téma práce si autor zvolil právě s ohledem na fakt, že 

spojení ekonomických a sociálních cílů v rámci hospodářské aktivity je nejlepší 

prevencí a odpovídá také na potřebu doby i měnících se společensko-kulturních 

podmínek. V pozadí volby tématu práce stojí hypotéza, že zastávané etické pozice 

v současné ekonomice oslabují společenské instituce a mají negativní dopad na 

společnost a její instituce.
1
 V těchto souvislostech dochází v práci k  diskusi o měnících 

se rolích sociálního státu. 

                                                 

1
  Z citovaných autorů lze za zastánce tohoto názoru označit například A. Giddense, L. 

Mlčocha, A. Riche, R. B. Raicha nebo T. Sedláčka. 
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Informační revoluce či globalizační proces jsou hybnými silami měnícími 

životní realitu jedinců i celé společnosti. Ekonomizace světa popisuje jev prostupování 

ekonomických utilitaristických principů do stále dalších oblastí života, dokonce i těch, 

které mají výsostně soukromý charakter, jako například rodina. Lze říci, že ekonomické 

smýšlení se stává sociální normou (hédonistické hodnoty) a společnost se stále více 

stává jen závislou proměnnou na ekonomických procesech. V této souvislosti je na 

základě závěrů axiologických výzkumů představena hodnotová orientace české 

společnosti. Současně není překvapením, že sociální a ekonomická optima jsou 

v rozporu. Takto sestavená rovnice vybízí k otázce, jak v takové situaci nastolit 

rovnováhu. Nabízí se odpověď, která navrhuje etiku jako prostředek k přemostění 

těchto dvou světů (ekonomického a sociálního). Jisté etické klima je nejen podmínkou 

efektivního fungování ekonomiky, ale současně vede ke zmírňování sociálních tenzí 

a přispívá tak k vnitřnímu smyslu ekonomie i konsensu o otázce podoby sociálního 

státu. 

Cílem práce je představit a kriticky posoudit ekonomické principy a objasnit 

vztahy mezi etikou v ekonomii a jejími dopady na sociální stát či šířeji  na společnost. 

Jaké etické pozice a principy jsou uplatňovány v ekonomice, je jednou z hlavních 

otázek, na než práce hledá odpověď. Práce se také snaží prozkoumat a představit etické 

pozice, které jsou dále v textu vztaženy ke konkrétním společensko-ekonomickým 

jevům. Chce rovněž poukázat na etické principy ekonomického smýšlení a podrobit je 

kritickému posouzení, rozborem jednotlivých ekonomických pojmů, které jsou důležité 

pro životní štěstí a pro užitek společnosti i její celkový rozvoj. Společnost, ekonomika i 

etika se setkávají v instituci státu. Jaké jsou mezi nimi interakce a jaké pozice zaujímá 

sociální stát vzhledem k trhu? Na tuto otázku odpovídá poslední část této práce, která 

pojednává o sociálním státě a zamýšlí se i nad jeho budoucností.  

Předkládaná teoretická práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Text první kapitoly 

zaměřený na kritiku etických principů v ekonomii uvozuje představení východisek 

práce, která mají čtenáře jednak uvést do problematiky, jednak ho seznámit s teoriemi 

a používanými pojmy, což usnadní pochopení struktury práce a přispěje k snazšímu 

porozumění textu. Ačkoliv rozsah a povaha práce nedovoluje podrobnější rozpracování, 

považuji za důležité stanovit východiska, na něž práce odkazuje. Hlavním zdrojem 

v této části práce je antropologicky zaměřená literatura, ve které postupuji směrem od 

pojetí člověka (antropologické hledisko) k jeho úkolu ve světě (etické hledisko). Člověk 
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je ve středu zájmu všech v práci užitých humanitních disciplín a jednotlivé antropologie 

dobře představují jak rozdíly perspektiv, tak mezioborové souvislosti.  

Etikou v ekonomii se zabývá druhá kapitola práce. Hypotéza stojící v pozadí 

celého textu předpokládá, že zastávané etické pozice v neoliberální ekonomice oslabují 

společenské instituce a mají negativní dopad na člověka i celou společnost. Na základě 

kritického zhodnocení teoretických principů a rozboru několika stěžejních pojmů 

ekonomie (užitku a štěstí) se snažím o ověření této hypotézy. Také srovnání 

ekonomické antropologie (konceptu homo oeconomicus) s pohledy na člověka 

představenými v předchozí kapitole slouží k lepšímu pochopení principů ekonomie 

a jejich možných dopadů. Akcent na etiku v ekonomii podněcuje k zamyšlení nad 

otázkou, jak čerpat výhody nové ekonomiky a zároveň mírnit nespravedlnost, kterou 

přináší. [Reich, 2003] To je především úkol pro nejvýznamnější regulační sílu ve 

společnosti – stát.  

Třetí kapitola nazvaná „Ekonomie a společnost“ představuje oblast sledovaných 

mezioborových vztahů. Tento prostor je vymezen zájmem o zkoumaný jev (společnost, 

sociální stát) z různých pohledů. Mezioborové souvislosti jsou opět ukázány 

v rozdílnosti pojetí člověka.  

Konkrétní oblast střetu etických, ekonomických i socio-kulturních faktorů  je 

považována instituce státu, kterou se zabývá poslední kapitola. Stát jako mocenská 

instituce ovlivňuje svými zásahy všechny ostatní složky společnosti. Koncepce 

sociálního státu potom poukazuje na snahu upravit vztahy mezi ekonomickými a 

sociálními sílami tak, aby dosažený výsledek směřoval k vyrovnanému vývoji 

v ekonomické i sociální oblasti. Představením teorií vzniku sociálního státu a jeho 

typologií ukazuje rozdílnou roli hlavních regulátorů společnosti – trhu, státu a občanské 

společnosti. V tomto ohledu se nabízí také otázka budoucí podoby sociálního státu.  

Při zpracování této teoretické práce jsem postupoval metodou analýzy 

vybraných monografií a odborné literatury cizojazyčné i české. K ověření vývoje 

v české společnosti byly použity sociální studie a závěry sociologických výzkumů. 

Struktura práce dodržuje logiku postupu od obecných teorií vymezujících východiska, 

které jsou uvedeny v její první části, až po praktické příklady v závěru práce ilustrující 

vybrané teorie. 
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V poslední době lze zaznamenat zvýšený zájem o téma etiky v ekonomii a jejího 

dopadu na společnost, což dokládají například výzkumné aktivity v této oblasti.
2
 

Nicméně představení tohoto tématu v široké perspektivě není časté a s literaturou, 

zabývající se takto postaveným tématem jsem se při psaní práce setkal jen ojediněle. 

V druhé části proto čerpám z ekonomicky zaměřených publikací obohacených o několik 

odborných textů z oblasti sociologie, psychologie, sociální politiky a etiky. Práce je 

snahou představit alternativní východiska v pohledu na principy ekonomického myšlení 

a kriticky je posoudit vzhledem k jejich dopadům na sociální stát a společnost.  

                                                 
2  Příkladem mohou být výzkumné projekty oddělení ekonomické sociologie Sociologického 

ústavu Akademie věd České republiky, dostupné na webových stránkách 

<http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/44/Ekonomicka-sociologie.html>.   
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1 VÝCHODISKA PRÁCE  

Cílem první kapitoly je představit východiska, která usnadní pochopení dalšího textu. 

Práce se takto nechce pouze odvolat na pouhá tvrzení vystavená na přejatých 

předpokladech, ale na základě prezentovaných informací z odborné literatury bude 

představeno téma v širších souvislostech. Takovéto pojetí práce ji částečně odlišuje od 

ostatních textů, které tuto úroveň nesledují. Perspektiva pohledu na lidské činnosti se 

liší právě v onom pojetí člověka. Tento názor zastává například také Potůček [1997], 

který apeluje na tuto potřebu, když říká, že je rozumné opřít se o volbu určitého pojetí 

člověka a o vymezení jeho postavení ve světě. Vzhledem k tématu práce, kde hraje 

významnou úlohu etika, jež je úzce spojena s pojetím člověka, je takovéto představení  

vzhledem k dalšímu textu nejen vhodné, ale i důležité.  

Chceme-li se zabývat člověkem v kontextu sociálních interakcí (hospodářských, 

společenských), je nezbytné zabývat se otázkou člověka už jen proto, že v závislosti 

s odpovědí na tuto otázku se nám ukazují různé lidské činnosti v různém světle. 

Abychom se mohli dále zabývat konkrétními oblastmi lidského života a činností 

člověka ve světě, je třeba představit východiska a zamyslet se nad rozdílností v pojetí 

člověka vzhledem k hodnocení činnosti člověka.  

Současné pojetí antropologie usiluje o pochopení a studium lidské společnosti 

v jejích komplexních interdisciplinárních dimenzích a antropologie je chápána jako 

věda o člověku vůbec. Antropologie je velmi široký okruh obsahující kulturní, sociální, 

filozofickou, biologickou, ekologickou, humanistickou a celou řadu dalších 

antropologických  disciplín. Práce se zaměřuje na antropologii obsaženou ve 

filozofických úvahách a také se snaží o pojetí člověka a ukotvení v dalších 

souvislostech. Za důležité považujeme etický, biologický, civilizační a sociální přístup 

k člověku, který se dívá na člověka jako na přírodní bytost, která je nositelem a tvůrcem 

hodnot a vytváří kulturu a společnost, ve které se realizuje. [Wolf, 1999] 

Bylo by omylem domnívat se, že práce ze své povahy bude vnímat člověka jen 

na společensko-hospodářské rovině. Právě integrita člověka vyžaduje neopomenout 

další dimenze člověka, jež k lidskému životu neoddělitelně patří a které vrhají na pojetí 

člověka nové světlo a nové pohledy. Reflexe společenských interakcí a lidské praxe 

právě v tomto světle otevírá nové pohledy a možnosti řešení. 
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V širším slova smyslu se dá říci, že pro každé lidské jednání existuje nějaký 

důvod, který závisí na určité představě o tom, co člověk je a kam směřuje. Je tedy 

nezbytné si v této souvislosti položit otázku po člověku. Uvažovat lze i opačně, skrze 

vnímání činnosti člověka lze poznávat étos lidského života. Podstatu člověka či „duši 

národa“ lze tedy vnímat i tak, že pozorujeme a zkoumáme, jak se člověk projevuje 

v činnosti. Mohlo by se také říci, že podstata člověka se pozná činností nebo jinak 

vyjádřeno, že strom se pozná po ovoci. Avšak primární pro lidskou činnost zůstává 

sebevědomí
3
 člověka a chápání jeho postavení ve světě, které se potom v praktickém 

životě projevuje aktivitou.  

Perspektivy pohledu na člověka jsou ony základy, které je nutno transparentně 

prezentovat, aby bylo možné téma práce uchopit. Je možné se takovéto základní reflexi 

vyhnout, ale to může později vyvolávat otázky a nejasnosti. Proto bude první kapitola 

věnována představení předpokladů této práce v souvislostech, které mají napomoci 

snazšímu pochopení textu a zdůvodnění voleného postupu. 

 

1.1 Antropologická východiska  

Otázka „Co je člověk?“ je stará jak lidstvo samo. Snaha o reflexi a pochopení života 

člověka ve světě je neustálým hledáním odpovědi, která plnému zodpovězení stále 

uniká. Člověku je otázka po něm samém nevyhnutelná, zároveň ji však ani nemůže 

odpovědět s konečnou platností. Je to navýsost aktuální otázka, která v současné době 

neztrácí nic na své důležitosti. Problém identity a postavení jednotlivců ve světě se jeví 

stále jako problematickým. Dalo by se říci, že člověk vytržen z pevného řádu 

předmoderní společnosti se cítí ztracený, a tak se táže sám sebe na výše položenou 

otázku. [Jaspers, 1996]    

Antropologie je základním výchozím bodem v hledání smyslu a cílů lidského 

bytí. Porozumění člověku je nezbytným předpokladem, ve kterém dostává lidská 

činnost svůj význam. Specializované vědní disciplíny, nenávratně vzdálené od 

renesančního ideálu systematického poznání, zásadním způsobem ztrácejí schopnost 

celistvého pohledu na člověka. Syntéza je nahrazena analýzou, a tak se poznání 

                                                 
3
  Myšleno vědomí o sobě samém. Také lze nahradit pojmem sebepochopení či 

sebepojetí. 
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o člověku stále více fragmentuje a získání uceleného obrazu se stává téměř nemožným. 

Atmosféra nejasnosti a všeobecně složité orientace je zasažena redukcionalistickými 

tendencemi snažícími se někdy o absolutizování své úlohy v nacházení odpovědi po 

člověku.  

Toto empiricko-mechanické paradigma, které je fundamentálním metodo-

logickým postupem moderních věd a pozitivního zkoumání, může dospět jen 

k omezenému pojetí člověka. Wolf [1999] v této souvislosti mluví o dehumanizaci jako 

procesu či cesty od člověka k nečlověku. K mechanickému modelu člověka, 

k odcizenosti lidí a jejich apriornímu rozdělení podle vytvořených měřítek, což vede 

k redukování lidského života zejména lidské osobnosti, ať již ve sféře materiální nebo 

ještě častěji duchovní.  

Člověk však celá tisíciletí uniká pochopení sama sebe. Jaspers [1996] se v tomto 

smyslu vyjadřuje: „Člověk je zásadně víc, než co o sobě může vědět.“ Takovéto omezení 

neznamená jen to, že v dalším textu jsme si vědomi limitů, které se nutně při hledání 

odpovědi objeví. Avšak na tomto místě můžeme uvést několik otázek, které si v tomto 

kontextu položil Kant: „Co mám dělat?(etický aspekt), co mohu vědět? (gnoseologický 

aspekt), v co smím doufat? (aspekt teologický), co je člověk? (aspekt antropologický).“ 

[Buber, 1996, Odehnal 2002] Kant se k tomu dále vyjadřuje, že všechny otázky by se 

daly shrnout do otázky poslední, a to otázky co je člověk? Autor se domnívá, že právě 

reflexe postavení člověka ve světě je jedním ze zásadních prvků, které v uvažování 

dnešních lidí chybí. Sokol [2002] mluví o fenoménu masovosti, jež právě vytlačuje výše 

položenou otázku do pozadí a soustřeďuje se na identifikaci s většinovou společností 

bez hlubší reflexe svého chování. Historický exkurz do vybraných myšlenkových směrů 

usnadní čtenáři utvořit si představu pojetí člověka a umožní objasnit etické pozice 

vycházející z interpretovaných myšlenek. 

 

1.1.1 Člověk v kontextu filozofického myšlení 

V průběhu dějin různé myšlenkové směry odpovídaly na smysl bytí člověka ve světě 

různě. Seznámení s několika nejvlivnějšími názory je vhodné pro uvedení do 

problematiky a k vysvětlení širších souvislostí. Člověk od nejstarších dnů reflektuje své 

bytí a hledá jeho základní formující princip. Nejstarší civilizace a primitivní národy se 

o to snaží cestou mytologickou. Filozofické a vědecké myšlení se připojují později. 
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Ačkoliv lze zahrnout do této výpovědi i mimoevropskou tradici a myšlení především 

blízkovýchodních a asijských kultur, krátký exkurz, který bude na následujících 

stránkách, se bude věnovat pouze evropskému myšlení od antických filozofů až 

k novověkým příspěvkům k tomuto tématu. 

 

1.1.1.1  Antika 

Nejstarší antická filozofie, spolu s východními myšlenkovými směry té doby, 

upřednostňuje schopnost myslet. Člověk je viděn především jako rozumová bytost a do 

popředí je postaven rozum. V myšlení o člověku Platón (427–347 př. n. l.) 

prostřednictvím Sokrata ve spisu Faidón objevuje nadsmyslovou rovinu idejí. Ideje jsou 

poznatelné výhradně duši člověka, kdežto tělo jako materie se stává hmotným vězením 

duše. Tato teze vede k rozporu mezi duší a hmotou a zakládá cestu dualismu. [Rupnik, 

2003] Hlavní složkou člověka, která dokonce nepodléhá smrti a pomíjivosti, je duše. 

Duše se v Platónově myšlení skládá z myšlení, vůle a žádostivosti. Nejdůležitější 

v Platónově myšlení, stejně tak jako v celé antice, je duše rozumová, která je chápána 

jako intelektuální složka, nikoli spirituální.    

Aristoteles (384–322 př. n. l.) jako přímý žák Platónův se zabývá vztahem duše 

a těla. I když Aristoteles zmírňuje tragiku dualismu svého učitele, hierarchický vztah 

těchto dvou konstituujících lidských prvků zůstává v nerovnováze. V teorii 

hylemorfismu dosahuje forma a látka (duše a tělo) vzájemné jednoty, avšak jen 

působením duše jako formujícího principu těla.  

 

1.1.1.2  Středověk a křesťanské pojetí člověka 

Středověká patristika a scholastika je ve velké míře ovlivněna událostmi spojenými 

s osobou Ježíše Krista a nastupujícím křesťanstvím. Středověká křesťanská filozofie 

přináší do filozofického myšlení nové prvky, avšak zároveň přijímá dědictví antických 

myslitelů, což zajišťuje kontinuitu dualistických myšlenek a pokračování určitého 

rozporu mezi tělem a duší po celou dobu středověku. Ačkoliv na tomto místě nebude 

zachována historická posloupnost, bude v této podkapitole představen křesťanský 

pohled na člověka, jak se v průběhu dějin vyvinul a jak se s ním setkáváme 

v současnosti.  



 

14 

Celému křesťanskému myšlení je společné, že člověk je viděn jako jednota těla 

a ducha. I když různé historické období, zejména potom středověk, myšlenkově staví na 

dědictví antických myslitelů, které je do značné míry zasaženo nejednotou mezi látkou 

a formou, mezi duší a tělem. V křesťanství jsou tyto protiklady integrovány. Dalo by se 

říci, že z pohledu víry a teologie je člověk jedno – obsáhlé, neohraničené, nezměrné 

tajemství. [Rahner, 1996] Duše a duch, forma a materie, nekonečnost a konečnost – 

všechny tyto antinomie působí v člověku jednotu. [Tenance, 2001] V křesťanství 

existuje rozdíl mezi myšlením Západu a Východu v souvislosti s člověkem, který by se 

dal velice zjednodušeně charakterizovat jako rozdělení na rozum a srdce. [Špidlík, 

1996] Dichotomická struktura člověka je přítomná v západním myšlení a vidí člověka 

jako tělo a duši. Východní křesťané inklinují k trichotomické stavbě člověka, která je 

navíc obohacena o Ducha.  

Křesťanská teologická antropologie čerpá zejména z Bible a určující pro 

pochopení člověka je, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Osoba je v křesťanském 

pojetí jednotou těla, duše a Ducha, což je v přímém souladu s modelem naplňování 

lidských potřeb na všech úrovních – biologické, psychické i duchovní. Zároveň je 

člověk jako osoba – bytost vztahová, jež svůj předobraz vidí v nejsvětější Trojici, která 

přestavuje dokonalost vztahů. Člověk je tedy osoba bytostně vztahová a právě ve 

vztazích a činnostech směřuje lidská podstata k plnosti. Vztahovost se projevuje 

u člověka ve vztazích k ostatním lidem, k stvoření i v transcendentním vztahu k Bohu.   

Člověk je vlastní dějinnost a spěje k transcendentní zkušenosti a k očekávání 

života věčného. V křesťanské teologii je tento aspekt lidského života zpracován 

v eschatologii. Ačkoliv v sekularizované moderní společnosti se může zdát křesťanské 

pojetí člověka přežité, a zvláště ve vztahu k ekonomii nerelevantní a nepoužitelné, lze 

nalézt důkazy o opaku. Tak například profesor Mlčoch [2006] mluví o novém 

„ekonomickém člověku“ jako o člověku „křesťanského personalismu“. Autor práce 

s tímto názorem sympatizuje a v křesťanské antropologii nachází podněty důležité pro 

ekonomické myšlení. Například chápání času či vnímání postavení člověka jako 

„správce stvoření“ jsou aspekty, které ovlivňují hospodářské interakce. Důležitost 

těchto aspektů vzhledem k ekonomice (hospodaření) bude podrobněji pojednána 

v druhé kapitole.  
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1.1.1.3  Novověk 

Novověká filozofie přináší obrat od nadpřirozena k přirozenosti a od transcendentního 

k imanentnímu. [Coreth, 1996] Relevantním v oblasti poznání se stává pouze 

pozorování a bezprostřední zkušenost. Jsou položeny základy moderních věd a nové 

vědecké postupy nabádají člověka k větší důvěře v sebe sama. Nový životní pocit obrací 

důraz k člověku a nalezení štěstí v životě na tomto světě. Antropocentrismus je nový 

diskurz, který je dominantní v novověkém myšlení. Dualismus nachází v této době ještě 

větší střet mezi spiritualisticko-idealistickým a materialisticko-mechanickým myšlením 

novověku, což v případě člověka znamená zánik jeho jednoty. [Coreth, 1996] René 

Descartes zasadil hlubokou ránu mezi tělesným a duchovním, což mělo vliv na chápání 

člověka a světa. A tak myšlení doby postupně připravovalo půdu pro radikální teorie 

budoucnosti. Nastupující pozitivistická věda vidí v člověku objekt empirického bádání a 

člověk se tak stává takřka předmětem. Tato snaha zabývat se člověkem jako předmětem 

(snaha o zobjektivizování) je později kritizována Gabrielem Marcelem a dalšími 

mysliteli, kteří kritizují redukcionalistický pohled na člověka. jako na pouhý objekt, ve 

kterém nezbývá žádný prostor pro tajemství a pro celistvé pojetí člověka. [Janke, 1994] 

V zpředmětnění člověka lze také spatřovat snahu o překonání dualismu v materialismu, 

který odmítá duchovní rovinu člověka.  

 Duchovní stránka člověka v období těchto změn ztrácí na významu. Auguste 

Comte (1798–1857) dělí historii na teologické, metafyzické a pozitivní či vědecké 

stadium, které je historicky nejmladší. Charakteristickou pro novověk je důvěra 

v neomezenou sílu pozitivní vědy, která se však v průběhu 20. století relativizuje 

a dostává se do krize, když nedokázala naplnit očekávání do ní vložená. Později se 

v rámci dualismu a psychofyzického redukcionalismu vyvíjely různé směry, které 

zdůrazňovaly jen jednu dimenzi člověka. Marxovo učení a socialistická doktrína, která 

došla uplatnění v širším společenském měřítku, mají svůj základ v evolucionismu 

a v koncepci dialektického materialismu. Formujícím prvkem člověka je jeho prostředí 

a jeho zkušenost. 

Relativismus přichází s vlnou existencionalismu a personalismu, směrů, které 

vycházejí z potřeby doby, tedy hledání odpovědi na otázku po člověku. Klíčovými 

pojmy jsou svoboda, lidská ztracenost a mezní situace. Můžeme rozlišovat dvě základní 

podoby existencionalismus, teistický a ateistický. Ačkoliv se tyto dvě podoby 

existencionalismu od sebe liší, některé prvky, jako například individualismus, osobní 
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svoboda a snaha naplnit svou existenci, jsou oběma směrům společné. Hodnoty mají 

nadále zdůvodnění jen v osobní svobodě člověka. [Störig, 1991] Relativismus 

a požadavky budování nových norem a etiky závisejí na odstranění norem starých, což 

je například požadavek Nietzscheho, ale třeba i Freuda a ostatních myslitelů počátku 20. 

století.  

Nihilismus první poloviny 20. století je spojen s ohromným počtem lidských 

obětí v obou světových válkách. Moderní technologie a nihilistická filozofie umožnily 

největší zločiny lidských dějin. Šok, který následoval v poválečných letech, přinesl 

obrat k ochraně člověka a k potvrzení jeho hodnoty. Toto úsilí došlo kodifikace 

v mezinárodních dokumentech, které směřovaly k dodržování a ochraně lidských práv 

a svobod. Emancipační snahy, feministické a nacionalistické hnutí v druhé polovině 

20. století jsou spojeny s postmodernismem jako novou dobou a novým prostředím pro 

člověka. Postmodernismus klade důraz na rozmanitost a respekt k odlišnosti, což vede 

mimo jiné k posílení individualismu a k výraznějšímu respektu k názorové pluralitě 

společnosti. 

 Mimo tyto tendence můžeme stále slyšet názory z hlavních myšlenkových 

táborů dnešní doby, z řad socialistů, liberálů a konzervativců. Liberalismus je vnímán 

jako důležitý předpoklad vzniku kapitalismu, který je dnes hlavním proudem ekonomie. 

Liberalismus hraje důležitou roli v mnoha oblastech společnosti, v rozvinutém světě 

a s rostoucí globalizací též nabírá na významu i v méně vyspělých oblastech světa. 

Liberalismus je však v  neustálém sporu s táborem socialistů, který vidí jinou cestu 

k ideálnímu uspořádání lidského života. Nicméně je třeba zmínit, že liberalismus a 

socialismus zaznamenaly během svého vývoje značné změny a jen těžko se můžeme 

setkat s radikálním klasickým liberalismem či utopickým socialismem.  

Vývoj poválečné Evropy znamenal vzestup sociálních myšlenek, které se 

projevily ve střední a východní Evropě socialistickým zřízením a v západní Evropě se 

přijímala sociální opatření, jež vedla k existenci rozsáhlých sociálních států. Social 

welfare se stal během 20. století samozřejmou institucí, která se stará o společenskou 

solidaritu a vytváří prostředí pro dodržování lidských práv a svobod všeho druhu – 

osobních, politických, ekonomických, kulturních a sociálních. Vývoj v Evropě, 

především rozsáhlá přijímání občanských, politických, hospodářských, kulturních 

a sociálních práv, odráží snahu o zohlednění výsostného postavení člověka ve světě. 
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1.1.2 Celistvé pojetí člověka 

Reflektovat člověka v co nejširší perspektivě je úkol, který se neobejde bez zmínky 

o základních aspektech člověka. Ač ve stručnosti, je předmětem níže uvedeného textu 

ukázat člověka jako jednotu souboru aspektů, které jsou předměty zkoumání speciálních 

věd. Dalším krokem je představit člověka v kontextu světa a zasadit existenci člověka 

do časoprostoru a neopomenout vztahovou a společenskou stránku lidského života. 

Poslední podkapitola se dívá na člověka jako na bytost kulturní. Člověk, který tvoří 

hodnoty a je subjektem i objektem sociálních interakcí především v oblasti 

hospodářské, sociální a kulturní, je předmětem dalšího textu. 

 

1.1.2.1 Pohled na člověka z hlediska potřeb 

Díváme-li se na člověka jako jednotu, nebrání nám to v tom, všímat si jeho 

mutlidimenzionální povahy. Pojetí člověka v co nejširších souvislostech znamená dívat 

se na člověka jako na psycho-biologicko-společensko-spirituální jednotu. Podíváme-li 

se na člověka optikou potřeb, můžeme toto tvrzení podepřít Maslovovou teorií potřeb. 

Pyramida potřeb, kterou sestavil, nabízí systematické uspořádání potřeb s ohledem na 

všechny zmíněné stránky člověka. Jedná se o reflexi, ve které můžeme rozlišovat 

biologickou, psychologickou, sociální a spirituální rovinu člověka, která však ve své 

integritě tvoří jednotu. [Říčan, 2007]. Naplňování jednotlivých potřeb u konkrétního 

člověka závisí na jeho individualitě a vyváženosti jednotlivých prvků jeho osobnosti.  

Jednotlivé aspekty lidské osoby jsou vzájemně propojeny a společně 

„komunikují“. Psychická pohoda pomáhá fyzickému zdraví, či naopak narušená 

psychika může vést k (psycho)somatickým onemocněním. Obdobně fungují i ostatní 

složky, a tak se můžeme setkat se socioterapií či se spirituálními prvky v logoterapii. Je 

tedy nezbytné respektovat vnitřní integritu člověka v její komplexnosti a brát zřetel na 

vývoj všech oblastí. Psychologie, biologie, sociologie, ekonomie, teologie a ostatní 

vědy se zaměřují na jednotlivé aspekty člověka. Propojenost a složitost lidského života 

často vede k mezioborové spolupráci nebo k diskusím o pravdivosti jednotlivých tvrzení 

a omezení hranic jednotlivých vědních disciplín. Šíře okruhů spojených s tímto 

vymezením člověka otevírá prostor téměř nekonečný. Z povahy práce není nezbytné se 

touto problematikou více zabývat. Důležité je reflektovat takovéto pojetí člověka, které 

poukazuje na jeho celistvost.  
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1.1.2.2 Člověk v čase a prostoru 

Člověk ke svému životu potřebuje životní prostor. To se týká dispozic jak časových, tak 

místních. Člověk se rodí a žije v určitém prostředí. Svět představuje pro člověka 

časoprostorově ohraničené prostředí, ve kterém člověk realizuje svůj život. Prostor a čas 

jsou souřadnice, kterými lze vymezit polohu každého lidského jedince. Člověk není 

izolovaná bytost, a proto ho nelze vytrhovat z kontextu bytí. Prostředí života člověka 

můžeme nazývat světem. Člověk se ve světě aktivně podílí na jeho vytváření – na 

podobě světa. Křesťanská antropologie akcentuje postavení člověka jako osoby, která 

svět spravuje a zároveň má za něho i odpovědnost. Pod pojmem svět můžeme rozumět 

individuální „vnitřní svět“ (pocity, vnímání, myšlení) a „vnější svět“ (tradice, sociální 

prostředí, zaměstnání), který může být také nazýván jako prostředí.  

 Člověk hledá cestu k harmonickému soužití v prostředí. Jednotlivé osobní světy 

se mohou dostat do konfliktu s osobními světy jiných lidí či do konfliktu s jejich 

prostředím. Většinou se jedná o institucionalizované prostředí – například instituce státu 

nebo rodiny usilují o vytváření prostoru a hranic individuálním světům. Realita však 

vždy podléhá interpretaci a konstrukci jednotlivce a skutečný je pro jednotlivce jen jeho 

svět, tak jak ho subjektivně vnímá. Člověk hledá způsob pro optimální spolupráci mezi 

„vnitřním světem“ a „světem venkovním“.   

Člověk žije v neustálém napětí mezi vlastním světem a vnějším světem a je 

v této vazbě neustále přítomný. Člověk je v tomto smyslu subjektem i objektem světa. 

Na straně jedné jsou nepřekonatelné hranice v podobě konkrétních kulturních, 

sociálních, politických a jiných skutečností, na straně druhé se člověk vymaňuje 

z omezenosti svojí svobodou, díky níž může mnoha limitům unikat. Tak je lidská 

otevřenost člověka vůči jeho okolí konstituujícím prvkem a vytváří horizont vlastního 

světa v pozici subjektu, v němž se potom člověk chápe v pozici objektu. Oba tyto prvky 

tvoří člověka jako dialektickou jednotu obou pozic.  

 Člověk se nemůže oddělit od světa, stejně jako se svět nemůže oddělit od něj. 

Tato jednota tvoří jeho existenci. Ve vyšší jednotě těchto proti sobě stojících skutečností 

je subjektem i objektem světa. Toto je horizont poznání světa. Jen člověk je schopný 

vnímat svět v jeho celku a každý člověk má nějaký obraz světa. [Anzenbacher, 1990] 

Velmi těsná hranice a prolínání světů vedou k vytváření vzájemných požadavků 
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rozdílných prostředí a světů. Vzájemná propojenost znamená, že změna ve vnitřním 

světě se projeví ve světě vnějším a naopak. Lidská kultura přetváří původně přírodní 

prostředí v prostředí kulturní. Člověk může tedy svojí činností vytvářet vhodné 

prostředí pro rozvoj jedince jakožto celé společnosti, avšak jen za předpokladu, že ví, 

jaký rozvoj je žádoucí. [Navrátil, 1998] Následně prostředí člověka ovlivňuje jeho 

chápání světa. Pojetí člověka je potom určující pro vytyčování a dosahovaní cílů 

a podmiňuje lidskou činnost.  

Otázka času i prostoru je také diskutovaná v ekonomické antropologii. Jde o to, 

jak člověk nakládá s faktorem času jako vzácným statkem a jak s ním hospodaří. 

V tomto ohledu se mluví o nákladech obětované příležitosti. Životní prostor a životní 

styl jsou například viděny jako faktory ovlivňující naše jednání a chování. Tak jsou 

například ekonomické výsledky židovského obyvatelstva zdůvodňovány investicemi do 

lidského kapitálu, které bylo zapříčiněno nutností častého stěhování. Tedy ekonomická 

antropologie počítá také s prostředím a časem člověka jako s faktory, které ovlivňují 

ekonomické i neekonomické jednání.  

 Je to právě ono vnímání a prožívání času (diskont času), jež ovlivňuje lidské 

jednání a hodnotu, kterou jako lidé připisujeme budoucím efektům naší činnosti a zda 

upřednostňujeme krátkodobé či dlouhodobé efekty. Právě ono vnímání konečnosti 

a omezenosti lidského života na jedné straně, ale také vnímání věčnosti na straně druhé 

spoluurčuje lidské jednání a ovlivňuje, zda jeho život bude mít pozitivní či negativní 

dopady pro budoucí vývoj společnosti. [Mlčoch, 2006]. Není překvapením, že negativní 

důsledky jednání některých aktérů v ekonomické oblasti jsou spojovány s neschopností 

vnímat dlouhodobou perspektivu a se snahou o okamžité uspokojení potřeby. Jako 

příklad může posloužit neustále se zvyšující míra zadluženosti domácností, a to často i 

z takových důvodů, jako je nákup spotřebního zboží či letní rekreace.  

 

1.1.2.3 Člověk jako vztahová bytost 

Člověk je bytost společenská a jeho vztahovost ho předurčuje k společenské kooperaci. 

Člověkem se můžeme narodit, avšak osobou se musíme stát. Osoba nemá pouhé 

izolované bytí, ale aktivní existenci tvořenou osobními vztahy. Osoba ve své podstatě 

obsahuje dynamiku vztahovosti, jež se během života rozvíjí a která se týká vztahů 

horizontálních i vertikálních. Lze mluvit o tom, že člověk se uskutečňuje ve svém 
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prostředí vztahy s druhými lidmi. Jeho personální uskutečnění je vždy vázané na 

druhého.  

Toto poznání sebe skrze druhého a relace lidských vztahů v režimu „Já–Ty“ 

a „Já–ono“ je ústředním momentem Buberova personalismu. Vztah „Já–Ty“ se 

odehrává v přítomnosti a je účelem sám o sobě. Jedině na této rovině lze vést skutečný 

dialog, který je prost pohledů na druhého jako prostředek k dosažení cíle, jak je tomu ve 

vztazích „Já–ono“. Současně je toto rozdělení vyjádřením vztahu předmětu a objektu 

a tento moment je důležitým v hodnocení lidského jednání. „Člověk jako sebeúčel se 

může uskutečňovat, rozvíjet a dovršovat pouze s jinými lidmi.“ [Anzenbacher, 1990] 

Základním stavebním prvkem lidské osoby je vztahovost. „Člověk přichází sám k sobě 

a uskutečňuje personálně sám sebe jen v lidském společenství.“ [Coreth, 1996] 

Podmíněnost vztahu sugeruje již evoluční řetězec.  

Je to právě vnímání a prožívání času, které spoluutváří, jaké vztahy člověk 

buduje. V ekonomických interakcích je větší ochota ke kooperačnímu jednání 

a spolupráci, pokud člověk sleduje dlouhodobou perspektivu. Důvěra v hospodářských 

procesech snižuje transakční náklady a eventuální rizika, čímž zvyšuje sociální kapitál 

komunity a je tak společným dobrem celé komunity. [Mlčoch, 2006] Důvěra tedy je 

důležitým hospodářským aktivem.  

Téměř ve všech etapách lidského života je člověk odkázán na druhého. 

Ze vztahového rozměru lidského života lze rozpoznat nutnost spolupráce, která 

odkazuje k sociální spravedlnosti. Tento požadavek je vnímatelný a diskutovaný 

celospolečensky, a to s důrazem na rozdělení hospodářských výsledků, ale také 

s ohledem na soudržnost společnosti.  

 

1.1.2.4 Člověk jako kulturní bytost  

Načrtli jsme několik bodů, které jsou charakteristické pro život člověka. Budeme-li 

//Budeme na základě výše uvedeného postupovat k tématu lidské činnosti, objeví se 

lidská kultura jako důležitý faktor v pojenání o člověku.   Člověk je bytost vztahová 

a schopnost spolupráce a kooperace umožnila člověku jako rodu přežití. Vzájemná 

závislost a lidská nespecializovanost (v analogii se zvířetem) umožnila člověku, aby se 

jako jediný druh z pohledu biologického rozšířil a obýval celou planetu. 



 

21 

 Vysoká schopnost adaptace spočívá zejména v dovednosti upravovat prostředí 

tak, aby dovolovalo co nejsnadnější život. Člověk je označován jako kulturní 

a společenská bytost. Tyto dvě roviny jsou spolu úzce provázané. Vztahy vytvářejí 

společnost. V tomto smyslu jsou vztahy konstituujícím prvkem společnosti a kultura je 

pak systémem hodnot a významů společných pro určitou skupinu lidí. Společenskost je 

antropologickou konstantou člověka, i když v individuálních případech dosahují 

sociální interakce jejich členů různé míry intenzity. Povaha (étos) člověka spočívá 

v jeho kultuře. Kultuře přiměřené jeho podstatě, podstatě světa a otevřené vůči tajemství 

a transcendentnu. Taková kultura je tvořena všemi existenciálními rysy člověka: 

konečností, ohrožeností, hříšností, víceznačností, otevřeností vůči nevypočitatelnému, 

potřebou vykoupení i vykoupenstvím. [Rahner, 1996]  

Izolovaný lidský jedinec neexistuje, popřípadě vyvstává otázka, do jaké míry by 

byl člověkem. Vyvázanost ze závislosti na přírodě znamená přetváření přírodního světa 

ve svět kulturní. Kulturou v nejširším slova smyslu může být označen jakýkoliv projev 

lidské aktivity. 

Neustálé „cyklické“ potřeby nutí člověka k aktivitě a ke spoluúčasti na vytváření 

podmínek jeho života. Potřeby člověka představuje další fundament, který člověka vede 

k aktivitě projevující se ve specifické činnosti. V tomto smyslu je lidská aktivita 

nezbytná pro přežití člověka a saturování jeho potřeb, čímž se zabývá ekonomika. 

Člověk se ze své podstaty nespokojí s pouhým přežitím, ale směřuje k dalším 

činnostem, jež mu pomohou uspokojit i jiné než fyziologické potřeby. Tyto vyšší 

potřeby ho odlišují od ostatních živočichů. Kultura je prostředím, ve kterém dochází 

naplnění vyšší potřeby.   

Člověk je však nejen tvůrcem kultury, ale také je kulturou zpětně ovlivňován. 

„Sebeuskutečňování a uskutečňování světa tvoří dialektickou jednotu.“ [Coreth, 1996] 

Člověk v rámci kultury vykládá sám sebe a hledá odpověď na otázku po smyslu. 

V tomto ohledu kultura zpředmětňuje transcendentní vztah a nejen vlastní imanentní 

výtvory. [Špidlík, 1996] V kultuře a v každé lidské činnosti se promítají vztahy 

horizontální i vertikální. Svět je dynamická skutečnost, která klade na člověka nároky. 

Není to statistická danost a jako taková předkládá člověku výzvy a možnosti, na které 

člověk aktivně odpovídá svým jednáním.  
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 Avšak v dnešním světě se stává, že věci vyvíjejí tlak na člověka a člověk se 

může cítit omezený v závislosti na míře svého vydání těmto věcem. [Anzenbacher, 

1990] Problematická existence dnešního člověka může být přičtena mnoha faktorům. 

Sokol [2002] upozorňuje na fenomén masovosti a všeobecné hodnotové neutrality. 

Podle jeho názoru tyto faktory vedou k ztracenosti člověka v dnešní společnosti. Zde se 

dostáváme k dalšímu tématu a k jedné z hlavních otázek práce, totiž k etice. Přesněji 

k úloze etiky a jejímu významu pro lidský život a společenský vývoj, a to jak z hlediska 

ekonomického, tak sociálního.   

Etika zaujímá v ekonomickém myšlení významnou roli. Zakladatel moderní 

ekonomie Adam Smith byl profesorem morální filozofie, z níž při svých úvahách 

čerpal. Také existuje obecná shoda ohledně důležitosti vlivu protestantské etiky na 

vznik a fungování moderní ekonomie. [Ditz in Ježek, 1993] Etika v ekonomii není 

důležitá z hlediska historické perspektivy vývoje ekonomického myšlení. Etika je 

předmětem zájmu i v dnešní ekonomické teorii, a to ze dvou perspektiv, vnější a vnitřní. 

Vnější perspektiva odpovídá na otázku „vnitřního smyslu ekonomie“. Tedy na otázky 

optimálního využití výsledků hospodářských procesů v souladu s etickými principy.  

Vnitřní perspektiva poukazuje na význam morálky pro zvyšování ekonomické 

efektivity. Jde o význam etiky pro vyšší úroveň fungování ekonomiky a dosahování 

vyšší efektivity. V prvním případě jde o význam ekonomie pro život člověka, v druhém 

případě se jedná o význam etiky pro dosahování ekonomických cílů. Etické jednání 

a mravní principy jsou sociálním kapitálem (aktivem), která podporuje fungování 

ekonomiky, ale také přispívá k sociální soudržnosti. Pomocí investic do morálky lze 

například snižovat finanční náklady spojené se zločinností. Nebo prostřednictvím 

investicí do důvěry v hospodářských procesech lze přispět ke snižování transakčních 

nákladů a zvyšování úrovně sociálního kapitálu, který je klíčem k ekonomickému 

blahobytu. [Mlčoch, 2006]  

Prostřednictvím těchto úvah jsme se dostali k otázce etiky, která je důležitým 

regulátorem života společnosti i každého jednotlivce. Je důležitá pro dosahování cílů 

sociálních i ekonomických. Následující text představí etiku a její podoby.  
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1.2  Pojetí etiky 

Etika je věda o mravnosti, jež se snaží o zdůvodnění mravních skutečností a norem 

lidského jednání na základě filozofické analýzy. Z etymologického hlediska je slovo 

odvozené z řeckého slova éthos. Éthos se prvně týká zvířat a označuje místo jejich 

pastvy a způsob jejich života a chování a později se toto slovo užívá také ve vztahu ke 

člověku. [Anzenbacher, 2001]  

Předmětem filozofické etiky je mravnost člověka. Sebeporozumění člověka je 

předpokladem pro vědeckou reflexi etiky, kterou popisuje Rahner [1996]: člověk se ve 

své seberealizaci zakouší jako usilující, který při aktualizaci tohoto chtění sám sebe 

„volně“ (dobro-volně) disponuje k dobru anebo ke zlu. Vědecká reflexe potom 

zohledňuje existencionální vztahy a vytyčuje etické normy pro jejich uskutečňování. 

V oblasti etiky podléhá lidská činnost mravnímu hodnocení. Aby člověk byl takového 

hodnocení schopen, musí být naplněno několik předpokladů – prvků předporozumění. 

Zejména je třeba uznat existenci dvou základních bodů, kterými jsou lidská svoboda 

a úloha rozumu při motivaci a hodnocení lidské praxe. Současně lze předpokládat, že 

každý člověk již nějak ví, co je dobré a co je špatné a že každý rozhodně ví, že dobro je 

nutno konat a zlo nekonat, což znamená nepodmíněnou závaznost mravního nároku 

dobra. [Anzenbacher, 2001] 

Základními kategoriemi v této normativní vědě jsou dobro a zlo, které 

představují dvě protikladně kvalitativní skutečnosti, jež se výlučně týkají člověka a jeho 

jednání. Dobro lze charakterizovat jako vlastnost jsoucna, která odpovídá jeho finalitě, 

a tak lze jsoucno, které se ve výkonu svého bytí o toto snaží, označit jako dobré. 

[Rahner, 1996] Obdobně se dá zlo analogicky vysvětlit jako kategorie, která se staví do 

protikladu s pojmem dobro. Etika podléhá rozdělení a člení se na více oblastí, které jsou 

založeny na různých filozofických školách a vycházejí z různých předpokladů.  

Etika má velmi významný sociální aspekt a v tomto smyslu upravuje nejen 

jednání jednotlivce, ale také vztahy mezi lidmi. V sociální etice jde o aspekty 

odpovědnosti zaměřené na strukturální uspořádání institucí společenského soužití, které 

spoluurčují etickou kvalitu vztahů – etiku společenských struktur [Rich, 1994A]. Jde 

o to, k jakému jednání (atmosféře) struktury nabádají nebo jakou atmosféru sociální 

struktury vytvářejí. Společenské struktury napomáhají nebo oslabují individuální 
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tendence budovat dobré vztahy. Sociální etika tvoří jen jednu, i když vzhledem ke 

svému rozsahu a komplikovanosti pravděpodobně nejvýznamnější část í etiky.  

Na rovině subjektivní přispívá etika k vědomí hodnoty sama sebe, a to jak 

v hodnocení sebe samého, tak i před ostatními lidmi. Etika upravuje vztahy a může 

kodifikovat normy, kterými se vztahy řídí. Obecně se etikou označuje způsob jednání, 

smýšlení a postoje člověka a hodnocení těchto činností. 

Níže budou představeny některé základní směry etiky, které vytyčí základní 

východiska vybraných směrů, na které se budeme dále v textu odvolávat. Dvě základní 

etické pozice – teleologická a deontologická – představují základní etické systémy. Do 

praxe lidského jednání se promítají oba systémy odlišně a chování lidí zastávajících 

rozdílné etické pozice se v konkrétních situacích liší. 

 

1.2.1 Teleologické pozice v etice 

Empiristická etika je směrem, který úzce souvisí s rozvojem moderní vědy a jejími 

principy. Přírodní jevy, které jsou zkoumány smyslovou zkušeností (empirií), daly 

vzniknout určitému druhu vědecké metodologie, jež velmi dobře pracuje s kvantitativně 

měřitelnými vlastnostmi materiální povahy. Empiristická metodologie na základě 

mechanistického paradigmatu dosáhla velkých úspěchů a vydobyla si tím značnou 

prestiž. Empirické teorie jednání mají tendenci pojímat lidské jednání ve smyslu 

empiricky příčinného působení, kterou lze interpretovat jako výsledek (účinek) 

působení stimulu z vnějšího prostředí a protipůsobení (reakce) jednajícího. 

[Amzenbacher, 2001] Převládající koncept ekonomické antropologie je „Homo 

oeconomicus“ neboli člověk ekonomický. Vychází z předpokladu racionálně 

uvažujícího jednotlivce, který veden egoistickými pohnutkami hledá cestu 

k maximalizaci svého užitku. [Sedláček, 2009]. Jedná se o empiristickou etiku, ve které 

je rozhodující motivací vyhledávat slast a vyhnout se strasti. 

Takovéto chápání se zdá být do značné míry predikované a jednání člověka se 

jeví jako nutný následek vnějších a vnitřních příčin. Máme-li dobrou znalost všech 

proměnných, můžeme jednání s velkou pravděpodobností předpokládat. Velkého 

úspěchu tento postup dosáhl nejen v přírodních vědách, ale také ve vědách zabývajících 

se člověkem. Ačkoliv změna zkoumaného objektu přinesla své problémy, jež výzkum 
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limitují, ukázal se postup jako přínosný a v rámci lidské praxe, která je po mnoha 

stránkách empiricky podmíněná, přinesl svoje ovoce v podobě nových teorií z oblastí 

psychologie, sociologie či biologie. [Anzenbacher, 2001]  

Problematickým se zdá být tento postup až v případě, když si empirické vědy 

přestanou být vědomy hranic svého poznání. V případě empirické etiky se jedná o to, 

„že lidská praxe není nic jiného než přírodně příčinná souvislost, vysvětlitelná 

empirickými humánními vědami, a že proto může být pojímána (jako jiné přírodní dění) 

jako nutný následek (účinek) empirických předchozích podmínek (příčin)“. 

[Anzenbacher, 2001] Užívání empirické metodologie pozitivními vědami vede 

k jistému omezení, které se označuje jako psycho-fyzikální redukcionalismus. Nejenom 

že tento přístup vede k zpředmětnění člověka a převedení na objekt zkoumání, ale 

současně jsou zaznamenány pokusy nárokovat si absolutní poznání, ačkoliv taková 

metodologie nemá nástroje ke zkoumání fenoménu, jež jsou spojeny především se 

subjektivitou člověka. 

 Jedná se zejména o situace, kdy na půdě pozitivní vědy dochází k normativním 

soudům. Přísná kauzalita například vylučuje dobrovolnost, jež znamená, že pojmy 

dobro a zlo ztrácejí svoji relevanci a mravní význam. Nelze specializovaným vědám 

odepřít svoji nezastupitelnou úlohu ani úspěchy, jichž dosáhly, současně však je třeba 

přihlížet k uvedeným omezením, která se zdají být pro oblast etiky zásadní.  

Empiristická etika a teleologická pozice je principem antického hédonismu. 

Hédonismus se také stal neodmyslitelnou součástí způsobu ekonomického myšlení 

a principy tohoto učení se později vtělily do utilitarismu, učení, které položilo 

filozofický základ nauce o maximalizaci užitku v modelu homo oeconomicus. 

[Sedláček, 2009] Na tomto místě lze sledovat souvislost mezi pojetím člověka, 

filozofickým myšlením a etikou, kterou se budeme podrobněji zabývat v kapitole 

o vývoji ekonomie. Hédonismus se dá označit jako umění žít, podle něho je lidské 

jednání motivováno výlučně snahou získat slast a vyhnout se strasti. Hédonismus je 

založen na principu co nejslastiplnějšího způsobu života. Jedním z hlavních 

představitelů této školy je Epikuros, který propaguje ataraxii (stav fyzického 

a psychického klidu). Rozlišuje slasti vyšší a nižší; vyšší (trvalé) slasti přiřazuje spíše 

duši, nižší (pomíjivé) spíše tělu. [Anzenbacher, 2001] Principy egoismu, prozíravosti, 

kalkulu a vypočítavosti, které jsou hédonismem zastávány, se shodují s principy, na 

nichž stojí dnešní ekonomie. [Sedláček, 2009]. Šulc [2004] to komentuje slovy: 
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„Klasická liberalistická ekonomie se domnívala, že nejlépe se tento lidský smysl 

ekonomie (zbavit lidi jejich existencionálních starostí, aby se mohli realizovat také na 

duchovní rovině) realizuje, jestliže každý jednotlivec sleduje svůj osobní zájem (blaho), 

neboť tak rozmnožuje i blahobyt celé společnosti.“ 

V etickém systému úzce spojeném s dnešní ekonomií vyvstává otázka, jaké jsou 

principy, které stojí v pozadí tohoto systému? Odpovědi se lze dobrat prostřednictvím 

myšlenek významných osobností ekonomické teorie spojených s budováním 

ekonomického myšlenkového rámce.   

 

1.2.1.1 Sociální dimenze v empirické etice 

Lidství v sobě obsahuje sociální dimenzi, jež se projevuje snahou družit se, sociální 

solidaritou, schopností soucítění s druhými a ostatními jevy, které jsou inherentně 

přítomny v lidské povaze. Jedná se o jakousi antropologickou danost člověka. Sociální 

princip se dá pomocí čistě individuálního hédonismu obtížně obhájit, ačkoliv i takové 

teorie, které počítají zejména se zásahem neviditelné ruky, která je schopná přeměnit 

osobní neřesti ve veřejné blaho, existují. Mravnost a solidaritu je třeba nějak teoreticky 

vysvětlit a začlenit ji do systému, který je postaven na principech (psychologického) 

hédonismu.  

Hume jasně viděl, že mravní fenomén nemůže být vysvětlen v rámci 

egoistického hédonismu, a proto na důsledné empirické bázi vytváří etickou 

teorii. [Anzenbacher, 2001] Humova etika posunuje význam bezprostředního užitku 

a do svého systému přijímá také obecné blaho. Avšak motivace k obecnému blahu jako 

žádoucímu jednání se principiálně neliší a hlavními stimuly jsou slast a strast.  

Pro zvýšení vlastní hodnoty však na základě afektů (psychologické konstituce 

člověka) reagujeme pozitivně na to, co je sociálně prospěšné, čímž zůstáváme uzavření 

v racionálním kalkulu vlastního rozumu jako instrumentu, který na základě „výpočtu“ 

pomáhá jedinci dosahovat ideálního bytí a zároveň zohledňuje i mezilidskou solidaritu 

jako průměrné faktické hodnotové postoje určité společnosti. [Anzenbacher, 2001] 

Jinými slovy, činí-li člověk něco pro prospěch společnosti, dělá to pro svůj osobní 

užitek (maximalizuje svůj zisk), a to také tím, že získává úctu v očích druhých, což 

přispívá k zvyšování užitku.  
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Dodržováním této etiky není zcela možné docházet k univerzálním principům, 

ale lidská praxe je vždy již podrobena relativismu a subjektivnímu hodnocení závislých 

na jednotlivých faktorech. Sociální princip existuje a jeho cílem je co největší užitek pro 

co nejvíce lidí. Tento princip však není zcela univerzální. V rámci této metody se jedná 

zejména o průměrný užitek. Distributivní spravedlnost je spravedlností průměrnou, 

která bude nutně opomíjet určité procento světové populace, bude-li to globálně 

přispívat k většímu průměrnému užitku (statisticky).  

Existují empirická pravidla, která nacházejí maximalizaci užitku, a zároveň jsou 

v souladu s lidským předporozuměním mravních skutečností, který lze chápat jako 

bezpodmínečné nepodmíněné jednání (deontologicky). Jedná se o argument utilitarismu 

pravidel, jež říká, že poctivá pravidla mají dlouhodobě příznivý vliv na sumu sociálního 

užitku a argument hraničního užitku, který oslabuje prvek subjektivně hédonistického 

chápání v prospěch rozdělení užitku mezi více lidí, tedy k dosažení většího obecného 

užitku. [Anzenbacher, 2001] 

 

1.2.1.2 Kvalitativní dimenze v empirické etice 

Utilitarismus je významný směr v empiristické etice. Ale jak bylo výše uvedeno, kořeny 

tohoto směru sahají do antiky, kde je užitek klíčovým pojmem v hédonismu. 

Relativizace vede takřka k nemožnosti rozlišování dobra a zla, a tak je dobro činu 

viděno teleologickou perspektivou tak, že dobrota činu spočívá v důsledku skutku 

samotného, tedy v užitku, který přinese. [Sedláček, 2009] Užitek je viděn z pohledu 

hédonistického, a to jako míra slasti versus míra strasti, kterou může člověk vnímat, 

a tento užitek nelze z empirických pozic posuzovat jinak než jej kvantifikovat, a to 

podle trvání, intenzity a dalších kategorií. J. S. Mill se pokouší o kvalitativní 

hédonismus, a sice na základě nižších a vyšších potřeb, což ilustruje jeho výrok, že 

neuspokojený člověk je lepší než uspokojené prase.
 
[Anzenbacher, 2001] 

Kvalitativně diferencovaný hédonismus se setkává s větším souhlasem než 

klasický směr založený jen na prostém užitku, ale zároveň se zdá, že na základě výše 

uvedených principů je jakýkoliv kvalitativní rozdíl v užitku nedosažitelný, i když 

intuitivně lze vycítit, že příčina slasti je důležitým aspektem v posuzování užitku. 
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1.2.2 Deontologické pozice v etice 

Poté, co byly představeny pozice empiristické etiky, jež jsou jedním z principů současné 

ekonomie, je dalším úkolem představit alternativu, která by mohla ukázat jiné možnosti 

hodnocení lidského jednání. Kantovská etika je založena na odlišných principech, 

zastává odlišné pozice a je tak možnou alternativou, která může regulovat lidskou praxi. 

Kategorický imperativ, čistý rozum či transcendentální filozofie jsou pojmy, které hrají 

v tomto etickém systému klíčovou roli. Kant se staví v mnohém do protikladu k výše 

představenému etickému systému a snaží se, namísto individuálních relativních pravidel 

empiristické etiky, nalézt nejvyšší mravní princip (etické pravidlo), který je svou 

povahou univerzální.  

 Systém transcendentální filozofie pracuje s transcendentální diferencí, což 

znamená, že subjekt a objekt jsou od sebe odlišné, ale zároveň mají i něco společné. 

Souhrn toho, co se může ve zkušenosti stát objektivně daností, můžeme nazvat 

zkušenost a můžeme říci, že subjekt je podmínkou a předpokladem objektivního světa 

zkušenosti, ale současně není částí tohoto světa zkušeností. [Anzenbacher, 2001] Tak 

Kant dospívá k tomu, že rozlišuje empirické Já a transcendentální Já. Empirické Já, jež 

nefunguje jako subjekt, je předmětem vnější a vnitřní zkušenosti a všechno, co 

o člověku vypovídají empirické humánní vědy, se týká tohoto empirického Já jako 

předmětu zkušenosti. Transcendentální Já naopak je takové Já, které není objektem, ale 

subjektem, a tak předchází veškerou objektivitu zkušenosti a zásadně uniká z dosahu 

objektivizace v empirických humánních vědách.
 
[Anzenbacher, 2001] 

 Kant se tak ve svých úvahách dostává mimo kategorii nutnosti a dochází ke 

kategorickému imperativu, který není podmíněn kauzalitou, ale příkazem. Kant se tak 

staví proti „říši nutností“, v níž se děje vědecké poznání na základě přírodních zákonů, 

a poukazuje na „říši účelů“ (oblast svobody), v níž se děje lidské rozhodování a jednání 

[Sokol, 2010]. Teleologický princip ospravedlňující na základě dosažení cíle v etice 

empirické je nahrazen deontologickou pozicí. Jednání může být mravné či nemravné na 

základě své povahy a tudíž nezávislé na následcích tohoto lidského činu.  

Lze tak o některém jednání říci, zda je dobré či špatné (např. vražda), aniž 

bychom museli zvažovat výsledky tohoto jednání. Antropologie člověka musí tomuto 

modelu také odpovídat. Člověk v empiristické etice je smyslově-empiristická bytost, 

z čehož vyplývají důsledky, které jsou pro tuto etiku zásadní a odpovídají specifickému 
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chápání člověka. Anzenbacher [2001] se k tomu vyjadřuje: „Člověk není jen smyslově- 

-empirická, přírodně-animální bytost, nýbrž tuto smyslově-empirickou rovinu přesahuje 

(transcenduje) rozumově-duchovní transcendentalistou.“ Takovéto vnímání člověka 

dovoluje operovat s pojmy jako je předporozumění, svědomí, dobrovolnost, které ve své 

podstatě odporují čistému determinismu. Člověk dle výše uvedeného pojetí může konat 

svobodně na základě motivace z čistého rozumu, zároveň však není popřena smyslově- 

-empirická stránka lidské osoby. 

 Kant tak dospívá k tomu, že lidské jednání zná dvojí motivaci, jak čistě 

rozumovou apriorní, tak motivaci smyslově-empirickou, závislou na dosahování libosti 

a vyhnutí se nelibosti. Zde vyvstává otázka, jaké jsou vztahy mezi oběma motivacemi 

a na základě čeho může člověk docházet k žádoucímu jednání. Čistě neempirická 

motivace je nepodmíněná a zcela odhlíží od následků libosti či nelibosti. Nepodaří-li se 

záměr uskutečnit, význam jednání se tím nesnižuje. Vedle tohoto čistého rozumu 

existuje na druhé straně rozumový motiv, který musí mít možnost se vztahovat na 

konkrétní praxi v životě a ve světě a musí tak v něm být empirický moment. 

[Anzenbacher, 2001] Kant ho označuje jako subjektivní pravidla či praktické zásady, 

které nám pomáhají orientovat se v konkrétní životní praxi ve světě.  

Důležitým faktorem je, že tato pravidla jsou velmi subjektivní a jsou závislé na 

tom, jak je člověk pokládá za užitečné a osvědčené. Tak se lze v situacích orientovat již 

rychleji a obratněji, na základě osvědčených schémat. V této souvislosti lze mluvit 

o ctnostech, tedy o trvalé schopnosti jednat dobře či správně. Opačně potom lze mluvit 

o nectnosti či neřesti, v případě, že člověk inklinuje ke špatnému jednání. Tyto 

subjektivní praktické zásady jsou označeny jako maximy. Osobní maximy je třeba 

ověřovat. Kant k tomu používá instrumentu obecného zákona, tedy transcendentního 

momentu, a stanovuje kritérium, jak maximy ověřovat: „Jednej tak, aby maxima tvé 

vůle vždy mohla být zároveň principem obecného zákonodárství.“ [Kant in 

Anzenbacher, 2001] Další formulace kategorického imperativu upravuje vztah 

k člověku na základě pojetí člověka jako účelu o sobě – transcendentální Já. Je to tedy 

moment v empirické etice, který se brání zpředmětnění člověka. Kantovo pravidlo zní 

takto: „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého 

vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.“ [Kant in Anzenbacher, 2001] 

Sociální aspekt přítomný v deontologické pozici je velmi silný a dovoluje, či lépe 

řečeno přímo nutí zohledňovat obecné dobro. 
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1.3 Shrnutí 

Odlišná východiska představených etik znamenají odlišné jednání v jednotlivých 

životních situacích a vedou k jinému způsobu (éthosu) lidského života. Například 

sociální spravedlnost je v případě utilitarismu redukována na průměrný užitek, kdežto 

kantovská etika nahrazuje průměrný užitek ideálním. Regulativní ideje vedou 

k distributivní spravedlnosti, jež je postavena na základě neempirického 

(transcendentního) kritéria. [Anzenbacher, 2001] 

Etiku můžeme rozdělit na individuální a sociální. Individuální etika posuzuje 

mravní správnost individuální praxe, kdežto tématem sociální etiky je, zda sociální 

útvary jsou spravedlivé. Mnozí světoví myslitelé se zabývali etikou a vytvořili vlastní 

systémy, avšak představené dva směry etiky jsou považovány za nejvýznamnější 

a představují hlavní rozdíly v etických pozicích. Je to představení dvou etických 

systémů, z nichž ten první došel širšího praktického využití a jeho principy jsou dobře 

vnímatelné v ekonomickém jednání. Utilitarismus se stal základním principem hlavního 

ekonomického proudu.  

Tato pozice je charakteristická individualistickou orientací, kde dobro 

společnosti je vedlejším produktem maximalizace individuálního užitku. Ve jménu 

tohoto cíle lze ve světle teleologické perspektivy použít heslo „účel světí prostředky“. 

Čin se posuzuje na základě užitku, který přinesl. Kantova etika neumí oddělit osobní 

dobro od dobra veřejného, které je oním kritériem mravnosti každého skutku. V další 

kapitole budou diskutovány zejména etické pozice utilitaristické, které budou 

reflektovány vzhledem k principům ekonomiky a jejich dopadům na podobu společnosti 

a sociální interakce. 
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2 ROLE ETIKY V EKONOMII 

Jaká je role etiky v ekonomii? Takto položená otázka se v poslední době těší zvýšenému 

zájmu v celospolečenské diskusi. V dnešní době, která byla postižena celosvětovou 

finanční krizí, se hledají důvody, které vedly k tomuto hospodářskému poklesu. Obecně 

se diskuse o příčinách věnuje zejména politickému a technickému hledisku. Politické 

hledisko ze strany levice mluví o chybě v trzích kapitálu, kdežto pravice upozorňuje na 

selhání vlád a  příčinu spatřuje v regulacích. Hledisko technické zdůvodňuje krizi 

nedostatkem racionality, která vedla k chybě při kalkulaci rizik. Poslední diskutovaná 

oblast se týká rozpuštění etických limitů, které se zejména projevily v hrabivosti a 

oportunismu ekonomických aktérů.  

Právě posledně zmiňovanému, tedy procesu humanizace a roli etiky, bude 

věnována tato kapitola. Dle Wolfa [1999] není deficit etiky jen problémem vytvořeným 

moralisty, ale z pohledu humanistické antropologie jde o další vývojovou fázi, která se 

pro budoucnost jeví důležitější nežli snahy o tělesné a psychické zdraví. Jde o snahu 

nalézt smysl a cíl lidského života a přizpůsobit mu lidské jednání.  

Při hledání smyslu hospodářství a jeho role v životě člověka je kladen důraz na 

služebnou, podpůrnou úlohu hospodářství vzhledem k zachování a rozvoji lidského 

života. Rich [1994B] v odpovědi na smysl hospodářství používá výraz „služebný mód“ 

či „služebná úloha“, což poukazuje na úkol zabezpečit člověka pro další činnosti. 

Hospodářství má být jen prostředkem a nikdy ne účelem. Samo hospodářství nemá 

žádné vlastní cíle, nejde zde o potřeby hospodářství, ale o potřeby člověka. 

Lidská práce a veškerá činnost není prostředkem pro dosahování ekonomických 

cílů, ale ve své podstatě potvrzuje lidské bytí člověka, a to ve třech rovinách vztahů, 

které Rich [1994] definuje jako vztahy: Já–Ty/vy (sociální etika), Já/My–ono 

(ekologie), Já–„Já sám“ (sebeuskutečnění). Tyto tři perspektivy jsou v rámci 

hospodářské etiky rozhodující. Hospodářská etika rozlišuje rozměr sociální, 

ekonomický a psychologicko-spirituální a snaží se o vyváženost jednotlivých oblastí 

a jejich ideální stav vzhledem k pojetí člověka. Ekonomická antropologie a pojetí homo 

oeconomicus charakterizuje etické principy, které stojí v pozadí hlavního proudu 

ekonomického myšlení.   
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2.1 Ekonomická antropologie 

Koncept homo oeconomicus (člověk ekonomický) odpovídá ekonomickému smýšlení 

o člověku. V ekonomickém myšlení přes všechen kvas doby dominuje „neoliberální 

prisma“, jež vytváří důležitý soubor tvrzení o chování člověka. [Riegel, 2007] V další 

části se budeme zabývat tím, jaké je ekonomické smýšlení, metodologií ekonomie 

a dopadem takového myšlení na člověka a na společnost. Ekonomická antropologie 

podává vlastní představu o tom, co člověk je. 

Riegel [2007] představuje člověka ekonomického jako postavu vzešlou ze 

science-fiction. Jde o bytost neobyčejně bdělou, o které není známo, že by kdy spala, 

jedla, někoho milovala či něco nenáviděla, že by se někomu narodil, že by ho někdo 

vychoval či že by měl z něčeho radost a na něco vztek. Jisté však je, že jde o konstrukt 

přísně racionální, který se rozhoduje. Homo oeconomicus by mohl být šťasten, protože 

ví, co to užitek je, a to především ve vztahu k vlastní osobě. Jelikož je bez emocí, je mu 

to lhostejné. On není šťastný, ale ani nešťastný. Prostě jen maximalizuje svůj užitek, 

a protože není známá jeho schopnost užitek absorbovat, kalkuluje se v relacích 

omezených zdrojů a neomezených potřeb. Člověk ekonomický je egoista, který je 

soustředěn na efektivnost. Morawski [2005] ho přirovnává k počítači na dvou nohách. 

K člověku, který má hlavu, ale nemá srdce, což ho omezuje na jednání na základě silné 

bazální motivace, kdežto slabší motivace, například altruistické, zůstávají bez reakcí.  

„Je-li tedy Homo economicus koncentrátem racionality, pak naopak platí, že 

racionalita je neobyčejným ‚zředěním‘ reálných procesů lidského života a její 

vypovídající schopnost je pouze dílčí.“ [Riegel, 2007] Paradigma ekonomie neobsahuje 

a nedovoluje přijímat jiné cíle než maximalizaci užitku a je ve své podstatě 

pozitivistickou vědou, která neřeší motivaci, zdroje cílů a je prosta etického hodnocení. 

V souladu s tímto je i člověk obrazem takového myšlení, jež nutně vede k redukci 

pohledu na člověka.  

V tomto ohledu Sedláček [2009] konstatuje, že ekonomický model homo 

oeconomicus zkoumá teprve zkostnatělý svět – je třeba člověku odebrat svobodu, 

spontaneitu, autentičnost a jedinečnost. Řečeno s Martinem Buberem, člověk 

ekonomický žije v módu bytí „Já–ono“, jenž dovoluje teleologickou perspektivu a který 

oblast lidského zájmu zpředmětňuje. Ekonomické vztahy jsou vztahy mezi „já a ono“, 

jednání je motivováno a opodstatněno jeho následky. Buber dovoluje úroveň vztahů na 
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této úrovni, ale Kant je v tomto ohledu přísnější, když formuluje kategorický imperativ, 

v němž odmítá všechny vztahy, ve kterých druhý člověk vystupuje jen jako prostředek 

k dosažení cíle.  

Homo oeconomicus je především člověkem racionálním, který svého rozumu 

(instrumentální funkce) využívá k maximalizaci svého užitku, jenž se stává pro něho 

smyslem veškeré činnosti. Na rovině vztahové se člověk nevzdaluje od motivace, které 

je podrobena všechna činnost, a vztahy jsou chápány vždy jako prostředek ke zvyšování 

užitku a dosahování cílů. Taková je představa člověka používaná při výpočtech 

ekonomických kalkulací a tvorbě ekonomických strategií.  

 

2.2 Historický vývoj etického akcentu v ekonomii 

Není tomu tak dávno, kdy se mezi ekonomy o etice téměř nemluvilo. Etika byla 

považována za jakousi luxusní třešničku na dortu ziskovosti a bohatství. Pro ekonomy 

byla nezajímavá a irelevantní. Když se Rich [1994A] zabývá otázkou smyslu 

hospodářství, vztahuje ji k podstatě člověka. Vychází z úvahy, že hospodářství není 

nějaký samostatný řád, jako je třeba přírodní svět, ale je to člověkem a pro člověka 

vytvořená instituce. Jeho účel se proto nedá ekonomisticky určovat z jeho vlastního 

bytí, ale dá se určovat vždy jen s ohledem na člověka a jeho základní existenciální 

potřeby. Z toho vyplývá, že hospodářství má pro člověka význam, prokazuje-li se jako 

lidsky přiměřené a vede-li k uspokojování potřeb. Takto pojatý smysl hospodářství 

vycházející z pojetí člověka a z hledání etické dimenze hospodářství je produktem 

pozdější reflexe. Historicky se etické akcenty vyvíjely pozvolna a v prvních fázích se 

trh otázkami sociální spravedlnosti a redistributivní spravedlnosti moc nezabýval. 

O etice nebylo potřeba mluvit – stačilo se spolehnout na neviditelnou ruku trhu, 

která automaticky transformuje soukromé neřesti (např. sobectví) v obecné blaho (např. 

nárůst efektivity). Lze také uvažovat, že i sociální problémy mohou být například 

„řešeny“ spontánním zvýšením filantropických aktivit a zvýšením solidarity. Avšak jak 

bylo představeno v předešlé kapitole, sociální princip v ekonomickém myšlení je 

myslitelný jen v určitém omezení. Což znamená, že jistá nerovnost může být ve 

společnosti tolerována, nebo dokonce i vyvolávána, pokud bude produkovat vyšší míru 

celkového užitku.  
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Myšlenka neviditelné ruky trhu se ve skutečnosti zrodila z morálního tázání, ale 

zhruba sto let poté se morální otázka vytrácí a ekonomie se od etiky zcela emancipuje. 

Dochází k zvláštnímu obratu, když ekonomie zrozená na poli morálky získává 

autonomii a později morálku zcela vylučuje z jakýchkoliv kalkulací. „O století později 

se ekonomie stala matematizující a alokativní vědou, plnou grafů, rovnic a tabulek, kde 

pro etiku není místo.“ [Sedláček, 2009] Adam Smith, John S. Mill, John Locke – velcí 

otcové klasické liberální ekonomie – působili jako morální učitelé. Jak se etika 

z ekonomie vytratila a jaká je úloha etiky v dnešním hospodářství, je otázkou, kterou 

klade nemálo odborníků.   

S výše uvedeným konstatováním o odstranění etiky z ekonomie nelze souhlasit, 

protože jak se Sedláček sám ve své knize již dříve vyslovuje, hédonistická filozofie se 

stala základem pro rozvoj ekonomie. Tedy půjdeme-li ke kořenům, můžeme sledovat, 

že hédonismus, empirická etika a její pozdější modifikace jsou etickými principy 

ekonomického myšlení. Ačkoliv Smith odmítal hédonistický pohled na svět jako 

nekonzistentní a příliš jednoduchý, stalo se ironií, že princip sebelásky a egoismu je 

považován za hlavní hnací motor lidského jednání a Smith je pokládán za otce tohoto 

principu. [Sedláček, 2009] V množství interpretací Smithova díla dochází k některým 

nejasnostem, protože v jeho díle lze najít etické a morální principy snažící se o dobro 

všech lidí ve společnosti, avšak koncept neviditelné ruky vrhá na podobné úvahy stín. 

Nelze však připsat Smithovi snahu o potlačení prosociálních hodnot na úkor hodnot 

individuálních jako spíše snahu o zvýšení efektivity hospodářství. Dnes po více než 

dvou stoletích existence moderní ekonomie můžeme konstatovat obrat k etice na poli 

ekonomie a renesanci zájmu o etické jednání. Dokladem této orientace jsou teoretické 

práce na toto téma, ale také praktické iniciativy jako například koncept společenské 

odpovědnosti firem, udržitelného rozvoje nebo projekty sociálního podnikání. Právě 

tyto iniciativy se stavějí proti jednosměrnému zaměření na ekonomické cíle, ale 

zohledňují také cíle sociální či environmentální. 

 Deficit ekonomického jednání je považován za zdroj problémů a etika se stává 

oblastí, v níž se hledají odpovědi na jednotlivé ekonomické otázky. Začínají se pod 

různými názvy provádět výzkumy zabývající se vlivem etiky na hospodářskou 

výkonnost (například průzkumy podnikatelského prostředí).  

Dnešní situace se zdá být nakloněna etickým a ekologickým řešením v rámci 

hospodářské činnosti. Inglehart v rámci své analýzy hodnotových struktur zaznamenává 
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od 70. let v USA a západních vyspělých společnostech „tichou revoluci“, tedy přechod 

od hodnot materialistických k hodnotám postmaterialistickým. [Prudký a kol., 2009] 

Historie ukazuje také určitý vývoj etického akcentu v ekonomickém myšlení. 

Následující text ukáže nejdůležitější aspekty ve vývoji současného étosu ekonomického 

myšlení.  

 

2.2.1 Myšlenka „neviditelné ruky trhu“ 

První impuls, který vypovídá o sociálních interakcích lidí a který představuje hypotézu 

o fungování celého systému, pochází od Mandevilla. [Sedláček, 2009] Převratnou 

a kontroverzní myšlenku o společnosti představuje ve svém díle pomocí metafory 

o včelách, ve kterém je ústřední myšlenkou, jak ctnostné či neřestné jednání společnosti 

přispívá k obecnému blahu. V rozporu se smýšlením doby Mandeville představuje, jak 

ve ctnostném společenství společnost jako celek strádá, protože není třeba již více 

povolání, která působí v regulativním, dozorčí, obranném a soudním aparátu. Mnoho 

lidí tak v nové, dobré společnosti dochází paradoxně k újmě, a to třeba tím, že přichází 

o zdroj obživy. 

Odstranění nutnosti vykonávat povolání a nakupovat produkty, které ve ctnostné 

společnosti, kde neexistuje zločin, ztrácejí význam, není jediným faktorem, jenž vede ke 

zhoršení (ekonomických) podmínek života v ctnostné společnosti. Také poptávka po 

zboží klesá ve společnosti, ve které zmizelo obžerství a přepych, a tak zemědělci 

a řemeslnící přicházejí o svou oživu.  

V Mandevillově díle vše končí katastrofou, když velká část úlu vymírá a zbytek 

včel je vyhnán ze svého úlu jiným rojem, který zabírá jejich místa. Hlavní hypotézou 

v pozadí celého příběhu je, že osobní neřesti lidí vedou k většímu blahu celé 

společnosti. Bylo by však omylem domnívat se, že neřesti Mandeville oslavuje. Neřesti 

zůstávají neřestmi v etickém slova smyslu, ale současně z pohledu ekonomiky se zdá, že 

neřesti jsou pro ekonomiku výhodné a lidé si tak musí vybrat mezi moralitou 

a prosperitou. [Sedláček, 2009] Z uvedeného vyplývá, že dosáhnout žádoucích výsledků 

ekonomických a etických je z podstaty věci vyloučeno, protože obě věci jsou nějak 

propojeny a co v jedné oblasti přebývá, to v té druhé chybí.   
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2.2.2 Etika v Smithově ekonomii  

Za zakladatele moderní ekonomie je považován Adam Smith a za jeho stěžejní dílo je 

označováno Bohatství národů (1776), neméně významné je i jeho dílo Teorie mravních 

citů (1759). Ve Smithově odkazu lze vidět, že ekonomický systém je úzce spojen 

s morálním systémem. Smith, který působil jako učitel morální filozofie, ve svých 

úvahách zohledňoval etickou rovinu. Jaká je Smithova etika?  

V první řadě je třeba říci, že se distancuje od hédonistického myšlení a brání se 

čisté kalkulaci užitku a uspokojení. Staví se tedy proti zániku mravního významu dobra 

a zla, které je v této myšlenkové škole závislé na tom, jaký užitek z lidské praxe z toho 

jednotlivci vyplývá.  

Většího uznání docházejí u Smitha stoikové, i když jejich koncept považuje za 

idealistický a těžko naplnitelný. Zejména stoická odtažitost a netečnost se jeví jako 

největší překážka znemožňující uplatnění stoické etiky v praktickém životě. Posledním 

směrem morálního učení, je takové, které je založeno na laskavosti. Tento systém však 

ve své radikální podobě odmítá jakýkoliv osobní očekávaný přínos činu. Tedy každý 

čin, jenž je motivován pozitivním následkem, ničí morální hodnotu takového činu. 

Takovéto kantovské pojetí motivace činu je vždy apriorní a tudíž nepodmíněné a zcela 

odhlíží od následků činu. Deontologická pozice je žádoucí, mravně relevantní 

a nezávislá na výsledku lidského jednání, teleologická pozice je kvalitativně na jiné 

úrovni. [Anzenbacher, 2009] Smith přichází s teorií, ve které dochází k prolínání 

principu laskavosti a principu sebelásky.   

Smithovi jako zakladateli ekonomie jsou mylně připisovány některé myšlenky, 

proti kterým brojí a které ve svých dílech podrobuje kritice. Jednou z těchto myšlenek je 

„neviditelná ruka trhu“, která zaznívá v Mandevillově díle, a kterou odmítá právě pro 

její neetickou pozici. [Sedláček, 2009] Smith hledá etickou pozici, která je čistou 

altruistickou motivací, ale zároveň připouští, že existuje i jiná motivace – sebeláska, 

kterou on však přejmenovává na sebezájem a zbavuje ji negativních konotací. 

 Jak je to tedy s etikou u Smitha? Zdá se, že v jeho dílech se některé myšlenky 

jeví rozporuplné a nekonzistentní. Jak Sedláček poznamenává, zdá se jako by 

schizofrenně konfrontoval sám sebe a jako by se jeho hlavní díla (Bohatství národů 

a Teorie mravních citů) navzájem zpochybňovala. Zjednodušeně lze říci, že ačkoliv 

akcentuje úlohu etiky v občanském životě, v ekonomických interakcích jí už valnou roli 
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nepřikládá. Jeho pokračovatelé tedy mají relativní volnost, jak jeho pohled na etiku 

v ekonomii interpretovat. Jako by Smith předpovídal budoucí vývoj, kdy se ekonomické 

a sociální cíle dostávají do rozporu, když připisuje velký význam ctnostnému životu pro 

stabilitu společnosti, avšak stejnou váhu již nepřipisuje etice v ekonomických 

procesech.  

Společnost dosahuje stability ne na základě principu sebelásky, ale na principu 

mravního citu, kdy, dle Smitha, musí být upřednostňován užitek společnosti před 

užitkem jedince. [Sedláček, 2009] Sociální ctnosti jsou z jeho pohledu vrozené 

a odpovídají lidské přirozenosti. Cit, který je lidskou daností, nelze racionálně 

zdůvodnit a rozum je pouze prostředkem pro rozhodování. Rozum a racionalita nejsou 

účelem samy osobě, ale podřizují se zcela smyslovému světu. Rozum se stává pouze 

instrumentem, nástrojem, který se podrobuje sklonům a vášním, což odpovídá zcela 

logice homo oeconomicus.  

Jaký je vztah mezi motivací a cílem jednání. Cíle jsou závislé na preferencích 

a preference se vytvářejí na základě citu. V ideálním případě lze mluvit o vítězství citu 

nad rozumem, protože motivace nepřichází z rozumu, ale rozum je pouhým 

instrumentem ke kalkulaci a nalezení způsobu dosažení tohoto cíle. Zde můžeme jasně 

vidět rozpor mezi empiristickou etikou a kantovskou etikou. Empiristická etika vidí 

rozum jen jako pravidla obratnosti a rady chytrosti, které jsou závislé na smyslových 

podnětech, a rozum má v tomto schématu pouze instrumentální úlohu. Kdežto Kant 

rozumu přisuzuje nejvyšší význam a autonomní zdroj poznání morálního principu. City 

jsou hlavní pohnutkou k nějakému činu, informace samy o sobě nemají schopnost plodit 

náklonnosti a ovlivňovat naše chování.  

 

2.2.3 Základní principy pro současnou ekonomii   

Vraťme se ještě jednou k myšlenkovému principu, který stojí v pozadí ekonomie. 

Zrekapitulujeme si, které myšlenkové směry ovlivnily vývoj ekonomie. Budeme-li 

zachovávat historickou kontinuitu, najdeme hédonismus, myšlenkový směr starověku, 

který vstupuje do dějin ekonomických principů myšlení svou metodou stanovení užitku. 

Zásada, že dobré je to, co přináší užitek, znamená, že účel světí prostředky a že lze 

používat „špatných“ či „zlých“ nástrojů pro dosahování dobrých výsledků. Takováto 
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teorie, říká Sedláček [2009], nepotřebuje žádná apriorní a exogenní pravidla, ale vystačí 

si s pouhou racionální kalkulací (výpočtem) situace samotné. 

Později utilitaristé doplňují prostřednictvím J. St. Milla myšlenku kvalitativního 

hédonismu či J. Bantham přidává sociální princip, čímž je zmírněn důraz 

na upřednostňování dobra jedince před dobrem společnosti. Také Smithův ekonomický 

člověk je schopen citu a soucitu a dobro společenství je nadřazeno jeho osobním 

zájmům. [Mlčoch. 2006] Avšak novodobý vývoj ekonomického myšlení společné dobro 

odsouvá ze scény a dobro společnosti řeší jen na principu sebezájmu. V rámci systému 

není nástroj, jak zohledňovat a pracovat s distributivní spravedlností.  

V současné ekonomii hlavního proudu je stěžejní hédonistický princip, který 

však díky novým postupům zabírá nové a nové sféry lidského života. Sebeláska je 

viděna jako základní princip všeho počínání, který zvyšuje blaho jedince i celé 

společnosti. Dosažený cíl je mnohem důležitější než nástroj zvolený k jeho dosažení. 

Užitek a dobro, jež splývají v ekonomické teorii v jedno, jsou základním měřítkem pro 

hodnocení činu. Ekonomie se osobní moralitou nezabývá, protože neviditelná ruka trhu 

transformuje osobní neřesti v obecné blaho. Chtělo by se říci, že současná ekonomie je 

„mimo dobro a zlo“ a tvrzení že „účel světí prostředky“ je jejím základním pravidlem. 

  

2.3 Užitek a štěstí v ekonomii 

Kritika metodologie a ideových východisek hédonismu a utilitarismu, obecněji 

empirické etiky, není jedinou kritikou, která je vznesena proti ekonomii hlavního 

proudu. Kritickému pohledu samozřejmě podléhají i jednotlivé termíny a dílčí teorie. 

Vlnou kritických připomínek je zatížen důležitý pojem užitek. [Sedláček, 2009]. Užitek 

nebo utilita je zásadní motivací ovlivňující lidské jednání obecně. Současně je to také 

jeden z klíčových pojmů ekonomie. Ekonomie jako pozitivní věda a nikoli věda 

normativní by se ze své podstaty měla vyvarovat normativních odpovědí a hodnocení 

v kategoriích dobrý–zlý. Ovšem jak realita ukazuje, člověk se chová „lidsky“ a ani 

ekonom není prost hodnot, ctností a nectností, které se promítají do lidských činností 

a hodnocení těchto činností.  

Historicky se užitek vyvinul jako termín v rámci utilitarismu. Nahradil pojem 

štěstí, jež bylo ústředním pojmem hédonismu. Štěstí, ačkoli bylo v antickém světě různě 
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chápáno po stránce obsahové, panoval konsensus v přesvědčení, že být šťastný je 

přáním všech lidí. Štěstí je tak viděno jako cíl všech lidí. Štěstí je velmi těžce 

definovatelný pojem. Jakkoli historická zkušenost ukazuje nemožnost definovat štěstí, 

v posledních několika dekádách lze sledovat zvýšený zájem o tuto kategorii, která 

zajímá odborníky v rámci psychologie, sociální politiky, ekonomie a ostatních 

vědeckých disciplín. Štěstí je chápáno jako cíl sám o sobě (a priori). Není to prostředek 

pro dosažení vyššího cíle. 

Tvrzení, že nějaké jednání, statek či služba zvyšuje naše štěstí, se tak jeví jako 

zásadní. Právě proto, že štěstí lze obecně považovat za smysl života. Zájem o tento 

pojem vedl k něčemu, co by se dalo označit rovněž jako druh jistého vědeckého 

redukcionalismu. Podobně jako pojem štěstí se překlopil na pojem užitek v rámci 

utilitarismu, tak se stalo, že pojem štěstí (který se ukázal jako nedefinovatelný) se 

redukoval na měření pocitu štěstí nebo ještě lépe pocitu spokojenosti se životem a stal 

se kategorií v rámci současného vědeckého výzkumu. Pozadí této změny od 70. let 

20. století by se dal stručně popsat jako odklon od čistě materiálních hodnot k hodnotám 

postmateriálním. Kvalitativní dimenze narůstá na významu, což lze pozorovat například 

ve větším zájmu o biopotraviny nebo v zájmu o sociální podnikání.  

Obecné vymezení pojmu štěstí, stejně jako obsahu, jehož tento pojem nabývá na 

poli ekonomie, je relevantní otázkou. Riegel [2007] poukazuje právě na problematickou 

definovatelnost a aplikovatelnost pojmu štěstí, když uvádí příklad – modelovou situaci 

„loď hojnosti“. Skupina studentů v tomto případě stála před rozhodnutím, zda by 

nastoupila na „loď štěstí“. Na palubě této lodi člověk usedne do pohodlných křesel a 

pomocí připojených elektrod bude zažívat nekončící pocit štěstí a bude prost veškerých 

životních starostí. Nikdo z těch, kdo do lodi vstoupili, ji už nikdy neopustil. Hojnost 

v tomto případě odvádí člověka od jeho poslání či úkolů. Výsledkem tohoto cvičení 

bylo, že ani jeden student postgraduálního studia psychologie nebyl ochoten na „loď 

hojnosti“ vstoupit. Tento příklad vede k hlubšímu zamyšlení nad pojmem štěstí a vede 

k úvaze, kterou vyjádřil J. S. Mill v požadavku kvalitativního hédonismu.   

Ekonomie sledující nové trendy a posun k postmateriálním hodnotám uchopila 

štěstí tak, že se zkoumá subjektivní pocit spokojenosti (štěstí), čímž se odstranil 

problém s nejednoznačností pojetí tohoto pojmu. Úkolem bylo najít nástroj, který 

pomůže tento pojem uchopit, změřit a zpracovat. Psychologie, která byla k tomuto 
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úkolu nejlépe vybavena, mohla vytvořit metodu měření pocitů a pomoct tak dále 

ekonomii v poznání psychologických determinant ekonomických jevů.  

Výsledkem této snahy bylo zkonstruování nástrojů, jež měří v podstatě pocity 

libosti a nelibosti, které jsou považovány za indikátory štěstí. Aby byla takováto metoda 

diferencovaná a odpovídala povaze měřeného – tedy kvalitativní stránce sledovaného 

jevu, je zkonstruován pomocí matematiky a psychologie nástroj, který znázorňuje míru 

či rozsah. Tak dochází k převodu kvalitativní vlastnosti na číselnou stupnici. Příkladem 

takového nástroje je Subjective Well-being, tedy subjektivní pocit blaha. Tato metoda 

čelí kritice zejména kvůli intervenci vnějších (počasí) a vnitřních (aktuální nálada) 

proměnných, jež lze jen těžko postihnout a které mohou výsledek měření značně 

ovlivnit.  

Ačkoliv se jedná o snahu reflektovat ekonomické jednání vzhledem k smyslu 

lidského života, což se zdá být žádoucí, pohled z druhé strany může v této metodě vidět 

snahu, jak posílit prestiž a nově legitimizovat současné ekonomické jednání. Tento 

pokus lze chápat jako cestu směřující k dobytí nových strategických pozic, ale také jako 

snahu o multidisciplinární perspektivu při zkoumání ekonomických jevů.  

Štěstí v ekonomické terminologii velmi úzce souvisí s pojmem užitek 

a v některých případech je lze libovolně nahradit. Užitek, hojnost či požitek jsou 

přítomny v základech ekonomického myšlení a ekonomika s psychologií společně 

spolupracují při hledání odpovědi na otázku, zda je hojnost zárukou pocitu štěstí. 

[Riegel, 2007] Samotný pojem užitku není překvapivě nijak podrobně zpracován 

a definován. 

Budeme-li pracovat s obecným pojetím, tedy že užitek je subjektivním pocitem 

uspokojení ze spotřeby, nabízí se úvaha, kterou formuluje Sedláček [2009]. Pojmy, 

které se v definici objevují – uspokojení, užitek, štěstí – jsou převoditelné, takže 

zamění-li se tyto dva pojmy, dojde k přeformulování definice, jež neříká nic jiného, než 

že užitek je užitek, který jedinec získává spotřebou statku nebo služby. Jde 

tedy o definici A = A, která napovídá, že se setkáváme s jistou tautologií a tento fakt nás 

nabádá k ostražitosti před užíváním pojmu takového obsahu. Takováto definice vede 

k absolutizování termínu užitek, když užitek se představuje jako účel sám o sobě. 

V úvaze, která vyplývá z takto chápaného pojmu, je narušen teleologický princip. 

Užitek je sám o sobě chápán jako něco, co má smysl samo o sobě, ale neříká to nic 
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o významu užitku pro lidský život, i když je ve společnosti zakořeněn předpoklad, že 

užitek a rozvoj je dobrý. Ekonomie jako by narážela na vlastní limity a hranice svých 

možných výpovědí, jež však vnímá jako překážky a které se snaží překonat a dosáhnout 

pozic, jež jí dovolují vyřknout i normativní soudy podložené vědeckými zjištěními. 

Měření štěstí je jeden z prostředků jak toho dosáhnout. 

 Zahrnovat širší oblasti do ekonomických modelů je žádoucí, a proto je třeba 

snažit se ekonomicky vysvětlit lidské chování, které se netýká jen ekonomických 

aktivit. Je-li užitek závislý na spotřebě statku nebo služeb, jakou hodnotu připisovat 

věcem, které nejsou přímo spojené s výrobou a spotřebou. To zahrnuje všechen 

mimopracovní čas, jako například spánek či rodinný život. Maximalizuje-li jedinec svůj 

užitek, pak musíme do ekonomických schémat vměstnat také odpočinek, setkávání 

s kamarády a jiné aktivity, které by na první pohled mohly vést ke snižování užitku. 

Avšak na poli abstrakce není těžké upravit definici tak, aby i tyto oblasti života 

přispívaly k individuálnímu užitku. Stačí, když budeme v definici kalkulovat 

i s užitkem, který nám přináší tyto aktivity (trávení volného času, regenerace). Cestou 

takovýchto úvah se dostaneme k tautologii, že člověk vždy maximalizuje užitek, který 

je viděn ve spotřebě takového statku, jenž člověku zvyšuje užitek. Jedinec dělá to, co 

chce dělat, je závěr, který po této úvaze lze učinit. Je zde patrný vliv deterministického 

uvažování, kdy lze v rámci utilitaristického kalkulu predikovat lidské jednání, které 

vedeno hédonistickým principem nemá jinou volbu.  

Neméně důležitá je další věc, která z výše uvedené úvahy vyplývá. Imperiální 

nároky ekonomie a její metodologie obsazují nová území. Předpoklad, že člověk dělá, 

co dělat chce, a jeho chtění (volné jednání) se řídí principem dosahování užitku, vede 

v důsledku k tomu, že ekonomicky zdůvodnitelné je každé jednání. Stará-li se matka o 

své dítě, pak proto, že jí to přináší užitek. A naopak matka, které přináší větší užitek 

nestarat se o dítě, se o své dítě starat nebude. Ekonomie touto logikou dospívá 

k jakémusi univerzálnímu principu vysvětlení. Ačkoliv mnozí ekonomové vidí v 

existenci neziskových organizací jako něco patologického a dle paradigmatu ekonomie 

nepochopitelného, lze i v této situaci obratně reagovat a zdůvodnit existenci 

neziskových organizací, aniž by teorie přišla k újmě. Tak lze předpokládat, že 

i neziskové organizace cosi maximalizují – pravděpodobně satisfakci za uplatněný 

altruismus. [Riegel, 2007]  
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Takto definovaný užitek je indiferentním pojmem zcela prostým jakýchkoliv 

etických významů a souvislostí. A zde ekonomie upadá do pasti, z níž se pro své 

pozitivistické založení nemůže sama dostat. Je-li všechno naše jednání motivováno 

hédonistickým principem, lze usuzovat, že všechno naše jednání zvyšuje náš užitek. 

Ekonomická praxe se dostává do krize v situacích, ve kterých pojetí termínu užitek 

nabývá inherentního morálního významu a etické jednání se připouští jen v případech, 

přináší-li toto jednání větší subjektivní (relativní) užitek. 

Užitek se jeví také problematickým co se týká možnosti dosažení spokojenosti 

a subjektivního pocitu štěstí. Užitek lze vnímat jen v případě zpětné reflexe v situaci, 

kdy si to člověk uvědomuje. Avšak dosáhnout tohoto v neustálém snažení 

maximalizovat svůj užitek je dosti problematické, protože je nutné počítat s náklady. 

Lze jen stěží a s jistou mírou nepřesnosti, počítat veškeré potencionálí příležitosti 

navýšit svůj užiítek, a současně porovnávat zda náklady (cena) za dosažený užitek je 

přiměřená. Se zvyšujícím se počtem příležitostí, jsou podobné kalkuace čím dál 

složitější a náročnější.  

Tak se roztáčí kolotoč neustálého pohybu, který došel pojmenování v konceptu 

udržitelného rozvoje, který sám o sobě vede k neustálému nárůstu, tedy především 

nárůstu spotřeby a výroby. Směr, který nemá stanovený cíl, je v podstatě nekonečným 

a smysl této činnosti musí být „sám v sobě“. Udržitelný rozvoj může fungovat jen jako 

strategie, která omlouvá limity ekonomie a odvádí od přemýšlení nad smyslem 

hospodářských činností.  

 

2.4 Vztah mezi ekonomickou teorií a životní praxí  

Jaké mají abstraktní konstrukty (matematické vzorce, principy, zákony) spojitost 

s realitou, je v ekonomii relevantní otázkou. Dá se říci, že abstrakce ve vědách 

nevynalézá, ale pouze pojmenovává. Abstrakce dosahuje přijetí či odmítnutí na základě 

daných modelů, můžeme říci paradigmat či světonázorů. Tento princip se v historii 

objevuje v podobě zápasů nových teorií s teoriemi starými. Skrze optiku jistého 

pochopení světa se díváme na skutečnosti v tomto světě. Interpretační rámec či 

světonázor je pouze úhlem pohledu na to, jak společnost funguje. V tomto vztahu však 

neexistuje pouze jednostranný pohyb, tedy ten, že člověk vytvoří model, skrze který 

chápe svět.  
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V této práci je měřítkem a východiskem pohled na člověka (podrobněji první 

kapitola), který určuje perspektivu pohledu na činnosti člověka. Cíle se mají odvozovat 

od smyslu, nikoliv smysl od cíle. Je otázkou, zda ekonomika reflektuje člověka v jeho 

komplexnosti a přizpůsobuje se jeho potřebám, nebo zda se člověk přizpůsobuje 

potřebám ekonomiky.  

Proč lidé zůstávají u materiální zemitosti a odkazují se na pojmy, které jsou 

přijímány bez kritického přezkoumání a přesto se chlubí téměř neotřesitelným 

postavením? V kontextu výše uvedené kritiky se zdá odpověď zřejmá. Člověk není 

nutně odkázán na přizpůsobení svému okolí, ale je orientován také k tomu, aby své 

okolí přizpůsobil sám sobě. Dnešní realita světa se mění. Realita je vytlačována obrazy 

reality. Tržní principy založené na svádění se snaží přijmout člověka k následování, a to 

i za cenu lživé informace. Reklamní šoty jsou jedním z nástrojů tohoto procesu. Člověk 

nejen že svět ovlivňuje, ale je i světem (kulturou) ovlivňován. Zdá se, že dnešní člověk 

se snaží přizpůsobit abstraktnímu teoretickému konceptu homo oeconomicus, který se 

ve větší míře stává realitou. Nutně potom v takovémto systému dochází k tenzím mezi 

teorií a praxí, mezi realitou a skutečností, avšak v době stírání hranic je obtížné 

rozpoznat, co je realita a co je její pouhý obraz.  

Zajímavé je, jak nekritickým způsobem probíhá akceptace světonázoru 

(ekonomického modelu) u jedince. Paradigmata, východiska a axiomy takového modelu 

se nedokazují, ale jedinec si volí ten, který nejvíce odpovídá jeho světovíře a emotivně 

vychází z apriorních sympatií či pravděpodobných důsledků, kterým věří či věřit chce. 

I zde dochází k překroucení reality, jež prostřednictvím různých nástrojů (reklama) vede 

lidi k určitému chování, které ukazuje jako reálné, i když se například ve společnosti 

hojně nevyskytuje. Vytváření těchto nepravých obrazů společnosti je motivováno 

ekonomickými tlaky, které se snaží o maximalizaci spotřeby.  

 

2.5 Ekonomická krize 

V souvislosti s poslední ekonomickou krizí, která propukla koncem prvního desetiletí 

třetího tisíciletí, se zvedla vlna hlasů tázajících se po příčině této krize. Sedláček [2009] 

mluví o důvodech, jež vedou k nepřiměřenosti. Stát nešetřil v letech konjunktury, kdy 

státní dluh rostl, a nyní v době krize o to víc strádá. Jedinec a celá společnost je zatížena 

paradoxním vztahem, že výše blahobytu (příjmu) nevede k většímu naplnění potřeb, ale 
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spíše naopak k více nenaplněným potřebám. Ekonomie je založena na předpokladu, že 

člověk je nesaturován. Neomezená lidská potřeba a zároveň omezené zdroje, takový je 

základní ekonomický předpoklad. Avšak v oblasti příjmu potravy, ale i v jiných 

ohledech máme omezenou kapacitu a jsme limitováni. Limitování ne v koupi produktu, 

ale ve spotřebě produktu. Přesahuje-li tedy naše kupní síla možnosti naší optimální 

spotřeby, dochází k tomu, že vynakládáme energii a snižujeme pocit našeho uspokojení, 

tím, že jsme v rozpacích, jaký produkt máme upřednostnit. 

 Hledání bliss pointu (bodu dokonalého štěstí) není otázkou pro ekonomy, 

protože ekonomie je zaměřena na růst. Pokud ekonomie roste, jen tehdy má smysl. 

Ovšem je-li pro dnešní ekonomické myšlení vhodná cesta, která implicitně předpokládá 

cestu rostoucí spotřeby i výroby, je zásadní otázka. Lidský smysl ekonomie by spíše 

předpokládal, že ekonomické problémy časem ustoupí do pozadí a člověk se bude 

znovu zabývat tím, co má skutečně smysl. Nabízí se i možnost, že právě na onu cestu 

„zabývání se tím, co má skutečně smysl“ vstupujeme právě v dnešní době, kdy za 

situace doznívající ekonomické krize vyvstává otázka o příčinách krize a o podobě 

ekonomického systému, který by byl stabilnější a „šetrnější“ ke společnosti.  

Ekonomie se těší velkému uznání a vážnosti, ale mnoho lidí si klade otázku, jak 

je možné, že vývoj posledních dvou let (období ekonomická krize) nebylo předpovězen, 

nebo ještě lépe, že krizi nebylo zabráněno. Jak je možné, že ekonomové nezabránili 

vzniku krize? A proč vzniklou situaci nedokázali úspěšně napravit a ovlivnit tak 

pozitivně vývoj krize?  

Nabízí se zde analogie ekonoma s lékařem. V Japonsku je dobrý doktor 

posuzován na základě absence nemoci u jeho pacientů, nikoli jako procento úspěšně 

vyléčených nemocných. Je to upřednostnění prevence před léčbou, odstranění příčiny 

před odstraněním symptomů. V praxi se kombinují oba přístupy. Zdá se, že ekonomové 

z tohoto pohledu málo dbali na prevenci a včas nerozpoznali příznaky, které vedly 

k závažným problémům. Nelze se nevyhnout otázce, jestli nedošlo k selhání 

a diskreditaci ekonomie.  

Ke kladné odpovědi na tuto otázku by se pravděpodobně přiklonili zastánci 

ekonomie jako technicistní vědy, která by viděla nejspíše příčinu v chybném výpočtu 

rizik a nedostatku racionálních kalkulací. Politická odpověď by vedla pravici k obvinění 

vládních regulací, levice by poukazovala na chybu v kapitálových trzích. Poslední balík 
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důvodů je z řad moralistů, kteří by krizi viděli jako nedostatek morálních zásad, 

propojení byznysu a ekonomiky vztahy založenými na oportunismu a hrabivosti. Nabízí 

se odpověď, že krize bude mít více důvodů a bílo-černé vidění nepovede k odhalení 

příčiny. 

 Složitost systému, množství proměnných a nerealistický pohled na člověka jako 

homo oeconomicus vede k dalšímu závěru, a sice že ekonomie má své limity a člověk se 

nikdy nebude chovat podle ekonomických modelů, ale ekonomické modely musí brát 

v potaz reálného člověka a jeho život. Abstraktní teorie vystavené realitě sociálních 

interakcí selhávají a ukazují své limity. „Mám za to,“ píše Sedláček [2009], „že doba 

současná se vrací k člověku – a s ní by měla i ekonomie.“ Reflexe současné krize 

a lidského jednání sleduje právě tento obrat, který hledá i jiné (postmateriální) 

hodnoty a lidské potřeby a hledí na člověka s větší plastičností, než tomu bylo v dobách 

minulých, kdy materialistický pohled byl interpretačním rámcem společnosti. 

Stejně jako nelze říci, zda ekonomická krize posledního desetiletí je zapříčiněna 

nevhodným ekonomickým myšlením a je zejména dílem ekonomů, nelze ani říci, jak 

ekonomický růst souvisí s ekonomickými teoriemi a přijatými opatřeními. Proměnných 

se ve společnosti a přirozeném systému nachází víc než dost a ekonomové často 

argumentují intervenujícími proměnnými, které vedly k určitým nezamýšleným 

důsledkům.  

Etika je v ekonomickém systému vedle zákona hlavním určujícím principem 

(regulátorem) lidského jednání. Na konci své knihy Sedláček, s odkazem na historický 

vývoj ekonomie, volá po vnitřních principech a motivech jednání. „Musíme se ovládat 

sami, bez jakéhokoli vnějšího materiálního, politického či etického příkazu.“ [Sedláček, 

2009] Až budoucí vývoj ukáže, zda lidská hospodářská aktivita nalezne vnitřní limity 

a vrátí se k etickým pozicím, které povedou k zmírňování negativních dopadů na 

společnost. 

2.6 Shrnutí 

Ekonomická antropologie ukazuje jiný pohled na člověka. Dalo by se říci, že tento 

pohled se zdá silně redukovaný. Hédonistický princip a teleologické pozice jen stěží (za 

pomoci citu) dovolují odhlédnout od přísně individuálních zájmů. V tomto přístupu se 

nejeví žádný skutek jako dobrý či špatný a tak mohu přicházet v úvahu dosud 

neakceptovatelné způsoby jednání. Příklad uvádí Mlčoch [2006], když říká, že někteří 
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jeho kolegové vysvětlují úplatky na cestě k dosažení vzdělání jako peněžní vyjádření 

motivace studenta ke studiu.  

Pojem užitek a dobro se ukázal jako další princip, který se zdá zdrojem omezení 

pro sociální cíle. Z pohledu ekonomiky se jeví dobré jen takové sociální cíle, které 

současně zvyšují míru užitku (statisticky). Etický akcent v ekonomii podléhá tomuto 

pohledu na člověka a měřítku užitečnosti či neužitečnosti jednání člověka vzhledem 

ke své osobě. To však lze v některých případech jen těžce dokázat. Příkladem může být 

otázka euthanasie, která se může jevit v čistě ekonomickém pohledu jako vhodné řešení 

(finanční náročnost), avšak z etického principu (křesťanského) je nepřijatelná. 

Z prezentované literatury lze předpokládat oslabení sociálních hodnot (solidarita, 

altruismus) spojených s rostoucí úlohou ekonomiky ve společnosti. Individualistické 

zaměření může být překážkou solidarity i změnou vnímání pojmu spravedlnosti. 

Neoliberálové vidí jakékoliv přerozdělení mimo trh jako nespravedlivé a progresivní 

zdanění jako nelegitimní nástroj negativně ovlivňující motivaci pracovat.  

Neoliberální tendence vidí ekonomiku méně jako jeden se systémů společnosti, 

ale spíše jako systém sám. Ekonomika však nemůže plně zabezpečit život společnosti, 

protože je zde důležité brát ohled na obecné blaho, dodržovat právo ve všech situacích 

(ne jen v případě, že je to výhodné) a snažit se o celkový rozvoj. Optima sociální se 

dostávají do rozporu s optimy ekonomickými. Výsledkem je uspořádání systému, ve 

kterém ekonomika může zaujímat nejrůznější pozice. Předešlý text tedy reflektoval roli 

etiky v ekonomii, text následující se zaměří na postavení ekonomiky ve společnosti.  
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3 EKONOMIE A SPOLEČNOST  

Předmětem této kapitoly je zamyšlení se nad podobou české společnosti, ale i zamyšlení 

nad optimálním uspořádáním společnosti obecně. Předešlý text se vztahoval 

k problematice etiky v ekonomii a popisoval některé momenty, jež jsou pro ekonomiku 

charakteristické a které mají dopad nejen na fungování ekonomického systému, ale také 

na fungování celé společnosti. Neoliberální pojetí pokládá ekonomiku za rozhodující 

sílu v regulaci lidského chování. Následující text vezme v potaz i další regulátory 

společnosti a bude se zabývat jejich vlivem na podobu společnosti. To vše ve světle 

rostoucího vlivu ekonomických principů na fungování společnosti. 

 Jakou roli v uspořádání hrají jednotlivé instituce, jaké místo zastává ekonomie 

a jak ovlivňuje etika toto uspořádání? Účelem není vysvětlit veškeré interakce ve 

společnosti, ale představit hlavní regulátory společnosti i pole jejich působnosti a uvést 

možné sociálně-ekonomické dopady. 

Uspořádání společnosti nepatří mezi témata, která by byla v České republice, 

stejně jako v ostatních západních zemích, opomíjena. Otázka týkající se podoby 

společnosti vyvstala s novou naléhavostí v posledních dvou dekádách. Pád 

komunistického režimu či vstup České republiky do Evropské unie byly těmi událostmi, 

které rozvířily diskusi o směřování naší společnosti. Práce Potůčka, Večerníka, Kellera 

i dalších jsou důkazem o aktuálnosti této diskuse, která přesahuje hranice národních 

států a v globalizovaném světě postiženém ekonomickou krizí vyvstává s novou 

razancí.  

Společně s Potůčkem [1997] může být otázka podoby společnosti viděna jako 

diskuze o nastavení hlavních regulátorů společenského života, které zásadním 

způsobem ovlivňují motivaci a chování lidí i institucí a vytvářejí předpoklady k tomu, 

aby se společnost ubírala určitým směrem. Otázka formování společenského řádu je 

diskusí o rolích jednotlivých institucí, společenských systémech a jejich vzájemném 

působení. Ve společnosti jde o fungování jejích jednotlivých složek a jejích 

podsystémů. Vycházíme z úvahy, že existuje společenská atmosféra (sociokulturní 

prostředí a společně vyznávané hodnoty), která má vliv na podobu podsystémů – 

společenských institucí. Potůček [1997] se v tomto ohledu vyjadřuje, že etika a sociální 

filozofie určuje orientaci lidí a formuje kulturněhodnotový systém společnosti.  
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Je otázkou pohledu, zda je tento etický aspekt považován jen za jeden z regulátorů 

společnosti, anebo jej chápeme jako nezbytný předpoklad k fungování ostatních 

regulátorů, tedy spíše jako podobu prostředí, ve kterém jednotlivé regulátory získávají 

specifickou podobu. Práce pojímá etiku jako aspekt, který je určující pro institucionální 

rámec společnosti. Stejný přístup uplatňuje Rich [1994B] když se snaží nalézt smysl 

hospodářské aktivity a jejího významu pro člověka. Také v práci Šulce [2004] lze nalézt 

podobnou perspektivu, když říká, že „ekonomie, ponechána sama sobě, je schopna 

zničit svět“.  

Z toho vyplývá, že i hlavní regulátory (instituce) společnosti jsou formovány 

svým sociokulturním prostředím. Ačkoli jde o relativně autonomní systémy, jsou 

navzájem vůči sobě v neustálé interakci. [Dizdarevič in Skovajsa a kol., 2010B] 

Současně jsou tyto systémy ovlivňovány svým prostředím, zejména specifickými, 

historickým vývojem determinovanými reáliemi daného regionu.  

Tato úvaha vede k závěru, že rozdílné podoby a způsoby chování společenských 

institucí jsou způsobeny sociokulturním pozadím dané společnosti. Z těchto závěrů také 

vychází Světová banka a ve svých strategiích argumentuje, že ekonomický růst je 

myslitelný jen v závislosti na rozvoji společenském a politickém. Jednostranný důraz na 

rozvoj hospodářský, označovany jako strategie trickle up a později trickle down, byl 

charekteristický sledováním ekonomických cílů, tedy finanční podporou subjektů 

operujících na volném trhu.  [Lindner T., Strnad M., 2006] V dlouhodobé perspektivě se 

ukázaly strategie jako nevyhovující a Světová banka ji musela přehodnotit a začít se 

zabývat i jinými než jen hospodářskými cíli. V současné diskusi na půdě OSN se mluví 

o všezahrnujícím přístupu k rozvoji, z čehož se zrodila strategie Světové banky PRSP 

(Powerty reduced strategy paper), která zohledňuje právě ony socioekonomické 

aspekty a usiluje zejména o investici do lidského kapitálu. Předpokladem 

hospodářského rozvoje je jistá míra sociálního kapitálu. Jako nutné se jeví investice do 

systému zdravotní péče, vzdělání i sociálního zabezpečení. Systém tržního hospodářství 

se v mnoha případech ukázal jako nekompatibilní se socio-kulturními reáliemi 

rozvojových zemí. 

Uvedený případ vývoje ve strategii Světové banky dokládá provázanost 

jednotlivých systémů. Důležité je, jakou roli jednotlivé instituce ve společnosti hrají, 

což je do jisté míry determinováno institucionálním prostředím dané společnosti. Zde 

tedy hraje významnou úlohu povaha zastávaných hodnot.  
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3.1 Regulátory společnosti 

V specifickém kulturním a společenském prostředí se objevují další systémy, z nichž 

některé pro své významné postavení jsou považovány za hlavní regulátory společnosti 

a objevují se v různé podobě takřka ve všech typech společnosti. Hlavní regulátory 

společnosti se v průběhu dějin mění. Zatímco vliv některých v průběhu historického 

vývoje lidstva klesá (církev), vliv jiných roste (trh). Některé instituce (rodina) se těší 

dlouhodobě relativně vysoké úctě a vlivu ve společnosti. Hlavními regulátory 

společnosti jsou trh, stát a občanský sektor. [Potůček, 1998] Toto jsou hlavní sektory 

společnosti, které mají potenciál ovlivňovat chování jednotlivce i celé společnosti. Mezi 

trhem (ekonomikou), státem (politikou) a občanskou společností (rodinou, domácností, 

komunitou) existují provázané interakce různé intenzity.  

V rámci těchto regulátorů existuje odlišná perspektiva pohledu na člověka. 

Člověk v prostředí trhu zaujímá teleologickou etickou pozici a vyhledává pro sebe 

užitek a současně se vyhýbá strasti. Cílem je alokace statků a služeb k osobnímu užitku, 

či jinak řečeno k osobnímu dobru. V rámci sociologického pohledu je člověk viděn jako 

individuum, které je součásti menší či větší skupiny a jeho jednání je ovlivněno 

institucionálními pravidly. Sounáležitost se skupinou je jeho důležitým definičním 

znakem. Z pohledu státu je cílem jednání veřejný zájem neboli společné dobro. V rámci 

občanského sektoru se předpokládá, že člověk je společenský tvor, který potřebuje 

a vyhledává přítomnost ostatních pro ni samotnou a je schopen a připraven se s druhými 

lidmi domluvit a spolupracovat s nimi. [Potůček, 1997]  

Člověk ekonomický a člověk sociální se od sebe liší. Potůček [1997] apeluje na 

potřebu představit pojetí člověka a říká, že je rozumné opřít se o volbu určitého pojetí 

člověka a o vymezení jeho postavení ve světě. Diskuse o výhodách toho či onoho 

politického opatření totiž vycházejí z určité představy o člověku, o jeho motivech 

a dalších faktorech, které ovlivňují jeho chování v síti sociálních vztahů. Pojetí člověka 

bylo důkladněji představeno v první kapitole, právě z toho důvodu, aby byly nastíněny 

ony možné perspektivy vidění člověka.   

 Podle užitého pohledu na člověka může docházet k odlišné interpretaci 

společenských jevů. Vedle ekonomického a sociálního pohledu na člověka existuje 
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koncept, který kombinuje oba přístupy, což může vést ke komplexnějšímu popisu jevu. 

Ekonomie vidí člověka jako individuum, které volí na základě osobního prospěchu 

a racionální kalkulace, sociologie naopak odpovídá na situace, kdy člověk 

z nejrůznějších důvodů (společenských norem, zvyků, známostí) takto nejedná. Chování 

člověka společensko-ekonomického je tak ovlivněno institucionálními pravidly a vzorci 

(ve škole, obci, rodině), ale současně je možná také individuální volba, která je 

ovlivněna subjektivními podmínkami a požadavky člověka. [Morawski, 2005] 

Z rozdílného pohledu na člověka vycházejí i další odlišnosti hlavních 

společenských institucí. Všechny tři regulátory mají vlastní adaptabilitu. Aktéři 

společenských interakcí se podle mínění Morawského [2005] přizpůsobují třemi 

způsoby:  

a) prostřednictvím trhu, čili automaticky a spontánně na základě cenových 

signálů, 

b) prostřednictvím hierarchie, čili kooperačně, intencionálně (skrze byro-

kratickou organizaci – stát),  

c) hybridně, čili kombinovaným způsobem (mj. vytvářením vztahů důvěry).  

Všechny tři způsoby adaptace jsou přítomny a vzájemně se kombinují 

a doplňují. Ačkoliv v jednotlivých historických periodách některé typy adaptací 

převažovaly, nikdy neexistovala jen jedna forma přizpůsobení v určitém čase na určitém 

místě. V současnosti směřuje systém stále více ke kombinovanému způsobu adaptace 

a k vzájemnému prolínání. V tomto ohledu občanská společnost nabírá na významu 

a stále více ovlivňuje chování společnosti. [Giddens, 2001] Ovšem i ostatní aktéři (stát 

a trh) hledají nové způsoby přizpůsobení, takže vznikají nové institucionální podoby, 

kde se jednotlivé racionality kombinují a dochází k většímu zapojení několika aktérů na 

společných projektech.  

Obdobně jako způsoby adaptability odlišuje Polanyi také tři formy či 

mechanismy interakce. Jde o mechanismus: 

 vzájemnosti, který podporuje integraci lidí, jen výjimečně slouží 

k dosahování zisku a je pro něj charakteristické symetrické postavení 

účastníků, 
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 redistribuce, spočívá v přerozdělení statků a služeb z jednoho centra 

(například vládou), často se s tímto mechanismem setkáváme při analýze 

sociálního státu, 

 tržní směny, kde je hlavním motivem dosahování zisků. [Polanyi in 

Morawski, 2006] 

Mechanismy interakcí jsou více či méně charakteristické pro různé skupiny 

aktérů. Vzájemnost probíhá více mezi příbuznými, přáteli a blízkou komunitou; 

redistributivní vztahy probíhají především v režii státního aparátu; tržní směna je 

charakteristická pro vztahy obchodní povahy. Odlišné typy racionality však nejsou 

překážkou vytváření blahobytu (sumy dober) ve společnosti. Společnost vytváří vztahy 

solidarity, prostor pro vyjádření a pocit sounáležitosti, ekonomika se stará o zajištění 

dostatku statků a služeb a politika zajišťuje ochranu obyvatelstva.   

 

3.2 Prolínání regulátorů společnosti 

V praxi je třeba často přistupovat k problematice v rámci multioborového přístupu. 

Jména jako Weber, Marx či Smith potvrzují, že provázanost ekonomie a sociologie není 

novodobou záležitostí a že přináší hlubší vhled na společenské jevy. Existují také 

případy ze současné ekonomie, které se snaží o vysvětlení společenských jevů 

ekonomickými teoriemi. Příkladem takového ekonoma je Gary S. Becker (držitel 

Nobelovy ceny za ekonomii), který zkoumá oblast sociologie ekonomickými metodami 

a teoriemi.  

„Pro sociology je ekonomika prostě jen částí společnosti a formou 

společenského jednání. Ekonomové se domnívají, že společnost je něčím ‚daným‘, 

a proto společenský řád berou jako odvozený od hospodářství (trhu). Demokracii 

nezřídka redukují na tržní demokracii, v níž není zapotřebí aktivní účasti obyvatel 

v řídících procesech.“ [Morawski, 2005] Jedná se o vzájemně odlišné pozice, které 

určují rozdílnou perspektivu. Ekonomický pohled je v prvé řadě otázkou a prosazování 

individuálních zájmů a společnost je viděna jako tržní útvar. Kolektivní vnímání 

člověka a jeho činnosti v systémech je záležitostí sociologie, která vidí trh jen jako 

jednu z jeho součástí.   
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Pojetí, které kombinuje obě pozice, je takové, které vidí trh (ekonomiku) jako 

integrálně provázaný se společností, s její kulturou (etikou) i s byrokratickým aparátem 

(státem). Trh je na ostatních systémech nezávislý jen relativně, stejně tak jako ony na 

něm. [Morawski, 2005] To jinými slovy znamená také skutečnost, že systémy jsou 

vzájemně propojené, na sobě závislé a v určité míře se navzájem ovlivňují. Pro další 

postup z toho vyplývá, že pohybovat se v prostředí prolínání více disciplín vyžaduje 

zaměřit se na samotné jevy. Jde o to, snažit se tyto jevy popsat z více úhlů a pustit se do 

zkoumání „hraničních území“. K prolínání oborů dochází všude tam, kde je snaha 

popsat daný jev z více pohledů. Jde o snahu zohlednit sledovanou skutečnost 

komplexněji. Současně se však většinou nelze zcela vyhnout jistému omezení, které 

vyplývá z multioborové perspektivy. Může se jednat o nižší míru soudržnosti či větší 

logické posuny.  

V mnoha případech však takový přístup obohacuje pochopení jevu a umožňuje 

účinnější reakci. Oblastí, kde dochází k prolnutí sociologických a ekonomických jevů, 

je celá řada. Například lze vnímat celosvětové migrační vzorce chování jako odraz 

rapidních ekonomických, politických a kulturních vazeb mezi státy. [Giddens, 2009] 

Lze se tedy dívat na tento fenomén z více pohledů a současně sociální rozměr migrace 

striktně neoddělovat od její ekonomické a kulturně-politické roviny. Je zjevné, že je 

velmi složité v takovémto spletitém systému označit faktory, které lze považovat za 

příčiny a které lze považovat pouze za následky těchto příčin. Giddens [2009] v tomto 

konkrétním případě naznačuje závislost některých proměnných, které jsou s migrací 

spojené, kdy se vyjadřuje, že postindustriální tlaky restrukturalizace jsou silnější než 

přetrvávající znevýhodnění vyplývající z rasové diskriminace.  

3.3 Ekonomický a sociální svět konomický  a úloha etiky 

ekonomických postupech a nástrojích bylo pojednáno v předešlé kapitole, která 

se zabývala pojmem užitku, utilitaristickým principem založeným na racionální 

kalkulaci, metodologií ekonomie a zpředmětněním zkoumaného objektu či nástrojem na 

měření pocitu štěstí. Cenové signály jsou v rámci ekonomické analýzy fundamentálním 

aspektem sociálních interakcí. Dobré je to, co přináší užitek. Užitek je pojem relativní 

a je mimo kategorie dobra a zla. Relativizace vede k rozmělnění vnitřních zásad. Právo 

a případná sankce za přestoupení se již v tomto světle ukazuje jako „riziko“, které lze za 

jistou „cenu“ podstoupit. Veřejné dobro je v rámci lobbování vytlačeno individuálními 
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zájmy, úplatek v očích kalkulujících veřejných činitelů je jen cenou za „nestandardní 

jednání“. Utilitaristický princip vlastní ekonomickým interakcím generuje ono chování, 

jež ovlivňuje naše postoje, a které zvyšuje míru tolerance tohoto jednání. Z čistě 

metodologického hlediska ekonomie je pro kalkulujícího jedince takovéto jednání 

racionální a svým způsobem přirozené.  

V praktickém životě však lidské jednání podléhá vlivům ještě jiných stimulů. 

Člověk je ochoten se chovat prosociálně a může nabídnout sníženou míru svého 

prospěchu ve prospěch zvýšení prospěchu pro veřejnost. Z hlediska sociologie je 

ekonomika ovlivňována širším spektrem faktorů, mezi něž se řadí například: vliv 

důvěry na snižování transakčních nákladů, kulturní faktory spojené s principy a 

hodnotami utvářejícími systém, kontrola a moc vtělená do právních kodexů a 

náboženských předpisů a další vlivy, které spoluurčují směřování systému.  

Společný prostor etiky, ekonomie a sociologie je dán zkoumaným jevem. 

Hospodářská etika dochází uplatnění v rámci pohledu na to, jaký stav je vzhledem 

k hospodářské činnosti člověku přiměřený. Ekonomická sociologie si všímá více 

faktorů socio-kulturní povahy, tedy faktorů určujících institucionální prostředí 

ekonomických interakcí. Sociologicko-ekonomická perspektiva se zabývá otázkou, jaké 

má ekonomika a její nástroje vliv na chování jedince ve společnosti, a naopak jaké mají 

sociální faktory vliv na ekonomické jednání. Příkladem prolínání mechanismů je 

například vstupování tržních mechanismů do soukromé a občanské sféry, které se 

nazývá ekonomizací sociálních vztahů. [Sedláček, 2009] Příkladem může být stále 

častější uzavírání předmanželských smluv anebo diskuse o uzavírání manželství na 

dobu určitou.  

Definičním znakem aktéra v sociologii je především jeho sounáležitost ke 

skupině (členství ve společnosti), kdežto podle ekonomů jednotlivci svou činnosti 

vytvářejí systém, který je spontánním výsledkem jejich jednání. V tomto tkví rozdíl 

v pojetí liberálů a socialistů. Socialisté vidí nutnost dávat systému cíle a regulovat ho, 

aby bylo dosahováno veřejného dobra. Liberálové s odkazem na svobodu jedince 

prosazují spontánní systém, který je prost všech obecných cílů a v němž cíle jednotlivců 

automaticky přispívají k dobru společnosti. Neoliberální ekonom Hayek tento systém 

nazývá katalaxie. [Hayek in Ježek, 1993]. Zatímco v liberálním pojetí je důraz kladen 

na vnitřní regulátory a etické vybavení jedince, socialistické systémy do určité míry 
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nekladou tak velké nároky na hodnoty jedince a společenské jednání koordinují pomocí 

obecně závazných pravidel. 

 Kompromisní řešení připouští, že kalkulující jednotlivci jsou zakotveni ve 

společensko-kulturním systému. [Morawski, 2005] Etika, která je součástí tohoto 

systému, tedy nepřináleží z tohoto pohledu ani tak ekonomickému systému 

(hospodářské etice), ale jde o širší pojetí etiky, která zahrnuje nejen tržní vztahy, ale 

také všechny ostatní vztahy, jež se odehrávají v mimotržním prostředí. Etika je tedy 

nadřazeným pojmem, který je formován na základě pohledu na člověka a jeho ideu 

o naplnění života a prostupuje tak veškeré vztahy člověka ke svému okolí.  

Trh, stát i občanská společnost mají často odlišné cíle. Každý z regulátorů se 

snaží uplatnit svoji moc na jistou společenskou sféru, což vede k jistým tenzím. 

V případě vyjednávání jde o váhu argumentů a hodnotovou orientaci zainteresovaných 

osob. Výsledkem často bývá kompromisní řešení, které snižuje ekonomické zisky 

a snižuje sociální ztráty. Ne vždycky existuje rozpor mezi racionalitou jednotlivých 

systémů. V posledním době můžeme mluvit o spojení sociálních a ekonomických cílů 

například v rámci sociálního podnikání či v konceptu společenské zodpovědnosti firem. 

Na tomto procesu se často aktivně podílejí i neziskové organizace a jiné občanské 

iniciativy, které zastupují občanský sektor.  

Lze mluvit o fenoménu, kde se subjekty z různých sfér (státní, tržní i soukromé) 

zapojují do společných projektů, z nichž profitují všichni. Ideálem je stav ve smyslu 

Paretova maxima, kdy nemůže být zvýšen užitek žádného z účastníků, aniž by to 

současně nevedlo ke snížení užitku někoho jiného. Podle názoru autora je tato orientace 

zohledňující cíle sociální, ekonomické, environmentální a sociální prospěšná pro vývoj 

společnosti i pro celkový rozvoj každého člověka. Problematickým však zůstává způsob 

stanovení priorit jednotlivých cílů. Právě zapojením více aktérů s odlišnými cíli, názory 

i postoji do procesu může vést k vyrovnanějšímu postupu a k dosažení dlouhodobé 

udržitelnosti (stálosti) dosažených pozic a cílů.  

 

3.3 Postavení státu ve společnosti 

Výsostné postavení má ve společnosti stát. Stát zosobňuje nejvyšší stupeň mocenské 

organizace, která významně vytváří institucionální prostředí – společenská, politická 
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a právní pravidla, která vymezují kontext, v němž ekonomická organizace, potažmo 

i všichni ostatní aktéři působí. Státu je připisována takto významná role pro alokaci 

moci, kterou stát disponuje a ovlivňuje společenské dění. Moc v rukou 

společenských institucí různého charakteru je důležitá z ekonomického i sociologického 

hlediska. Ačkoli četné hlasy mluví o slábnoucí úloze státu, nelze v současné době státu 

nijak odepřít jeho významné postavení, a to ani ve světle těchto změn – slábnoucí úlohy 

státu. V demokratické společnosti je to jev žádoucí, kdy je jistým ukazatelem 

demokratizace společnosti její schopnost převzít na sebe některé úkoly státu. Otázkou je 

jen míra, ve které k tomuto dochází, protože existují oblasti, v nichž má stát svoji 

nenahraditelnou úlohu.  

I když lze mluvit o poklesu významu politiky ve společnosti, kterou popisuje 

například Giddens [2001] a v reáliích české společnosti ji dokládá empirickými daty 

kolektiv vedený Prudkým [Prudký a kol, 2009], je nezpochybnitelná role státu ve 

věcech regulace společnosti. V současnosti je diskuse o roli státu neodmyslitelně 

spojena s debatou o úloze trhu ve společnosti. Jde o velmi kontroverzní téma, protože 

existuje napětí mezi cíli sociálními a ekonomickými. [Tomeš, 2010] 

Úlohu státu v tomto procesu vyjadřuje Rich: „Má-li být tržní hospodářství 

funkční, bez sebelikvidačních jevů hospodářského darwinismu, potřebuje přinejmenším 

rámcový řád, jejž zajišťuje stát. Tento řád zavazuje k dodržování pravidel fair play 

v konkurenční soutěži, omezuje mocenská seskupení na trhu, umožňuje dostatečný 

příjem za každou práci i při výrazné mzdové diferenciaci a zajišťuje pro všechny 

minimum sociální jistoty. Principiálně by to mělo platit jak pro národní, tak světové 

hospodářství.“ [Rich, 1994B] Závěrem lze říci, že smíření obou racionalit, sociální 

i ekonomické, je možné jen v případě oboustranných ústupků. Stát je tou silou, která se 

snaží o vyrovnanost, udržitelnost a soudržnost celého systému. Naopak ekonomika je 

podle názoru autora i citovaných autorů silou, která svými principy oslabuje prosociální 

postoje a tlačí na stát, aby svoje zásahy omezil a přenechal tak větší prostor volnému 

trhu. V takto pojaté diskusi je relevantní zabývat se sociálním státem. Tedy subjektem, 

jenž bytostně souvisí s nastavením celého systému a který má v ideálním případě zájem 

o dosažení prosperity a rozvoje všech členů společnosti – veřejné dobro. Stát, trh 

a občanská společnost a její vzájemné uspořádání jsou právě odpovědí na otázku 

o podobě společnosti. 
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Sociální cíle jsou vyjádřeny snahou o stabilitu a soudržnost, stejně jako o jistý 

standard životních podmínek definovaný základními lidskými právy. Ekonomická 

výkonnost státu zajišťuje dostatečné zdroje financování k dosažení sociálních cílů, a to 

jak v rovině soukromé, tak veřejné. Jednotlivé státy se liší v míře a způsobech, jakými 

provádějí zásahy do sociálních interakcí. Historicky se vyvinuly různé typy státu, které 

vyústily v poválečném období ke vzniku sociálních států. Poslední kapitola práce se 

zabývá sociálním státem a dopady, které ekonomické síly a neoliberální smýšlení mají 

na jeho podobu.  
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4 SOCIÁLNÍ STÁT 

 

Poslední kapitola práce se zaměřuje na souvislosti mezi ekonomickou etikou, která 

prostupuje všechny oblasti života, a jejím vlivem na instituci sociálního státu. 

Předmětem zájmu je podoba sociálního státu, jeho možné role ve společenském 

systému, geneze jeho vývoje, diskuse o příčinách jeho vzniku i odhady jeho budoucího 

vývoje, a to s ohledem k etickému klimatu a sociokulturním proměnám ve společnosti. 

Obecnější teoretická diskuse o různých podobách sociálního státu a jejich možných 

vlivech i budoucím vývoji přejde v interpretaci závěrů výzkumů hodnotových struktur 

v současné české společnosti a jejich možných dopadů na sociální politiku. Práce bude 

zakončena konkrétními příklady neoliberálních tendencí v systému sociální politiky.  

Právě na instituci sociálního státu, který je pomyslným „trojským koněm“ mezi 

táborem socialistů a liberalistů, je možné představit změny, které ve společnosti 

probíhají. Jedná se zejména o dopady, které jsou odrazem změn v etice a hodnotovém 

systému společnosti. Stát je oblastí, kde se střetávají ekonomické (privátní) a sociální 

(veřejné) zájmy. V tomto ohledu je diskuse o sociálním státu současně diskusí o všech 

třech hlavních regulátorech společnosti – trhu, státu a občanské společnosti. Téma etiky, 

které bylo v rámci práce podrobněji pojednáno v předešlých kapitolách, zejména 

v souvislosti s jednáním a vývojem ekonomického myšleni a etické pozice v ekonomii, 

se pro oblast sociální politiky jeví relevantní především ve dvou oblastech: v rámci 

postojů k sociální politice a názorech na spravedlivý systém a také v oblasti lidských 

práv a jejich významech pro definování role sociálního státu.  

Vývoj v oblasti sociálního státu lze vidět jako změny v souvislosti se změnami 

politickými, ekonomickými, technologickými, sociálními a kulturními. Práce Večerníka 

[1998, 2004, 2009], Prudkého [2009], ale i další sociologické studie jsou pro sledovaný 

cíl vhodnými zdroji empirických dat. Celá řada tuzemských i zahraničních autorů 

publikuje na toto téma práce spíše teoretického charakteru. Giddens [2001] jako 

zástupce zahraničních odborníků vyjadřujících se k tomuto tématu konstatuje, že 

úpadek občanské společnosti je skutečností, nikoli pouhým výmyslem a má za následek 

oslabování smyslu pro solidaritu, vysokou úroveň kriminality a projevuje se také 

rozpadem manželství. Další autoři, jako například Mlčoch [2006], vidí  příčinu v pozadí 
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společenských změn, v měnících se hodnotových preferencí v tržně orientovaných 

společnostech a dokonce za demografickou krizí vidí tlaky tržní ekonomiky. 

 Většina změn v hodnotových postojích je spojována se změnou etického 

klimatu společnosti, spojovaného zejména s ekonomickou racionalitou sledování 

vlastního prospěchu. V tomto ohledu vyvstává kritika z řad některých psychologů 

a filozofů. Například Fromm ukazuje, jak se hodnotové orientace mění v závislosti na 

stimulech generovaných společností. [Potůček, 1997] Frommova kritika kapitalistické 

společnosti je založena na přesvědčení, že hromadění materiálních hodnot, které jsou 

předpokladem jejího fungování, se negativně odráží v důrazu, který lidé kladou na 

vlastnění (mít) na úkor zanedbávání kultivace vlastní osoby (být).  

Hodnoty ceněné na volném trhu upevňují své pozice i v mimotržních vztazích. 

Hodnoty individuality, flexibility či mobility jsou vykoupeny na druhé straně menší 

mírou společenské solidarity, změnou v pojetí spravedlnosti a ochotou ke 

spoluodpovědnosti za širší společnost. Odklon k ekonomickému způsobu myšlení 

(ekonomizace sociálních vztahů) znamená pro sociální stát nebezpečí ohrožení jeho 

legitimity. Ovšem z druhé strany je nezpochybnitelná důležitost fungujícího 

ekonomického systému pro udržení kvalitního sociálního systému stejně jako fungující 

občanské společnosti. Bodem sváru je jak dosáhnout ekonomické efektivity a udržet 

vysokou míru sociální soudržnosti.  

 Sociální politika nemá jiné zdroje než zdroje pocházející z hospodářského 

sektoru. Obrácená perspektiva potom ukazuje, že sociální politika je předpokladem pro 

efektivní hospodářskou činnost, protože podporuje tvorbu lidského kapitálu. 

Makroekonomická výkonnost do určité míry roste společně s růstem sociálního státu  

a dosahuje svého maxima v optimálním bodě. Překročením tohoto bodu dochází 

k oslabení výkonnosti ekonomiky, protože sociální pobídky začínají mít demotivující 

charakter. V úvahu vstupuje myšlenka morálního hazardu v souvislosti s riziky 

pojištění. Lidé tak mohou vědomě využívat nabízených příležitostí, a to třeba tak, že 

dávky, které mají například čelit důsledkům nezaměstnanosti, ji naopak – jsou-li aktivně 

využívány k úniku před nutností pracovat – vytvářejí. [Giddens, 2001]   

 Regulace lidského chování probíhá na institucionální úrovni. Nejvýznamnější 

institucí v tomto ohledu je stát, který disponuje nástroji k regulaci sociálních interakcí. 

Institucí sociálního státu rozumí  formalizované prostředí pro realizaci 
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sociálněpolitických cílů a proces dosahování těchto cílů. Stát se snaží docílit toho, aby 

trh neměl negativní dopady na sociální interakce. Současně by státní zásahy neměly mít 

negativní vliv na výkonnost ekonomiky.  

Cíle sociálního státu se dají zahrnout pod pojmy, jako jsou: dobro státu, jeho 

bezpečnost, občanská práva atd. [Morawski, 2005] Artikulace sociálních cílů probíhá 

především odbornou diskusí a politickými rozhodnutími. Nicméně je to oblast, jež se 

dotýká takřka veškerého obyvatelstva a která se stává často předmětem obecné diskuse. 

Sociální politika je jen státem garantovaná zabezpečovaná solidarita mezi občany, 

jejímž skutečným zdrojem není stát, nýbrž občané sami, neboť oni je koneckonců 

financují ze svých daní. [Potůček, 1998] Snad neexistuje pro veřejnost atraktivnější 

politické téma než téma sociální politiky. Právě tato oblast podléhá přísné sociální 

kontrole a je velmi citlivá na mínění lidí. Postoje lidí a jejich hodnoty hrají v tomto 

procesu klíčovou úlohu a bez podpory občanů není sociální reforma myslitelná. 

I přes měnící se sociální realitu života občanů v demokratických společnostech 

s tržní ekonomikou je diskuse o roli sociálního státu ve 21. století otázkou spíše 

postupné reformy podoby sociálního státu nežli jeho zániku. Než začneme diskusi nad 

budoucím vývojem sociální politiky, měli bychom si nejdříve připomenout některé 

stěžejní okamžiky vývoje sociálního státu, abychom se uměli omylům při jejich 

reformách vyhnout. [Tomeš, 2010] 

 

4.1 Sociální stát a faktory jeho vzniku 

V průběhu dějin prodělala společnost v oblasti řešení sociálních otázek dlouhý a 

strastiplný vývoj. Soudobé soustavy sociálního zabezpečení jsou výsledkem 

dlouhodobého procesu, ve kterém se hledalo řešení sociálních problémů. Původní ryze 

filantropický charakter sociální politiky přešel v povinnost feudálů starat se o své 

poddané, aby vyústil v deklaraci lidských práv – formující princip sociální politiky. 

Myšlenky Voltaira, Rousseaua, Huma, Kanta a dalších myslitelů podněcovaly rozvoj 

lidských práv a dláždily cestu k moderní podobě společnosti a kodifikaci práv člověka. 

Dalším předpokladem vzniku sociálního státu jsou obecně vyznávané hodnoty 

solidarity, vzájemnosti a altruismu, na kterých myšlenka sociálního státu stojí. Není 

náhodou, že sociální stát vznikl právě v prostředí evropského kontinentu, vedly k tomu 

důvody hospodářské, ale také kulturní a náboženské. Měnící se společenské poměry, 
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rozpad feudální společnosti i nové způsoby výroby představovaly impulzy k hledání 

řešení nově vzniklých sociálních situací.  

Sociální politika prošla vývojem od vzájemnosti, přes filantropii a povinnost 

vrchnosti pečovat o své poddané, až k současné podobě sociální ochrany založené na 

garanci lidských práv. Právě garance lidských práv formuje podobu systému, který je 

označován jako sociální stát, welfare state, asistenční stát či stát blahobytu. 

Na vývoji moderního sociálního státu se podílely faktory politické, ekonomické, 

ale i kulturní tradice země, myšlenkové proudy, směry a koncepce, promítající se do 

různých politických hnutí. [Večeřa, 1996] V osmnáctém a devatenáctém století byla 

uplatňována myšlenka laissez faire, laissez passer, která je vlastní víře liberálů 

v samoregulační schopnost systému a v zásah neviditelné ruky trhu. Zatímco tato 

strategie na jedné straně vedla k ekonomickým ziskům a alokaci kapitálu, na straně 

druhé se stávala terčem kritiky a byla podnětem k vzniku socialistických myšlenek. 

V atmosféře nespokojenosti s životními a pracovními podmínkami se rodila opozice 

liberálního kapitalismu a změna ve společnosti byla nutná k udržení sociálního smíru. 

Hrůzy obou světových válek nemohly zůstat bez odezvy. Tak se v široce chápaném 

reformním snažení zrodilo moderní pojetí nezadatelných lidských práv vyjádřených ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv OSN (1948) a dvou následných paktů o lidských 

právech z roku 1966. [Tomeš, 2010] Ve smyslu znění těchto dokumentů je 

institucionálně pojatá sociální politika nástrojem, kterým stát občanům zabezpečuje 

jejich sociální práva. Jedná se tedy o takové životní podmínky, které umožňují 

a podporují rozvoj jedince a jeho důstojnou existenci. Stát převzal odpovědnost za 

určitý standard podmínek života a ochranu občana v situacích, které byly společensky 

uznány a kodifikovány v občanských právech.  

Kapitalistická liberální demokracie je charakteristická samoregulačním trhem, 

který funguje na zásadách laissez faire a jen v nejnižší možné míře podléhá intervenci 

státu. Postupem času se ukázaly takovéto systémy jako nevyhovující a především po 

krizi 30. let minulého století dochází k hledání nových cest jak docílit prosperity a míru 

ve společnosti. Stát se postupně stává garantem práv, intervenuje ve prospěch 

ekonomického rozvoje. John Maynard Keynes reagoval na velkou hospodářskou krizi 

intervencemi státu v zájmu bezpečnosti makroekonomické rovnováhy. [Morawski, 

2005] Tomuto předcházel Bismarckem zavedený institut pojištění. Významnou událostí 

pro sociální stát byla koncepce národního pojištění lorda Beveridge, která se stala 
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začátkem nové éry sociálního státu, jenž se až do druhé světové války formoval 

a konsolidoval. Rozmach sociálního státu ve dvou poválečných dekádách, spojený 

s výraznou ekonomickou konjunkturou, dláždil cestu myšlence welfare state jako 

optimální podobě demokratického kapitalistického státního zřízení.  

Situace byla změněna a poválečný růst zastaven ropnou krizí v 70. letech 

20. století, kdy se začalo mluvit o krizi sociálního státu a neudržitelnosti financování 

nákladných a rozsáhlých sociálních opatření a výdajů s nimi spojených. Mnoho 

odborníků bylo názoru, že sociální stát překonal bod, kdy opatření vedla k pasivitě 

a demotivaci na úkor aktivní podoby společnosti. Víra ve stát byla v 70. letech 

minulého století nahrazena vírou v trh. V tomto období vznikl neoliberalismus jako 

reakce na příliš štědrý sociální stát. „Ekonomické a demografické změny porušily 

rovnováhu mezi těmi, kdo sociální dávky financují, a těmi, kdo je pobírají, a tato 

nerovnováha vyústila v teorii o krizi sociálního státu jako systému.“ [Tomeš, 2010] 

Konec 20. století přinesl vyrovnanější pohled na roli ekonomiky a sociálního státu 

a celosvětová hospodářská krize posledních let první dekády třetího tisíciletí znovu 

rozvířila diskusi o optimální podobě sociálního státu. Neustále se měnící životní 

podmínky nenechávají sociálnímu státu chvíli oddechu. V současné době se sociální stát 

zabývá otázkou, jak čerpat z výhod nové ekonomiky a zároveň mírnit nespravedlnost 

a zajišťovat sociální smír. [Reich, 2003] Takto položená otázka je cílem každého 

sociálního státu. 

 

4.1.1 Teorie vzniku sociálního státu 

Názory na vývoj sociálního státu považují rozdílné hybné síly (driving forces) za 

příčinu jeho vzniku a vývoje. Základní úlohou státu (v konceptu minimálního státu) je 

ochrana před násilím, výběr daní a dohled nad dodržováním zákonů. Potom se role 

různě rozšiřují, a to například o sociální či ekonomické funkce. [Večeřa, 1996] Toto 

zjednodušené schéma chápe úlohu státu jako vyváženost mezi málo a mnoha zásahy. 

Krajní pozice mohou společnosti škodit, a tak je důležité hledat optimální pozici 

v rozsahu státních intervencí. Jak se rozšiřovala a kodifikovala sociální práva, 

rozšiřovala se také moc a rozsah sociálního státu.  

 Otázka postavení a úlohy státu v ekonomice se jako hospodářská politika 

vyvíjela ve třicátých letech a plného rozmachu zaznamenala po druhé světové válce. 
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[Šulc, 2004] Avšak otázka postavení a úlohy státu v ekonomice byla nastolena již 

mnohem dříve a dějiny ekonomické vědy jsou vlastně od počátku také dějinami sporů 

o tuto otázku. Večeřa [1996] představuje několik teorii vysvětlujících vznik sociálního 

státu.  

Jako první lze zmínit klasickou liberální teorii státu či koncepci minimálního 

státu. Tedy státu, který chrání občany státu před násilím cizích států, členů společnosti 

vůči vlastní osobě a zřizuje a udržuje veřejné instituce, které nemohou být zřizovány 

soukromníky. Základním principem je individualismus a spravedlnost. Podle této 

představy dochází k nejspravedlivějšímu rozdělení statků na trhu. Přerozdělení mimo 

trh je již méně spravedlivé, i když ho lze někdy uznat za oprávněné, zejména pro 

dosažení rovnosti šancí. Sociální opatření mají především povahu dobrovolnosti, takže 

se uplatňují zejména pojistné a smluvní systémy.  

Konsensuální výklad vzniku a fungování státu hovoří o tom, že na základě 

určitých společných hodnot a obecně přijímaných hodnot je přijímán takový systém, 

který je mocensky v nadřazeném postavení vůči jednotlivcům, na druhé straně jim 

zaručuje jistoty a redukuje jeho sociální rizika (či nejistoty). Jde o druh společenské 

smlouvy (společenský konsensus). Stát se tedy snaží o harmonizaci rozporných zájmů 

jednotlivců a sociálních subjektů, aby docházelo k funkčnímu prospěchu celku. Jako 

představitele této myšlenky lze uvést Hobbese, který předpokládá, že člověk inklinuje 

ke zlému, a proto musí být nějakou vyšší silou regulován správným směrem. Historicky 

se konsensus jeví jako ochota bohatých (ekonomicky aktivních) přispívat na chudé 

(ekonomicky neaktivní).  

Teorie konfliktu vysvětluje vznik sociálního státu jako násilný akt, který je 

vládou menšiny nad většinou. Konflikt je hybnou silou, která nutí reagovat na konfliktní 

situace. Marxismus je typickým zástupcem teorie konfliktu. Teorie konfliktu akcentuje 

mocenský a donucovací charakter státu. Stát prosazuje zájmy jen jisté části společnosti 

na úkor zbývající části této společnosti. Z tohoto pohledu lze kritizovat sociální stát, 

protože jeho opatření vycházejí z požadavků kapitálu, tedy cíle sociálně-politických 

opatření jsou pouze instrumentální a primárně jsou sledovány cíle ekonomické. 

Kritikové sociálního státu také často poukazují na fakt, že státní zásahy jsou jen reakcí 

na krize trhu. Státní intervence se snaží omezit nestabilitu trhu, ale zdržuje se takových 

zásahů, které by zabránily vznikům těchto nežádoucích důsledků. Z tohoto pohledu stát 

pouze léčí příznaky, namísto toho, aby se zabýval příčinami selhávání systému. 
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Zvětšující se rozdíly mezi jednotlivými skupinami ve společnosti snižují míru konsensu 

a prohlubují konflikty mezi jednotlivými skupinami ve společnosti. „Moderní sociální 

konflikt dnes spočívá v protikladu ekonomického růstu na jedné straně a v prohlubující 

se chudobě části populace na druhé straně.“ [Večeřa, 1996]  

Politický klientelismus představuje názor, že občan je závislý na sociálním státu 

– stává se jeho klientem. Klientelismus spočívá v mechanismu, ve kterém politická 

strana poskytne sociální jistoty a občané (voliči) se cítí zavázáni a povinováni 

podporovat zájmy dané politické strany. Vzniká tedy asymetrický vztah a značné 

nebezpečí ohrožení demokratických principů.    

Konzervativní myšlení se projevuje v ideji sociálního státu důrazem na liberální 

zásady a otevřenou ekonomickou soutěž, která je zároveň postavena na principech 

obnovení sociální a politické autority ve společnosti a je opřena o hodnoty právního 

státu, glorifikaci tradičního rodinného života a podporu náboženské a morální obnovy 

společnosti. Představitelem konzervativního smýšlení je Bismarck, jenž bojuje jak proti 

myšlenkám socialismu (sociální demokracie), tak proti myšlenkám liberálů i proti 

myšlenkám tradicionalistů, kteří prosazovali cechovní model a familiarismus v sociální 

politice. Podle Večeři [1996] se jednalo o řešení, které bylo projevem etatistického 

konzervativního smýšlení a způsobem garantování loajality a podřízenosti k monarchii. 

Autor zastává názor, že nelze vysvětlit vznik sociálního státu pouze jednou 

z prezentovaných možností. V dnešní společnosti lze demokratické zřízení označit jako 

vládu většiny a vůle lidu by měla být vůlí státu. Nejblíže tomuto ideálu je konsensuální 

teorie, podle níž je stát mediátorem, který koriguje jednotlivé zájmy a ve sporných 

momentech zohledňuje kritérium veřejného blaha. Tato idealizovaná představa 

o fungování sociálního státu není zcela jistě v realitě dosažitelná, do hry vstupuje 

množství faktorů, které mohou být z různé perspektivy interpretovány různým 

způsobem. Není podstatné připojit se k jedné z daných teorií, ale spíše tyto teorie 

v různých případech zvažovat a zohledňovat. Mimo tyto teorie vzniku sociálního státu 

můžeme ještě mluvit i o dalších aspektech formujících podobu sociálního státu. 

4.1.2 Příčiny vzniku sociálního státu podle Esping-Andersena 

Klíčem ke konkrétnějšímu uchopení problematiky sociálního státu by mohla být 

klasifikace sociálních států. Typologie sociálního státu nenabízí jen pouhé konstatování 

faktů, ale zabývá se i předpoklady či vztahy, které jsou v dané typologii považovány za 
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zásadní princip, jenž působí rozdíly v sociálních politikách jednotlivých států. Státy jsou 

klastrovány do jednotlivých skupin na základě podobnosti s určitým kritériem.  

Teorie předložené v předešlé podkapitole představují rozdílné pohledy na vznik 

a fungování sociálního státu. Jednotlivé teorie vyzdvihují principy, které měly největší 

vliv na formování sociálního státu. Geneze sociálního státu je většinou autorů 

vysvětlována jako důsledek procesu industrializace a urbanizace, změnou 

společenských vztahů, narušením tradičních forem solidarity a závislostí člověka na 

trhu práce – komodifikací lidské práce. Modernization theory či system/structuralist 

aproach zastávají lidé, kteří výše vyjmenované faktory, tedy ekonomické síly, označují 

za rozhodující příčiny vzniku sociálního státu. V rámci této funkcionalistické teorie se 

předpokládá sbližování systému a důraz je kladen spíše na mezinárodní podobnosti 

nežli na rozdíly. Ekonomické síly překonávají kulturní rozdílnosti jednotlivých zemí. 

Toto pojetí zastává názor o konvergenci sociálních států. Jejich postupné sbližování je 

z tohoto pohledu jen otázkou času.  

Někteří autoři upozorňují na další faktory. Zastáncem  institucionálního přístupu 

je Costa Esping-Andersen, který je názoru, že sociální státy se vyvíjely a vyvíjejí 

odlišně v závislosti na institucionálních charakteristikách. [Esping-Andersen, 1990] 

V jeho pojetí je zásadní „theory of power“, tedy jak jednotlivé instituce ve společnosti 

(společenské třídy) vyvíjejí tlak na politické lídry. 

 Rozdílné typy sociálních států (komprehenzivní, reziduální a konzervativní) se 

vyvíjejí odlišně v závislosti na politicko-ekonomických režimech (sociálně-

demokratický, liberální a korporativní) fungujících v daném státě. Občané mají možnost 

pomocí institucí převážně politické povahy intervenovat a ovlivňovat podobu sociální 

politiky. V demokraticky uspořádaném státě není ani jiná možnost než konat vůli 

většiny. Tak se jednotlivé sociální třídy podílejí na vyjednávání a formulují sociální 

politiku. Tomuto procesu se říká souboj tříd a je znám také pod označením power-

resources theory. Institucionální předpoklady determinují podobu sociálního státu. Je to 

jeden z důvodů odlišnosti jednotlivých sociálních států.  

Esping-Andersen [1990] dále operuje ve své typologii s pojmy komodifikace 

a dekomodifikace lidské práce. Jedná se o míru závislosti člověka na prodeji své práce 

(výkonu). Dekomodifikace znamená nezávislost člověka na prodeji své práce na 

pracovním trhu. Tedy člověku je na základě jeho občanských práv zajištěna také 
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možnost neparticipovat na pracovním trhu. Univerzální princip v Esping-Andersenově 

typologii představuje osobní rozsah sociálních opatření, tedy okruh osob, které mají 

přístup k sociálním dávkám. Univerzální dávky jsou poskytovány všem, anebo pouze na 

základě občanství. Selektivní dávky podléhají testování. Může se jednat například 

o ověřování výše příjmu, vlastněného majetku či zdravotního stavu. Dalším kritériem 

v Esping-Andersenově typologii je jednotnost (uniformita) systému. Tedy zda existuje 

jediný systém pro všechny občany daného státu, což zajišťuje stejná pravidla pro 

všechny účastníky. 

 

4.2 Klasifikace sociálních států 

Klasifikace sociálního státu a jednotlivé ideální typy sociálních států slouží k popisu 

uspořádání hlavních regulátorů (sektorů) společnosti a k identifikaci jejich rolí. Typy 

státu se dělí podle několika hledisek, s nimiž je spojena úloha jednotlivých sektorů 

společnosti (trhu, státu a občanského sektoru) v řešení sociálních otázek. „O teoretické 

rozpracování koncepce sociálního státu se nejvíce zasloužil Richard M. Titmuss a jeho 

žáci Brian Abel-Smith a Nick Barr, profesoři London School of Economics and Political 

Sciences.“ [Tomeš, 2010] Costa Esping-Andersen z Titmusovy klasifikace vychází 

a v rámci nových poznatků ji doplňuje. Je také prvním, kdo použil třídění podle 

sociálně-ekonomické povahy na model liberální, korporativní a sociálnědemokratický. 

Pro potřeby práce je Esping-Andersenova typologie cenná především pro její 

institucionální zaměření, které podporuje myšlenku tohoto textu o významu 

sociokulturního prostředí na podobu společnosti. Na základě rozdílnosti ve sledovaných 

oblastech vytvořil vlastní typologii sociálních států, které dělí do tří skupin. 

Prvním ze tří skupin Esping-Andersenovy [1990] klasifikace sociálního státu je 

liberální model. Organizovaná občanská společnost je rozsáhlá a současně jsou nízké 

sociální výdaje státu. Spojené státy americké a v menší míře Velká Británie mají 

relativně nízké náklady na sociální stát. Organizace občanské společnosti jsou vysoce 

angažovány, a to i díky ekonomickým možnostem a individuálním hodnotám střední 

třídy postavené na liberálně-individualistické kultuře. Úroveň dekomodifikace je 

v tomto případě nízká.   

Sociálnědemokratický model představuje opačný obraz. Sociální stát poskytuje 

většinu sociálních služeb a také sociální výdaje jsou relativně vysoké. Na druhé straně 
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organizace občanského sektoru hrají jen marginální úlohu. Ideálem je rozvoj 

individuální nezávislosti. Nezávislost se týká jak dekomodifikace, tak defamilizace – 

nezávislosti na rodinném stavu. V severských zemích je největší počet osob žijících 

mimo manželství vzhledem k celkovému počtu obyvatel.   

Třetím modelem sociálního státu je model korporativistický. Charakteristický je 

relativně vysokou angažovaností organizací občanského sektoru i vysokými sociálními 

výdaji. Sociální služby nejsou obvykle přímo zajišťovány státem, ale prostřednictvím 

církevních organizací a ostatních sdružení, které řeší sociální problémy na principu 

subsidiarity, tedy co neblíže těm, jichž se týkají. Systém zachovává statusové rozdíly 

a dekomodifikace dosahuje střední úrovně.  

Mimo tuto základní kategorii existují některé další, které Esping-Andersenovu 

klasifikaci rozšiřují. K takovým můžeme přiřadit model etatistický, ve kterém nevelký 

rozsah organizované občanské společnosti doprovázejí nízké sociální výdaje státu. 

Tento model sociálního státu reprezentuje například Japonsko. Sociální zabezpečení je 

do značné míry v rukou soukromoprávních firem a rodin. [Skovajsa in Skovajsa a kol., 

2010B]  

 Dalším skupinou sociálního státu mohou být státy jižní Evropy, které jsou 

označovány jako rudimentální (latinsky) sociální stát, kde hlavní institucí pečující 

o sociální záležitosti zůstává rodina a církev. Stát intervenuje až v případě, že tyto 

tradiční instituce selhávají. Tomeš [2010] rozlišuje mimo zmíněné dělení ještě soustavy 

participativní a transformační. Participativní soustavy jsou typické pro frankofonní 

zěmě, kde je důležitější myšlenka vzájemnosti a družstevnictví, a transformační 

soustavy jsou typické pro postkomunistické země, které se snaží o bezproblémovou 

koexistenci sociálních soustav a tržního hospodářství.  

Existují i jiné typologie, které sledují jiné kategorie při vytváření typologií 

sociálních států. Příkladem může být typologie vytvořená Castlovou, která za hlavní 

příčiny podobnosti vývoje jednotlivých sociálních států považuje jejich geografické, 

kulturní, lingvistické a historické atributy. Na tomto základě rozlišuje rodiny národů na 

anglicky mluvící, skandinávské národy, země centrální a západní Evropy a země jižní 

Evropy. Některé další typologie jsou obohaceny o radikální typ sociálních států, jejímž 

zástupcem je například Austrálie, která se podobá liberálnímu modelu, avšak míra 

dekomodifikace je na vyšší úrovni. 
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Švédský sociální vědec Korpi [2010] se zaměřuje na třídní a genderovou 

nerovnost v odlišných typech sociálního státu. Zaměřuje se na míru defamilizace 

a počet osob v rodině, jež jsou výdělečně činné, na základě čehož stanovuje typologii 

sociálních států.  

Empirické výzkumy se v oblasti typologií sociálního státu se od měření výdajů 

na sociální politiku jako podílu na HDP přesunuly k jednotlivým aspektům sociálního 

státu – kvalitativní rovině. Co konkrétního stát poskytuje či neposkytuje? Jak je štědrý, 

a to na kvantitativní i kvalitativní rovině? Jak spolupracuje s dalšími institucemi (rodina, 

trh)? Jak přispívá k sociální stratifikaci společnosti? Podobnými otázkami se zabývá 

soudobý výzkum v této oblasti. ¨ 

 

4.3 Kritika a vize sociálního státu 

Sociální stát vyrostl v prostředí industriální společnosti, která byla charakteristická 

plnou zaměstnanosti a stabilní nukleární rodinou. Sociální stát poskytoval kompenzace 

občanům, kteří ve státem uznaných případech nemohli na trhu participovat. Z jiného 

pohledu přispíval sociální stát k reprodukci pracovní síly a k lepší pracovní 

připravenosti lidí. V desetiletích po druhé světové válce nabízel pracovní trh jistotu 

relativně dobře placeného zaměstnání. takže nebylo nutné odkládat na dobu krize 

a nedostatku. Finanční prostředky mohly být tudíž investovány do spotřeby 

a ekonomický růst dovoloval investice do sociálního státu. Sociální stát poválečných let 

poskytoval největší profit pro nejpočetnější střední vrstvy a ekonomický růst zajišťoval 

dostatek financí pro udržení veřejných služeb a podporu potřebných, aniž by tyto výdaje 

vyvolávaly negativní odezvy veřejnosti.  

Postupem času se předpoklady, na kterých byla vystavěna idea sociálního státu, 

podstatně změnily. Keller [2000] hovoří o změnách v souvislosti s ekonomickou 

stagnaci v 80. letech dvacátého století a následném šetření v oblasti veřejných výdajů. 

Rizika se přesunují na jinou, nejnižší vrstvu a stejně tak sociální stát pozbývá schopnost, 

aby z něho profitovaly i střední vrstvy. Zvyšující se rozdíly v příjmové diferenciaci 

obyvatelstva vedou k situaci, v níž jedni nemají vůli platit za veřejné služby, které si 

mohou dle vlastního uvážení koupit na soukromém trhu, druzí nedisponují dostatečnými 

prostředky, aby chátrající služby (školy, nemocnice), z nichž jejich kolegové vystoupili, 

dále udrželi. Sociální stát znamená pro stále větší počet obyvatelů nezajímavý projekt. 
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Ekonomické a demografické změny vedly k narušení poměru mezi příjmy a výdaji na 

sociální politiku státu. Tomeš [2010] tuto situaci komentuje, když říká, že tato 

kvantitativní nerovnováha vedla k teorii o krizi sociálního státu a selhání kvality celého 

sociálněprávního státu a odmítá považovat kvantitativní omezení za důvod k pochybám 

o krizi kvalitativní stránky sociálního státu. Střední vrstvy stárnou, rodí se málo dětí a 

přibývá tak sociálních výdajů a současně ubývá i možných spotřebitelů. Změny na trhu 

práce, v demografickém vývoji obyvatelstva, nové technologie a globalizující se trhy 

přinášejí nutnost řešení bezprecedentních problémů. Příkladem může být situace mnoha 

evropských států, v jejichž populaci se zvyšuje poměr ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva v poměru k občanům, kteří jsou ekonomicky aktivní.   

Nová situace vynořující se v 70. a 80. letech minulého století s sebou přináší 

diskusi o krizi sociálního státu, která je přítomna v celospolečenské diskusi až do 

současnosti. Debaty o krizi sociálního státu se nejčastěji týkají ekonomických důvodů, 

ztráty společenského konsensu a ztráty efektivnosti sociálního státu. Podle Večeři 

[1996] konzervativci kritizují stát, protože:  

- je špatně konstruovaný, 

- neprincipiálně se vměšuje do liberálně tržní společnosti, která zajišťuje 

blahobyt a svobodu, 

- neekonomický – zbavuje pracovní disciplíny a motivace k práci, 

- neproduktivní – podporuje růst byrokracie a odvádění lidí ze soukromého 

sektoru, 

- neefektivní – sociální služby poskytuje monopolně a neefektivně, 

- neúčinný – sociálnímu státu se nedaří z dlouhodobého hlediska snižovat 

chudobu, navíc je zde nebezpečí vytvoření závislosti na institucích 

sociálního státu na jedné straně a vypadnutí z tradičních forem zabezpečení, 

jež jsou reprezentovány rodinou a obcí, na straně druhé,   

- despotický – posiluje sociální kontrolu a manipulaci jednotlivými občany 

i celými komunitami státem, 

- nesvobodným – odepírá jedincům svobodu volby v sociální oblasti, když 

progresivní daňový systém je v podstatě „konfiskací“. 
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Z pohledu autora existuje jistý rozpor mezi některými z těchto bodů a mezi pojetím 

člověka, s nímž se autor ztotožňuje (více první kapitola). Například poslední bod této 

kritiky se zdá být velmi zatížen neoliberálním myšlením. Hodnota svobody se zde staví 

nad hodnotu solidarity a ačkoliv logiku stojící v pozadí kritiky progresivního zdanění 

lze pochopit, nerovnost startovních podmínek a sociální cítění mluví ve prospěch 

progresivního zdanění. Je to však konsensus opírající se o hodnoty solidarity 

a spravedlnosti, změna těchto hodnot může vést ke změně systému. I když lze mít 

výhrady k jednotlivým bodům, jsou tyto argumenty pro diskusi o sociálním státě 

relevantní. Kritické hlasy společně s probíhajícími změnami ve společnosti předkládají 

otázku o budoucnosti sociálního státu. Reformní snahy jsou někdy jen na úrovni 

parametrické reformy, jindy jdou až k změnám základních principů. Měnící se 

společensko-kulturní prostředí nutí k zamyšlení nad jeho budoucím vývojem.  

 

4.3.1 Neoliberální tendence a jejich vliv na podobu sociálního státu 

Reakce na měnící se podmínky přicházela zejména z tábora neoliberálů, kteří se snažili 

okleštit státní regulace a dát větší prostor volnému trhu, a to i v oblastech řešení 

sociálních situací. Sílící neoliberální tendence vyústily v některé změny v systému 

sociální ochrany. K jejich prosazení ve velké míře přispěly některé mezinárodní 

instituce, především neoliberálně orientovaná Světová banka a Mezinárodní měnový 

fond, které svými doporučeními ovlivňovaly reformy sociálního systému v mnoha 

zemích, především v nově vznikajících transformujících se ekonomikách.  

 

4.3.2 Prostor pro trh 

V pozadí změn stojí přesvědčení neoliberálů, že svobodný trh a soukromý sektor 

dokážou účinněji než stát řešit sociálně-patologické jevy ve společnosti a předcházet 

jejich vzniku. Jinými slovy, soukromý sektor ve spojení se svobodným trhem je v řešení 

sociálních otázek efektivnější. Na základě podobných úvah vznikly některé nové jevy 

v sociální politice.  

Opting out nebo contracting out je jedním z těchto fenoménů. Jedná se 

o možnost vyvázání či alternativní volby. Vedle povinného systému sociálního pojištění 

existují soukromé pojišťovny, které nabízejí výhodnější pojistku. [Tomeš, 2010] Přínos 
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je v tom, že taková změna vede k vyšší úrovni sociálního zabezpečení. Systém 

sociálního zabezpečení se snažil o univerzálnost. Možnost přechodu z univerzálního 

systému do tržního prostředí je výhodná pro občany dosahující vyšších příjmů. V této 

souvislosti také přichází v úvahu penzijní připojištění, které je zase soukromoprávní 

povahy a vede k vyvedení části peněz, které by v případě, že by to systém umožňoval, 

mohly dojít zhodnocení v univerzálním systému sociálního pojištění. Na tyto nedostatky 

upozorňuje Keller [2000], když mluví o negativních dopadech odchodu bohatých na 

celý systém sociálního pojištění. Nižší míra solidarity mezi skupinami obyvatel 

a dvojkolejnost systému vedou k větším rozdílům ve společnosti a snižují možnost 

sociálního státu řešit situaci efektivně. Giddens [2001] také ve svých úvahách naráží na 

kauzální souvislost mezi exkluzí na vrcholu a inkluzí ve spodních patrech společnosti. 

Mluví o nutností omezení dobrovolné exkluze elit, což považuje za nezbytné pro 

vytvoření inkluzivnější společnosti vespod.  

Toto není jediný argument proti přechodu od veřejného pojištění k pojištění 

soukromému. Na nestabilním volném trhu neustále hrozí nebezpečí, že v prostředí 

omezených garancí lidé o své vklady přijdou. Toto není jen potenciální hrozba, ale také 

historická zkušenost z některých zemí, které na tento systém přešly. Opatřením proti 

tomuto nebezpečí je vícepilířové uspořádání sociálního zabezpečení, jak ho navrhují 

Mezinárodní organizace práce a Světová banka a které bylo poprvé implementováno 

v Chile. [Tomeš, 2010] Vícepilířové uspořádání je důležitým opatřením v eliminaci 

rizika ztráty vkladů, avšak neřeší problém dvojkolejnosti systému.  

Méně problematické se zdá poskytování sociálních služeb soukromým sektorem. 

V praxi se ukázalo, že soukromý subjekt umí poskytnout větší sociální efekt za stejné 

peníze. [Tomeš, 2010] Existují však sociální služby a programy, které jsou z jistých 

důvodů (např. postojů společnosti k určité cílové skupině nebo z ekonomických 

důvodů) pro soukromý sektor nezajímavé a v případě absence státní intervence by 

zůstávala jistá skupina sociálních problémů neřešena. Stát koordinuje činnost sociálních 

služeb dvěma způsoby, a to tak, že sociální služby z velké části financuje a některé sám 

zřizuje a provozuje. Aby uživatel služby nebyl odkázán jen na libovůli státu či 

provozovatele, mohou být finance rozdělovány uživatelům, kteří se sami rozhodnou, 

kterou sociální službu podpoří. Prostředí sociálních služeb tak více připomíná prostředí 

volného trhu, i když nedokonalé konkurenční prostředí a pouze částečné platby 

uživatelů deformují prostředí trhu sociálních služeb. 
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Posledním diskutovaným tématem je záchranná sociální síť, která je jedním 

z konstruktů Světové banky. Jedná se o soubor opatření, která mají zabezpečit 

uspokojivé životní podmínky po dobu transformace ekonomického systému. Světová 

banka si uvědomuje nutnost udržení alespoň základní životní úrovně pro průchodnost 

ekonomicko-politických rozhodnutí spojených s transformací systému. Večerník [1998] 

říká o vývoji sociálního státu, že došlo k jisté matoucí situaci, když byla záchranná 

sociální síť, která se týkala zamezení chudobě, v určitých extrémních situacích 

vydávána za celý systém sociální politiky. Redukce systému sociální ochrany na úroveň 

záchranné sociální sítě by byla degradací sociálního státu jako celku a měla by fatální 

důsledky na uplatňování lidských práv. 

 

4.3.3 Sociální kapitál a sociální stát 

Sociální kapitál je relevantním pojmem v diskusi o vývoji sociálního státu. Ačkoli se 

jedná o původně sociologický koncept, je hojně používán i v ekonomické literatuře. Pro 

úvahy o moderním sociálním státu je sociální kapitál významný pro svůj potencionál 

pomáhat budovat veřejné blaho, a to především s ohledem na zapojení občanské 

společnosti. Koncepty aktivní společnosti, třetí cesty či welfare society kalkulují s tímto 

pojmem a s investicemi do budování sociálního kapitálu.  

Vedle kapitálu ekonomického představuje sociální kapitál další kategorii 

kapitálu, která ovlivňuje postavení jednotlivce či skupiny ve společnosti. Sociální 

kapitál je aktivum, jehož lze využít k budování a posílení společnosti. Jedná se 

o budování sociálních sítí, komunitních aktivit, vztahů důvěry vůči spoluobčanům i vůči 

státním institucím, čestnost a snahu zachovávat platná pravidla a vyhýbat se neetickému 

jednání. 

Ještě jinou dimenzi lidského kapitálu lze nalézt v jeho přínosu pro budování 

institucionálního prostředí a sociokulturních podmínek ve společnosti. Jde zejména 

o posílení hodnot solidarity, omezení oportunismu, výchovu ke spolupráci a toleranci, 

odmítání korupčního chování a další nezbytné podmínky pro efektivní fungování 

společnosti.  
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Sociální kapitál má ve vztahu k ekonomickému kapitálu podobné vlastnosti. Je 

směnitelný, je možné ho akumulovat nebo do něj investovat. Sociální kapitál lze vnímat 

na dvou úrovních, individuální a kolektivní.  

Sociální kapitál kolektivní povahy je viděn jako důležitý aspekt rozvoje 

komunity a celé společnosti. Uvědomuje si to a takto s tímto pojmem operují jak 

Světová banka, tak Evropská unie. V případě Evropské unie se jedná zejména 

o investice do individuálního sociálního kapitálu (investice do lidských zdrojů) 

k zajištění obživy člověka – uplatnění na trhu práce. Světová banka poukazuje 

především na vývoj v rozvojovém světě a nutnost budování sociálního kapitálu na 

kolektivní úrovni – k budování sociálních sítí.   

V rámci sociální politiky je diskuse o sociálním kapitálu relevantní v rámci 

hledání vhodné sociální politiky pro rozvoj sociálního kapitálu. Jde také o otázku 

fungování aktivní inkluzivní společnosti, ve které je sociální kapitál považován za 

veřejný statek a přispívá k obecnému dobru tak, aby všechny části veřejnosti 

participovaly na sociálně politických opatřeních. [Večerník, 1998]  

  Zde přichází na řadu crowding out hypothesis. Tato teorie říká, že aktivity 

sociálního státu brání vzniku sociálního kapitálu. Podle tohoto tvrzení jsou ve 

společnostech, kde stát pečuje o své občany „od kolébky do hrobu“, vytlačovány 

občanské aktivity a hodnoty vzájemnosti, což nepříznivě ovlivňuje ekonomický, 

sociální i politický vývoj na daném území. Neoliberálně ladění odpůrci 

komprehenzivního sociálního státu chtějí posílit organizace založené na dobrovolné 

občanské iniciativě, aby došlo k zvýšení sociálního kapitálu v komunitě. V tomto 

případě však nelze jednoznačně přiřknout rozvinutým sociálním státům negativní vliv 

na tvorbu sociálního kapitálu, protože i v těchto státech je spolkový život bohatý.  

Kumlin a Rothstein [2005] dokazují, že právě univerzální principy v sociálně-

demokratickém typu sociálního státu mohou podporovat sociální kapitál. Například 

interpersonální důvěra nebo vysoká míra angažovanosti v neziskovém sektoru je 

dominantou sociálnědemokratických sociálních států. V tomto ohledu se také ukazuje, 

že konkurenční prostředí v neziskovém sektoru vede k snížení míry sociálního kapitálu. 

Ačkoliv je množství neziskových organizací jedním s indikátorů v měření sociálního 

kapitálu, ukazuje se, že tržní mechanismy způsobují často snížení sociálního kapitálu. 
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Příklad skandinávských zemí také vyvrací hypotézu o negativní korelaci mezi rozsahem 

sociálního státu a mírou sociálního kapitálu ve společnosti.   

Podobné výzkumy jsou pro diskusi o negativech sociálního kapitálu velmi 

podnětné. Z pohledu autora práce je důležité neoliberální výtky vůči sociálnímu státu 

kriticky přezkoumat a přistupovat ke konstruktivnímu řešení. Prosté teoretické logické 

postupy se ne vždy v realitě osvědčí jako pravdivé. Rozvoj člověka a jeho potencionálu 

je také v rukou sociálního státu a jeho uspořádání. Mínění veřejnosti o aktivitách 

sociálního státu ovlivňuje také jednání občanů vůči sociálním opatřením (například 

falzifikování podkladů ve snaze získat sociální dávku). Sociální stát má možnost svým 

nastavením ovlivňovat růst sociálního kapitálu. 

 

4.3.4 Pohled politické levice  

Odpověď na neoliberální tendence přichází z prostředí levého politického spektra. 

Sociální demokracie jednotlivých států při obhajobě myšlenky sociálního státu 

vytvářela také své koncepty. V těchto konceptech není ani tak rozhodující, v jakém 

prostředí vznikaly. Charakteristické jsou spíše svou snahou pojmout do sebe klady 

neoliberálních myšlenek a přitom se snaží neomezovat kvalitativní podobu sociálního 

státu. Jedná se spíše o institucionální změny v systému sociální ochrany, které chtějí 

změnit některé vztahy mezi subjekty a objekty sociální politiky. V těchto modelech 

dochází k vyváženějšímu vztahu mezi jednotlivými regulátory společnosti a především 

se přechází k modelu s větší mírou zapojení občanské společnosti. Neméně důležitý je 

apel na obnovu tradičních hodnot a odpovědného chování vůči ostatním členům 

společnosti.  

  

4.3.5 Třetí cesta 

Třetí cesta je ukázkou přístupu mimo kategorii pravice a levice. Jedná se o alternativní 

přístup, který se vymyká politickému zařazení. Konkrétně se tímto pojmem označuje 

politický program labouristické vlády Tonyho Blaira. V obecném slova smyslu jde 

o nový přístup, který má vliv na politiku ostatních národních sociálnědemokratických 

politických stran a přispívá k formulaci nového politického vzorce. Ideový otec 

myšlenky třetí cesty Anthony Giddens [2010] zastává názor o nutnosti hledání nového 
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společensko-politického systému i nové úlohy aktérů v tomto systému. Nová smíšená 

podoba koexistence státu, ekonomiky a občanské společnosti nabírá nových podob 

v představě „třetí cesty“, tedy nového společenského uspořádání.  

Nižší správní celky, politická a občanská hnutí, soukromá filantropie, sousedská 

vzájemnost a geografická blízkost nacházejí nový význam na lokální úrovni. Nižší 

správní celky nabývají často vyššího významu pro lokální obyvatelstvo než 

centralizované instituce. Místní komunity našly skrze občanskou iniciativu a lokální 

instituce novou cestu, jak účinně prosazovat vlastní zájmy.  

Vedle státu a ekonomiky se znovuobjevuje prostor pro vytvoření sociálních sítí 

a transformaci objektů sociální politiky na subjekto-objektovou rovinu. I když 

ekonomika dříve rozlišovala jen veřejný sektor a soukromý tržní sektor, v 70. letech se 

v USA posílil význam organizací mimo stát i mimo trh a Občanská komise pro 

soukromou filantropii a veřejné potřeby při vládě USA dospěla k závěru, že se jedná 

o svébytný a samostatný dobrovolnický či třetí sektor. [Skovajsa, 2010B] Třetí sektor 

reaguje na nedostatky a selhání trhu či státu.  

Oficiální formy zapojení do veřejného života, které se dříve těšily širokému 

zájmu i vlivu, jako jsou odborové organizace či politické strany, jsou na ústupu 

a aktivity občanského sektoru nabírají na důležitosti a objevuje se nový obraz 

komunitarismu s vyšším vlivem lokálních institucí na život komunity. V dnešním světě 

se tato cesta nejeví ani tak jako alternativa ke globalizaci světa, ale spíše jako její 

nezamýšlený důsledek. Občanská společnost apatická vůči politice se vyznačuje vyšší 

mírou sebeorganizace. V tomto ohledu jde o „obnovu pospolitosti a znovuzavedení 

ztracených forem lokální solidarity“ [Giddens, 2001]. Dokladem těchto tendencí jsou 

projekty časových bank, lokálních ekonomik, svépomocných skupin a jiných forem 

angažovanosti v sociálních otázkách. V České republice je ukázkou občanské iniciativy 

v řešení sociálních problémů vznik takzvaných miniškolek, které reagují na 

nedostatečnou nabídku služeb v této oblasti.   

Z dalších aspektů politiky třetí cesty je omezení dobrovolné exkluze bohatých 

občanů a obnovení tradičních hodnot. Jako správnou cestu k dosažení cíleného stavu 

Giddens [2001] apeluje na rozvoj odpovědné podnikatelské etiky pro snížení exkluze 

bohatých. Současně poukazuje na morální povinnost všech snažit se zabezpečit pro 

případ nepříznivé sociální situace nejdříve vlastní aktivitou a až potom žádat o pomoc 
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společnost. Péče o zaměstnání je viděna jako hlavní cíl sociální politiky, jejíž prioritou 

se stala aktivní politika zaměstnanosti. V rámci takto pojaté sociální politiky jsou 

podporovány především investice do vzdělání a zdravotní péče. Koncept rovných 

příležitostí v tomto přístupu je pojetím spravedlnosti, ve které se stát snaží vyrovnávat 

počáteční nerovnosti v životě člověka.  

Je otázkou, do jaké míry je filozofie třetí cesty aplikovatelná a funkční. Ve světle 

nepokojů, které v srpnu 2011 zasáhly Britské ostrovy, lze pochybovat o větších 

úspěších labouristické politiky posledních třinácti let. Účastníci těchto nepokojů ve 

většině případů pocházeli především z vyloučených lokalit, závislých na sociálních 

dávkách a patřili k nejnižším sociální vrstvě. Mnohé interpretace mluví o sociálních 

příčinách těchto bouří, rozpadu sociální soudržnosti britské společnosti i morálním 

kolapsu jejích obyvatel. Pro úvahy o sociálním státě je tato nedávná událost, spojená 

s vleklou ekonomickou depresi a vládními škrty, novým podnětem v hledání účinné 

sociální politiky. Předmět kritiky filozofie třetí cesty může být viděn v přílišné 

benevolenci k deregulaci trhu a otevřenosti k neoliberálním tendencím.  

 

4.3.6 Myšlenka welfare society 

Charakteristickým pro myšlenku welfare society – sociální společnosti je její důraz na 

zapojení celého národa. Liberální směr odkazuje na změnu hodnot a „privatizaci 

odpovědnosti“. Jde tedy o zapojení celého národa, ale především na základě vnějších 

regulátorů. Ozývají se hlasy, které volají po nové formě občanské společnosti, a to 

především oživením zdravého etického klimatu ve společnosti. Na jedinci je 

požadováno, aby vzal odpovědnost za svoji budoucnost sám za sebe, což znamená, aby: 

- se vzdělával a pracoval, snažil se být nezávislý, 

- finančně i jinak podporoval svoje děti a ostatní členy rodiny, 

- šetřil si prostředky na důchod a pro případ nemožnosti být ekonomicky 

aktivní, a to z objektivních důvodů (nemoc, stáří, atd.), 

- vyhýbal se daňovým a jiným podvodům. [Rodger, 2000] 

Je zde zjevný morální apel na změnu smýšlení lidí. Zaměření se na redefinování 

občanství, na změnu sociálního chování a na vytvoření nové morální ekonomiky je 

v rámci konceptu welfare society základním úkolem pro současnou sociální politiku 
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v Evropě. Iniciativa vedoucí k širokému zapojení nestátních organizací a obyvatelstva 

do realizaci státní sociální politiky se nejdříve objevila v 90. letech ve Finsku. [Tomeš, 

2010] Sociální společnost je vnímána jako spolupráce vycházející z místních zdrojů 

a zdejšího lidského kapitálu. Jde o systém propojení občanské společnosti, tržního 

sektoru i státního aparátu, a to v atmosféře vzájemné spolupráce a pomoci, kde všichni 

účastníci projevují aktivní participaci.  

Podobné hlasy se však ozývají i z jiných koutů světa. Americký ekonom Reich 

[2003] se v tomto ohledu vyjadřuje, že velké morální a duchovní probuzení je jednou 

z možných cest, jak dosáhnout větší společenské vyváženosti. Mluví o společnosti, ve 

které se lidé vzdají výstřelků hrabivého individualismu.  

Ze sociálního i ekonomického hlediska se ukazuje investice do morálky jako 

racionální volba přispívající k společnému dobru společnosti. Hodnoty společnosti se 

během trvání existence welfare state změnily a kritici poukazují také na změny etického 

klimatu a hodnotových priorit. Například vnímání sociálních dávek prošlo proměnou. 

Pocity studu při žádosti o dávky vystřídal rent-seeking, tedy prosté právo na sociální 

dávky jako doplatek k příjmu jedince či rodiny, který není u příjemce doprovázen 

pocity vděčnosti, ale vědomím možnosti vymáhat svá práva na sociálním státu. 

Nezřídka je také snahou příjemců dávek falzifikovat údaje rozhodné pro jejich výplatu. 

Požadavek liberálů je spíše welfare society než welfare state.  

Koncept welfare state (někdy také aktivní společnosti) by tak měl být základem 

pro přerozdělování od ekonomicky aktivních k těm, kteří jsou na pomoc odkázáni. To 

by mělo být prováděno privátními iniciativami a charitativními institucemi. [Rodger, 

2000] I v rámci této koncepce existují rozdíly mezi její „maximalistickou“ 

a „minimalistickou“ podobou, tedy mírou státních intervencí. Myšlenka etické 

společnosti je především reakcí na kritiku sociálního státu a jeho nekontrolovatelný růst. 

Spontánní systém s minimální mírou státní regulace, ve které je sociální solidarita 

především předmětem osobní zodpovědnosti a privátní povahy za sebe i ostatní členy 

společnosti, má být podle liberálů ochranou před komprehenzivním sociálním státem.  

Welfare society je myšlenka aktivní společnosti, ve které dochází k přerozdělení 

a transferům na principech subsidiarity a filantropie. Nejedná se jen o formu sociálních 

opatření charitativní povahy, ale také o morální ekonomiku, která dotváří společenské 

klima, jež vede k rozvoji společnosti jako skupiny a k adresné podpoře jedince, který se 
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ocitl v nouzi. Ačkoliv málo pochybností panuje o přínosu obnovení etických pozic pro 

společnost, takováto ideální představa společnosti se zdá být utopistický projekt. 

Samotní ekonomové také volají již od konce 70. let minulého století po znovuobnovení 

podmínek, které stály u zrodu kapitalismu, tedy po etickém klimatu protestantských 

ctností. [Ditz, 1970] 

 

4.4 Budoucnost sociálního státu v globalizovaném světě 

Od dob vzniku myšlenky sociálního státu se společenské, kulturní a ekonomické 

předpoklady značně změnily. Rodger [2010] mezi nejpodstatnější společenské změny 

řadí: 

- standardní dělnická rodina s mužem živitelem se stala minulostí, 

- počet členů v odborových organizacích a politických stranách se neustále 

snižuje, 

- otázka genderu a postavení žen ve společnosti významně změnila sociální 

realitu, 

- zásadním způsobem přibyl počet subjektů, které vedle státu poskytují 

sociální služby a pomoc na neformální a dobrovolné bázi, 

- nadnárodní politické a ekonomické instituce snižují míru kontroly 

a organizace sociální politiky na národní úrovni. 

- polarizace mezi občany uvnitř státu i mezi občany jednotlivých států se 

zásadně zvětšuje. 

Nelze popřít tyto změny ve společnosti, ale lze diskutovat o míře této změny. 

Samozřejmě ne všechny prezentované změny automaticky musejí vyvolat negativní 

změny v oblasti sociální politiky. Jako důležité se jeví adaptovat se na nové podmínky, 

využít jejích výhod a eliminovat jejich negativní dopady. 

Uvedený vývoj ve společnosti je způsoben rozvojem technologií, globalizací 

a změnami na ekonomických trzích (zejména trhu práce). Globalizace má své 

ekonomické, sociální i etické roviny. Stále se rozšiřující prostor, který je 

charakteristický procesem větší propojenosti především ekonomických, politických, 

sociálních a kulturních událostí, přesahuje hranice jednotlivých států a nutí k zamyšlení 

nad možnými dopady na instituci sociálního státu. Propojenost světa na jedné straně 
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a jeho polarizace na straně druhé vede k obavám nad udržitelností společenského 

pořádku a světového řádu. 

 V diskusi o budoucnosti sociálního státu musíme brát v úvahu migrační vzorce. 

Komprehenzivní sociální stát je v globalizovaném světě více citlivý na fenomén 

migrace než společnosti založené čistě na tržním systému a liberálních principech. 

Volný pohyb osob a kapitálu je myslitelný pouze v prostředí, kde existuje slabá 

motivace ke stěhování a pohybu. Pokud tomu tak není a životní a finanční podmínky se 

značně liší, potom dochází k tenzi mezi ideou sociálního státu a myšlenkou volného 

pohybu. Myšlenka volného pohybu a vyspělého sociálního státu se v podmínkách 

nerovnosti zdá neslučitelná. [Eriksen, Loftager, 1996] To si uvědomuje Evropská unie 

a snaží se o vyrovnání rozdílů v jednotlivých regionech. Platí to pro společný prostor 

Evropské unie, stejně jako v celosvětovém měřítku pro regiony „bohatého Severu“ 

a „chudého Jihu“. Otázka třetího světa se zdá v tomto kontextu stále palčivější. Eriksen 

a Loftager [1996] nabízejí tři možné scénáře, jak by se na základě výše uvedených úvah 

mohl sociální stát vyvíjet v budoucnosti. 

a)  Sociální stát by pod vlivem odstranění státních hranic a omezení pohybu lidí 

a peněz směřoval k eliminaci své činnosti a omezení státních intervencí. To 

by způsobilo postupné zvětšení rozdílů mezi bohatými a chudými a pro 

většinu lidí by to znamenalo zhoršení jejich životních podmínek. Tento 

scénář počítá v extrémním případě i s eventuálním zánikem sociálního státu. 

b)  Druhý obraz eventuálního vývoje sociálního státu je viděn v jeho postupném 

rozšíření ve světovém měřítku. Ideální, ale jen těžko naplnitelný cíl by měl 

být dosažen pomocí postupného zavádění sociální legislativy a základních 

sociálních opatření, které by vedly k potlačování životních podmínek, které 

se jeví ve světě jako eticky neakceptovatelné. Takovýto vývoj by vedl 

k zrovnoprávnění podmínek a k zmenšování ochoty migrace. Znamenal by 

v důsledku rozšíření instituce sociálního státu i do rozvinutých zemí třetího 

světa. 

c)  Poslední alternativa počítá se zachováním sociálního státu, ale pouze v rámci 

jednotlivých států, popřípadě skupiny několika států. Setrvání těchto států, 

které by musely čelit migračním i jiným tlakům, by bylo možné jen za cenu 

zavádění a zpřísňování restriktivních opatření vůči cizincům.   
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Nelze předpokládat, že by se v dohledné době vývoj v oblasti sociálního státu 

přiklonil jen k jednomu z uvedených modelů. V rámci mezinárodních organizací 

angažovaných v otázkách sociální politiky existují snahy o rozšíření sociální politiky. 

Za tímto účelem jsou vydávány dokumenty, charty, deklarace, úmluvy a pakty, které 

mají přispět k budování systému sociálního zabezpečení. Na celosvětové úrovní dává 

základní rámec pro formování sociálněpolitických cílů Všeobecná deklarace lidských 

práv, přijatá v roce 1948 na půdě OSN. Tento politický dokument byl doplněn právně 

závaznými úmluvami a kontrolním mechanismem. Podobně i jiné mezinárodně činné 

organizace přispívají ke sjednocení systému.  

Rozdílné hospodářské, kulturní a společenské podmínky však nedovolují 

sbližování sociálních systémů v rozsáhlejším měřítku, proto se tento proces jeví jako 

dlouhodobá záležitost. Existují regiony, které doznávají konvergence a integrace 

ve svých sociálních systémech. Evropa je jedním z regionů snažících se o jistou míru 

sblížení svých sociálních systémů. Členské státy Evropské unie se neúspěšně snažily 

dohodnout na integraci svých sociálních politik. Po vynaloženém úsilí se však 

nepodařilo dosáhnout shody na jednotném modelu sociálního státu a přešlo se 

k harmonizaci sociálních politik jednotlivých členských států. [Tomeš, 2010] Evropská 

unie pro proces harmonizace zákonodárství v sociální oblasti zvolila cestu otevřené 

koordinace, což znamená, že jsou stanoveny cíle (harmonizace cílů), ale způsob jakým 

budou realizovány, si volí státy samy. Harmonizace sociální politiky je jedním 

z předpokladů pro volný pohyb osob. Evropská unie se v tomto ohledu stává územím 

směřujícím spíše k podobnostem v sociálních politikách členských států, současně však 

zůstává systém sociální ochrany jen stěží přístupný osobám ze třetích zemí.  

V tomto ohledu se proces v Evropě nejvíce podobá třetímu scénáři o budoucí 

podobě sociálního státu. Také velké rozdíly v hospodářských, kulturních a sociálních 

podmínkách ukazují na budoucí vývoj touto cestou. Globalizační procesy však mohou 

mít i sbližující efekt, čímž je ponechána i možnost pro budoucí vývoj společnosti podle 

některého z prvních dvou scénářů. Je otázkou, jak silné budou ekonomické tlaky 

a neoliberální tendence, což bude mít zcela jistě vliv na podobu sociálního státu. 

V současné době jsme svědky zeštíhlování sociálního státu, nicméně lze jen stěží 

předpokládat, že by situace měla směřovat až k zániku této instituce, jak o tom někteří 

odpůrci sociálního státu hovoří. Ze zmiňovaných vývojových trendů lze předpokládat 

sblížení i na globální úrovni. Z jedné strany lze očekávat rostoucí sociální stát 
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v rozvinutých zemích mimo euroamerický prostor, z druhé strany konkurenční prostředí 

globálních trhů nutí k omezení nákladů práce a tedy i k jistému omezení (minimálně 

kvantitativnímu) vzhledem k sociálnímu státu. 

 

4.5 Měnící se role trhu a státu v globalizovaném světě 

Se zmenšujícími se vzdálenostmi globalizovaného světa se státy ekonomicky, politicky 

i sociálně nestabilní stávají stále aktuálnějším problémem. Pro budoucí celosvětový 

smír, ale i kvůli vážným problémům s migranty z rozvinutých zemí je třeba vynaložit 

úsilí na snížení faktorů motivujících lidi k hledání vhodnějšího místa k životu. Etická 

dimenze tohoto problému je otázkou distributivní spravedlnosti, sociálně-politické 

hledisko sleduje cíle soudržnosti ve společnosti a ekonomický pohled se soustřeďuje na 

podmínky hospodářského růstu zajišťujícího důstojné životní podmínky pro všechny 

obyvatele světa.   

Jaké jsou příčiny tlaků na změnu role sociálního státu? A jaké jsou některé 

konkrétní ekonomicko-sociální dopady? Stát se vždy snažil tlumit nespravedlnosti 

a sledovat dobro občana. Po mnoho let působil jako protiváha k trhu a významně 

vytvářel institucionální prostředí pro interakce ekonomické povahy. Od 80. let začínají 

síly trhu překračovat veškeré hranice, všechny bariéry a všechna omezení, zatímco 

sociálno zůstává beznadějně uzavřeno v hranicích národních států. [Keller, 2000] 

V poslední době mocenské vztahy mezi státy a trhy doznaly radikální proměny. 

Důvodem je podle Mlčocha [2006] vstup „velkých hráčů“ na globální trhy, které 

postrádají jakoukoli globální regulaci. Gigantické soukromé nadnárodní korporace mají 

sílu diktovat podmínky státům, které se mohou stát na těchto kolosech ekonomicky 

závislými. Tak se stává, že v nerovných podmínkách a v kontextu rychlé mobility 

kapitálu jsou korporace těmi, kdo určují podmínky, a zbývá jen doufat v jejich 

zodpovědnost a etickou vybavenost. Nezřídka dochází k situacím, kdy „privátní dobra“ 

jsou preferována na úkor „obecných dober“. Nejedná se jen o možnost regulace na 

státní úrovni, také odborová hnutí jsou popisovanou situací značně znevýhodněna. 

Večerník [Večerník J. in Nešpor Z. R., Večerník J., 2006] v této souvislosti 

poznamenává že globalizace „dává velkým firmám do rukou nesrovnatelně větší moc 

proti odborům tím, že jim umožňuje stěhovat se za levnou prací“. 
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Boj jednotlivých zemí o přilákání multinacionálních korporací probíhá pomocí 

pobídek (daňových prázdnin, darování pozemků), což zbavuje stát prostředků na 

financování oněch „obecných dober“. Především konkurence mezi státy tlačí na 

snižování daňové míry (tax dumping), které ovlivňuje chování investorů. Firmy často po 

uplynutí „doby zvýhodnění“ odcházejí a přesouvají se do zemí, kde opět mohou čerpat 

výhody bez ohledu na to, jaké důsledky bude mít jejich odchod. Dalším negativem této 

praxe je také znevýhodnění postavení vzhledem k středním a malým podnikatelům 

v regionu. Podobnou praxi kritizuje Večerník [2009], když konstatuje nevýhodné 

postavení malých a středních firem, které kvůli legislativní džungli, nedostatku 

transparentnosti v soupeření o zakázky a státní podporu mají nevýhodu v porovnání 

s velkými společnostmi. Jde o neúměrné zvýhodňování především velkých podniků 

a neúměrně malou podporou drobnému podnikání. Z případové studie Žižalové [2008] 

zabývající se vyhodnocením poskytnutých finančních pobídek korporaci TPCA 

vzhledem k pozitivním a negativním dopadům vyplývá podobný závěr. Pozitiva jsou 

viděna spíše ve světle krátkodobé perspektivy, z dlouhodobého hlediska se zdá státní 

pobídka, která téměř dvojnásobně přesahuje investice TPCA v České republice, 

problematická.  

V neposlední řadě globalizace zvyšuje propojenost světa a přispívá ke zmenšení 

vzdáleností. I když globalizovaná ekonomika dosahuje obrovských výnosů, její 

distribuce je velmi nerovnoměrná. Rozevírající se nůžky mezi majetnými 

a nemajetnými zvyšují počty obyvatel třetího světa žijící v absolutní chudobě. „Přes 

opakované sliby učiněné v poslední dekádě dvacátého století, že míra chudoby bude 

snížena, se skutečné množství lidí žijících v chudobě naopak zvýšilo o téměř 

100 milionů.“ [Stiglitz, 2003] Přístup k informacím vede k frustraci miliónu lidí 

v rozvojovém světě a uvádí masy lidí do pohybu. Migrace se stává vážným problémem 

pro země původu i pro cílové země. „Migrační politiky často znamenají selektivní 

reglementaci na trzích práce a zájemce dělí na vyvolené a zavržené. Problémy 

marginaliazce a exkluze mají těžké sociální důsledky.“ [Mlčoch, 2006] Odchod 

odborníků (únik mozků), lidí s vyšší kvalifikací, kteří mohou přispět rozvoji 

společnosti, dále prohlubuje problémy rozvojového světa.  

Negativní důsledky však pociťují i hostitelské státy, když společně 

s kvalifikovanými odborníky přicházejí nekvalifikovaní dělníci a ilegální migranti. 

Tlaky na sociální stát, na represivní složky, na akulturaci lidí do společnosti i na udržení 
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smíru mezi etnicky různorodým obyvatelstvem představují obrovskou zátěž. Mlčoch 

[2006] dokonce varuje, že současná alokace světového bohatství si urgentně žádá 

globální regulaci a globální „sociální vyrovnání“, tedy redistribuci světového bohatství 

podle jiných než tržních principů – jinak se zcela rozpadá sociální soudržnost světa.  

Stát je v současné době v nerovné pozici k celosvětovým trhům. Zatímco jeho 

prostor je omezený, korporace se pohybují takřka bez omezení a využívají globalizaci 

k svému prospěchu. Optimisté předpokládali, že globalizace přinese zlepšení podmínek 

pro všechny obyvatele planety, zatím se ale spíše ukazuje, že globalizace přináší užitek 

jen některým a tak přispívá k polarizaci světa. Ojedinělé postupy národních států proti 

nadnárodním korporacím se zdají málo účinné. V otázce sociální politiky chybí 

regulace na globální úrovni. „Rozšíření kosmopolitní demokracie je podmínkou pro 

účinnou regulaci světové ekonomiky, odstranění světových ekonomických nerovností 

a kontrolu ekologických rizik. Je nemyslitelné bojovat proti tržnímu fundamentalismu na 

místní úrovni a zároveň ho nechat vládnout na úrovni celosvětové. Globální laisser- 

-faire je pouze okamžikem, nikoliv koncem v dějinách vznikající světové ekonomiky.“ 

[Giddens, 2001] První kroky k regulaci světové ekonomiky již byly provedeny. 

Dokladem tohoto snažení nejsou jen teoretická pojednání, ale konkrétní politické 

návrhy. Konkrétním příkladem může být návrh na zavedení daně z finančních operací 

předložený na zasedání ministrů financí G 20 ve Washingtonu v roce 2010.  

 

4.6 Sociální politika České republiky a neoliberální vlivy 

V dalším textu bude popsán vývoj sociální politiky v České republice ve vztahu ke 

změně hodnot a k neoliberálním tendencím. Zhodnocení se bude týkat jako //-- posunu 

v preferencích a hodnotách české společnosti na základě závěrů sociologických 

výzkumů. Následovat bude diskuse v rámci vývoje sociální politiky vzhledem 

k postojům veřejnosti. Závěrem bude analyzován vývoj vybraných zákonů sociální 

politiky se zaměřením na vliv neoliberální orientace. Celé této části bude předcházet 

alespoň stručná zmínka o vývoji české sociální politiky minulého století a o hlavních 

českých teoreticích sociálního státu. Tato část poslouží jako úvod k představení 

výchozích podmínek pro novodobou demokratickou společnost a sociální politiku ČR 

posledních dvaceti let.  
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4.6.1 Vývoj sociálního státu v období 1918–1989 

Česká sociální politika první republiky navázala na zákonodárství a systém rakousko- 

-uherské monarchie. Československá republika (ČSR) přijala mnoho pokrokových 

zákonů v oblasti sociální politiky. Albín Bráf, Karel Engliš, Josef Macek, Alois Rašín, 

Lev Winter a mnoho dalších ovlivnilo pojetí sociální politiky ČSR. Pokrokové 

zákonodárství a moderní pojetí sociální politiky řadilo ČSR mezi evropské státy 

s vyspělou sociální politikou a pro jiné evropské státy se česká škola stala vzorem. 

[Tomeš, 2010] Příkladem může být zákon o sociálním pojištění (1924) nebo pokrokový 

zákon o národním pojištění (1948), který byl však již poznamenán negativním vlivem 

sovětské školy.  

Vývoj po roce 1948 lze charakterizovat jako odklon od systému sociální ochrany 

(sociálního pojištění) k systému sociálního zabezpečení (sociální péče). Systém 

nerespektoval základní principy sociální politiky především univerzálnost, uniformitu 

a zásluhovost. Stát převzal dominantní postavení v sociální oblasti a zneprůhlednil 

redistribuci financí přerozdělování skrze státní rozpočet. 

 Nezaměstnanost a chudoba v socialistické společnosti z ideologických důvodů 

neexistovaly a nebyly systémem řešeny. Zestátnění výrobních prostředků vedlo 

k monopolizaci státu téměř ve všech oblastech, včetně hospodářství a sociální politiky. 

Neefektivní centrálně plánované hospodářství neposkytovalo dostatečné zdroje financí 

pro financování sociální politiky. V atmosféře všeobecné regulace výše mezd i cen 

komodit byla subvence cen de facto sociální dávkou, určitou formou příplatku ke 

mzdě. [Tomeš, 2010] V soustavě sociálních dávek nebyl zabudován valorizační či 

indexační mechanismus, což vedlo k snižování jejich hodnoty i funkčnosti. Celkovým 

výsledkem změn v socialistickém zřízení byl nespravedlivý sociální systém, který 

vytvářel mnohé nerovnosti a podněcoval pasivitu lidí v prostředí paternalistického 

socialistického státu. 

 

4.6.2 Vývoj po roce 1989 

Sametová revoluce byla začátkem novodobé existence demokratického státu na našem 

území. Snahou bylo překonat dědictví minulého režimu a navázat na českou sociální 

školu, znovu přejít od systému sociální péče k modernímu systému sociální ochrany. 
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Přechod od komunismu ke kapitalismu s sebou přinášel potřebu transformace nejen 

ekonomiky, ale i sociálního systému. Programovým dokumentem pro oblast sociální byl 

Scénář sociální reformy vypracovaný v roce 1990. Vybudována byla záchranná sociální 

síť, čímž měly být připraveny základní podmínky pro ekonomickou transformaci. 

 Vytvářený sociální systém měl před sebou úkol odstranit nespravedlnosti 

minulého režimu, ale také připravit společnost na nové uspořádání a změny spojené 

s ekonomickou transformací. Liberalizace cen, nezaměstnanost a rostoucí chudoba části  

obyvatelstva  byly nové jevy, na které bylo třeba reagovat. Mimo tyto ryze sociální 

problémy zde byly i jiné potřeby, jako například transformace zdravotnictví či školství.   

Existuje několik problémových bodů, z nichž za nejpodstatnější lze pokládat 

dědictví minulého režimu a volný trh. Tomeš[2010] to vyjadřuje, když říká, že z důvodů 

populistických politických rozhodnutí nemáme ještě pro tržní ekonomiku úplnou 

soustavu institucionálních nástrojů v sociální sféře. A k tomu dodává: „Transformace 

našeho systému sociálních nástrojů nebyla dokončena. Je proto nedokonale 

přizpůsobena novým potřebám tržní ekonomiky, novým sociálním realitám 

a demokratické občanské společnosti. Má řadu vnitřních pnutí vyvolávajících sociální 

napětí.“  

Problém dědictví socialistického zřízení je spatřován především v deficitu 

sociálního kapitálu a v úpadku některých základních hodnot. „Po pádu režimu zdědily 

postkomunistické země atomizovanou společnost se značným deficitem důvěry mezi 

jednotlivci navzájem i mezi občany a státem. Toto dědictví, poněvadž je zaklíčováno 

v hodnotách a vzorech chování lidí, se překonává jen pomalu a svízelně.“ [Potůček, 

1997]. Večerník [1998] se o etickém klimatu v české společnosti v souvislosti 

s dědictvím minulosti vyjadřuje: „Dřívější schizofrenie formální a neformální 

ekonomiky, stejně jako dvojí morálka ‚oficiálního‘ a ‚soukromého‘ chování však mají 

ještě stále daleko k tomu, aby se zcela vytratily. Řada zděděných návyků v lidském 

chování přetrvává, jen jejich obsah a funkce se v nových podmínkách mění.“ Uvedené 

hlasy ozývající se z řad českých odborníků vypovídají o shodě v názorech na neblahé 

dědictví komunistického režimu. Deficit, který si společnost do demokratické 

společnosti přinesla, se dále projevoval negativně na volných trzích, kde jsou určité 

etické klima a hodnotové zásady nezbytné pro efektivní fungování celého systému. 

[Mlčoch, 2006]  
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I navzdory těmto omezením lze českou sociální politiku 90. let minulého století 

označit za úspěšnou. Podle Večerníka [1998] probíhala konsolidace sociální politiky 

v období po roce 1989 na našem území ve dvou etapách. Zatímco v první byl „politický 

kapitál“ využit v jistém rozsahu na liberální reformy, v období od roku 1996 se již 

většina občanů klonila k posílení sociálních jistot a zajištění sociálních standardů. 

V roce 1998 se dostává k moci první ze čtyř vlád České strany sociálně demokratické 

(ČSSD). Během vlády sociálních demokratů dochází k částečné parametrické reformě 

sociální sféry. [Tomeš, 2010] V tomto období dochází také ke vstupu ČR do ES, což 

znamená harmonizaci české sociální politiky s politikou ES. Ačkoliv bylo již mnoho 

v oblasti sociální politiky státu vykonáno, stále zůstávají oblasti, které volají po 

reformě. Odkládání reformy některých oblastí sociální politiky (například soustavy 

důchodového pojištění) by znamenalo pro budoucnost velké problémy.  

 

4.6.3 Sociální politika České republiky  

ve světle postojů a preferencí veřejnosti 

Na tomto místě se pokusíme na příkladu České republiky ilustrovat konkrétní dopady 

ekonomiky a její etiky na společnost. Předpokladem je, že existuje negativní dopad 

ekonomické etiky na společnost, jenž byl teoreticky předložen v předcházejícím textu, 

především v první a druhé kapitole této práce, a další text má na základě změny hodnot 

ověřit tendenci k tomuto vývoji na území České republiky. V tomto ohledu se mluví o 

ekonomizaci světa, která proniká do nejrůznějších oblastí. Odborníci s ohledem na 

plánované změny mluví v negativních konotacích o ekonomizaci vzdělání, ekonomizaci 

zdravotnictví a především o ekonomizaci sociálních vztahů vůbec. Zdá se, že stejně 

jako ve středověku církev, v novověku stát, tak v dnešní době trh získává mocenskou 

výhodu nad chodem společnosti. Vztahy a pravidla a hodnoty se stále více přelévají i do 

sociální sféry a soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, že v ČR je volný trh relativně 

novou záležitostí, bude zajímavé podívat se, jak se tato změna promítla do postojů 

obyvatel státu, především potom do postojů k rozdílům v příjmech a majetkových 

poměrech, do ochoty přispívat na pomoc lidem v různých sociálních situacích či do 

názoru, kdo by měl být zodpovědný za řešení sociálních událostí. Pomocí 

sociologických studií a výzkumů veřejného mínění se můžeme podívat, zda tyto 



 

86 

hodnoty v novodobém českém státě doznaly proměny a jak tyto proměny korelují 

s praktickými politickými počiny.  

 

4.6.4 Hodnoty české společnosti a její změny 

Jak vyplývá ze závěrů sociologických studií a výzkumů hodnotových postojů 

a preferencí, doznala česká společnost v porevolučním období v této oblasti výrazných 

změn. Některé změny byly trvalého charakteru, jiné lze charakterizovat vysokou mírou 

lability. Zatímco v prvních porevolučních letech existovala velká změna v růstu 

liberálních hodnot, v pozdějším období (po roce 1995) lze zaznamenat obrat, který 

znamenal pokles v liberálních hodnotách (např. svoboda) na úkor růstu sociálních 

hodnot (rovnost). [Nešpor in Nešpor Z. R., Večerník J., 2006] V úvahu přichází 

vysvětlení, že nerealistická očekávání občanů a jejich hlad po západních hodnotách 

demokratických a kapitalistických byl posléze zpomalen „vystřízlivěním“. V tomto 

směru nejen že změny ve společnosti jsou ovlivněny postojem veřejnosti, ale současně 

jsou postoje občanů ovlivňovány hospodářskými, politickými a sociálními změnami 

a přímou zkušeností. 

Za účelem sledování vývoje hodnot v ČR je zvoleným zdrojem dat publikace 

Inventura hodnot vytvořená pod vedením Libora Prudkého [2009], a to především díky 

jejímu zaměření na další využití a práci s prezentovanými poznatky. Stejně jako má 

sekundární analýza dat svoje úskalí a jistou míru zkreslení, tak i výsledky výzkumu 

veřejného mínění mají omezenou validitu. I přes zmíněné omezení lze z dat získat 

validní závěry, a to ve vztahu hodnot k sociální a kulturní soudržnosti. [Prudký a kol., 

2009]  

Základní hodnoty jsou dobře viditelné na sestaveném žebříčku hodnot, tedy 

v pořadí hodnotových preferencí. Jedná se o důležitý ukazatel, zejména k jeho vysoké 

tendenci ke stabilitě. Již malé změny preferencí mohou mít významné důsledky.  

Ve sledovaném období 1991–2007 měli respondenti zaznamenat na 

čtyřstupňové škále, jaký význam přikládají sledovaným hodnotám (rodina, práce, 

přátelé a známí, volný čas, politika a náboženství). V roce 1991 byla rodina na prvním 

místě, následována hodnotou práce. Další místa patřila přátelům a známým a volnému 

času. S větším odstupem zaujímala dvě poslední místa politika a náboženství. Na konci 
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sledovaného období lze konstatovat pokles váhy sledovaných preferencí. Výjimkou je 

volný čas a přátelé a známí, kde tento trend zaznamenán nebyl. Největší propad 

zaznamenala práce, jejíž váha poklesla ve sledovaném období o téměř čtvrtinu a zaujala 

takřka stejné místo jako volný čas. Pokles hodnoty práce lze připisovat zvyšující se 

životní úrovni, kdy volný čas nabývá na hodnotě a vytlačuje ostatní hodnoty. Samotná 

práce je potom ochuzena o dimenzi seberealizace, která se přesouvá do oblasti 

mimopracovních aktivit. Obecně lze také za tímto trendem vidět příklon 

k postmateriálním hodnotám.  

Další markantní pokles zaznamenal pokles hodnoty politiky. Tento trend je 

zaznamenán v celoevropském měřítku. Důkazem reálné snížení váhy této hodnoty je 

klesající tendence v míře angažovanosti v v politických stranách, odborových a jiných 

organizacích. „Role odborů se nicméně v současné době proměňuje a nenávratně 

redukuje.“ [Večerník J.,. in Nešpor Z. R., Večerník J., 2006]. Možným vysvětlením 

trendu stažení se z veřejného prostoru mohou být také důvody spojené s nepřehledností 

a složitostí situace ve společnosti. V globalizovaném světě lidé inklinují spíše k místním 

iniciativám, roste zájem o lokální politické dění a významný je také vzestup počtu 

neziskových organizací. Klesající hodnota politiky tak může být vysvětlena zvýšenou 

seberegulační schopností občanské společnosti. [Giddens, 2001]  Pro sociální stát jsou 

uvedené změny impulzem pro decentralizaci a směřování k modelu aktivní společnosti 

s potenciálem sociálního kapitálu. Sociální politika by měla podporovat aktivity na 

základě občanského principu. 

 Rostoucí tendence naopak zaznamenaly hodnoty přátelé a známí a volný čas. 

Tento vývoj koreluje s vývojem ostatních členských států EU. Obecně tyto hodnoty 

vyjadřují příklon k hédonistické orientaci, zejména hodnota volného času. [Prudký 

a kol., 2009] Oslabení hodnoty rodiny lze přisuzovat zvýšení preferencí ve prospěch 

přátel a známých. V ČR, stejně tak jako v západním světě, došlo k signifikantní změně 

v podobě rodiny. Na základě studie Nešporové [Nešporová O. in Nešpor Z. R., 

Večerník J., 2006] lze konstatovat, že v oblasti rodiny proběhla transformace velmi 

rychle. Výrazně vzrostl věk prvorodiček a věk snoubenců při prvním sňatku. Forma 

rodinného i manželského soužití doznala množství nových alternativních forem. Zvýšil 

se počet individuálních domácností a rozhodnutí k dobrovolné bezdětnosti. V otázkách 

dělby práce v domácnosti a genderové rovnosti je Česká republika méně genderově 

vyrovnaná než země západní Evropy.  
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ČR je v situaci demografické krize. Rodiny by si zasloužily větší podporu. 

„Pokud nebudou ze strany státu podniknuta opatření, která by výrazně podpořila rodinu 

s dětmi, je pravděpodobné, že její význam nebude narůstat, ale spíše klesat.“ 

[Nešporová O. in Nešpor Z. R., Večerník J., 2006]. Další výzvou pro Českou republiku 

coby sociální stát je snaha o harmonizaci rodinného a profesního života, v oblasti 

genderu a diskriminace. V ČR převažují tradiční hodnoty  a názory na podobu  rodiny (i 

když reálná situace v životě mladších generací to příliš nepotvrzuje) a existuje 

významná příjmová diferenciace mezi muži a ženami.  

Další oblastí axiologického výzkumu je sociologický výzkum hodnotové 

orientace. I v této oblasti lze zaznamenat významné posuny. Hodnotové orientace se 

v roce 2007 ve společnosti ČR ukázaly v následujíc struktuře [Prudký a kol., 2009]:  

- „příjemnosti života (hédonistický typ) převažují nad skromností a altruismem 

v poměru 9 ku 0,5. K hédonistickým hodnotovým orientacím se hlásí kolem 

90 % dospělé populace v České republice,  

- rovnostářské hodnotové orientace převažují nad orientacemi na diferenciaci 

v poměru 7 ku 2,5. Jsou druhým nejsilnějším typem hodnotových orientací ve 

společnosti ČR, kolem 75 % dospělé populace dává přednost snižování 

diferencí, tedy rovnostářským hodnotovým orientacím před orientacemi na 

růst diferenciací.“   

Vzhledem ke stavu v roce 1997 se projevily signifikantní změny, které 

znamenaly růst v obou sledovaných orientacích. Největší nárůst byl zaznamenán 

u hédonistické orientace, který činil 15 procentních bodů oproti roku 2007. „Vysoká 

shoda je v hédonistických orientacích a orientacích individualistických. Tyto hodnotové 

orientace vytvářejí hlavní proud hodnotových zaměření ve společnosti České 

republiky.“ [Prudký a kol., 2009]. Takto formulované závěry o hodnotové orientaci 

poukazují na vliv neoliberálních tendencí a tržní racionality. Lze uvažovat o negativních 

dopadech hédonistické etiky, jak byla popsána v prvních dvou kapitolách této práce.  

V rámci rovnostářské orientace došlo k jejímu posílení o 7 procentních bodů. 

O stejný poměr (7 %) oslabila váha liberálních orientací (preference svobody před 

bohatstvím a bezpečím). Tento vývoj poukazuje na růst spíše prosociálních orientací ve 

společnosti. V pojetí neoliberálů je svoboda a rovnost neslučitelná [Potůček, 1997]. Pro 

tuto oblast tedy platí sociální hodnotová orientace. Česká společnost se začala 
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významně diferencovat a politický převrat vedl k novým majetkovým pořádkům. 

Ekonomická transformace nebyla prosta skandálů, které se pojily s nezákonným 

obohacením, což mělo vliv na pohled veřejnosti na majetkové rozdíly. Pochyby 

o legitimitě vedly k menší míře souhlasu s tímto uspořádáním.  

Zajímavý údaj k tomuto tématu nabízí šetření zabývající se přijatelností 

mzdových rozdílů. „Od roku 1990 se rozdíl mezi deseti procenty nejnižších a nejvyšších 

výdělků zvýšil zhruba o polovinu (do roku. 1997) a ochota ekonomicky aktivních 

respondentů přijmout tuto situaci klesla z 90 % na 45 %.“ [Večerník, 1998]. 

Perspektiva pohledu na míru přijatelnosti příjmových rozdílů není jediným pohledem 

jak na problém nahlížet. Druhou stranou problému je neochota bohatých přispívat na 

sociální stát a spíše nakupovat služby na volném trhu. [Keller, 2000] Večerník [2009] 

mluví o správné cestě jak dosáhnout sociální rovnosti jako o cestě společenské 

soudržnosti, a to podporou nízkopříjmových kategorií a posílením střední třídy. Zároveň 

však dodává že polarita mezi bohatými a chudými je vysoká a současná situace stále 

více ukazuje, že bohatí nechtějí doplácet na chudé, pouze střední třída chce, ale to 

v situaci vlastního relativního nedostatku. Tato neochota tolerovat příjmovou 

diferenciaci společně s neochotou přispívat na sociální politiku státu vede k zvyšování 

tenzí mezi společenskými vrstvami, což by mohlo ohrozit soudržnost společnosti. 

Posledním aspektem ovlivňujícím sociální politiku je deficit norem chování. 

V této oblasti významně zaostává ČR ve srovnání se zeměmi západní Evropy, 

především pro míru korupčního jednání, ale třeba i pro zneužívání státní podpory. Podle 

závěru výzkumu lze zjistit diskrepance mezi proklamovanými postoji společnosti 

a skutečným jednáním. Na základě výzkumu [Prudký a kol., 2009] se tento fenomén 

projevuje ve věcech šizení na daních (tuto činnost uskutečňuje odhadem kolem 60 % 

obyvatel ČR, přitom je vlastně pro stejný podíl populace nepřijatelná), neoprávněného 

požadování sociální podpory od státu (pro 60 % nepřichází v úvahu, ale odhadem 40 % 

obyvatel ji běžně koná) a konečně jde o korupční jednání (kolem 35 % společnosti 

využívá této činnosti, ale přes 50 % ji odsuzuje). Toto jsou další negativní aspekty 

chodu sociálního státu. V českých reáliích musíme počítat s relativně velkou mírou 

neetického jednání. Nutnost kontrolních mechanismů znamená větší administrativní 

i finanční zátěž na provoz systému.  

Na tomto místě lze konstatovat posun k hodnotám vlastním tržním interakcím 

(individualismus, hédonismus) na úkor oslabení tradičních sociálních hodnot, například 
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altruismu. [Prudký a kol, 2009] Je tedy zjevné, že i v české společnosti lze sledovat 

trend vlastní vývoji v „západních zemích“, ve kterých je posun k principům tržní 

ekonomiky. Zmiňované teorie zabývající se vlivem těchto tendencí na instituci 

sociálního státu mluví o negativních dopadech. Zda se toto potvrdí, je otázkou 

budoucnosti, i když s odkazem na sociální studie lze předpokládat některé negativní 

aspekty tohoto procesu. Aniž by byla situace podrobněji hodnocena, je ve výše 

uvedeném textu citováno několik výroků odborníků, které se opírají o sociální studie 

a poukazují na společenské změny (oblast rodiny, politiky).  

 

4.6.5 Neoliberální tendence ve vybraných oblastech sociální politiky 

Ve světle neoliberálních tendencí bude poukázáno na vybrané oblasti sociálního 

zabezpečení. První ze zvolených oblastí bude rodinná politika, druhou bude reforma 

penzijního pojištění.   

Rodina je v dnešní době institucí, ve které dochází k razantním změnám. Tradiční 

podoba rodiny v rurální společnosti byla garantem jisté životní úrovně a zastávala 

mnohé funkce dnešní veřejné sociální politiky. Dále pokračuje trend, jenž začal v době 

industrializace a který oslabuje význam rodiny ve společnosti. [Tomeš 2010] Stát se 

v průběhu vývoje zavázal k veřejné solidaritě a podpoře rodiny. V dnešní sociální 

politice formuluje ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti rodinné politiky tyto 

priority:  

- finanční podpora rodiny (daňové úlevy, sociální dávky), 

- aktivita k podpoře rodiny,  

- slučitelnost rodinného a profesního života.  

Orientace na trh, zejména na trh práce a přizpůsobení se ekonomickému cyklu je 

v rodinné politice zřejmé. Jedná se o relativně nový cíl rodinné sociální politiky 

a koreluje s vývojem i v ostatních evropských zemích. Jde na jedné straně o podporu při 

péči o potomka, na druhé straně dochází k výraznému úsilí k podpoře zaměstnanosti 

obou rodičů. Dochází k rozšíření teorie o tom, že chudoba dítěte je spojena 

s nedostatečnou připoutaností rodičů na trhu práce. [Nešporová, O. in Nešpor Z. R., 

Večerník J. a kol., 2009] Zde je však třeba počítat s mírou konzervativnosti určitých 

společností, kde je tento aspekt rodinné politiky méně akcentován (křesťansky 
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orientované země jižní Evropy). V České republice má toto úsilí praktickou podobu 

v několika oblastech.  

- Větší flexibilita, lze si v rámci státní sociální podpory naplánovat délku 

rodičovské dovolené a zvolit si z jednoho ze tří režimů (2, 3 a 4 roky). Lidé 

ekonomicky neaktivní musí volit nejdelší z nabízených variant. Flexibilita se 

také projevuje v možnosti práce doma nebo v domluvě na pružné pracovní 

době.  

- Větší ochrana a péče v pracovněprávních vztazích, která se projevuje 

například tím, že zaměstnavatel musí poskytnout kojící matce zvláštní 

přestávky ke kojení. 

- Významným aspektem je možnost umístit děti do zařízení pro děti mladší 

3 let či pro děti předškolního věku. Poskytovatelé jsou jak veřejnoprávní, tak 

soukromoprávní povahy.  

Toto jsou některá opatření, která jsou součástí české legislativy a napomáhají 

skloubení rodinných a pracovních rolí. Mlčoch [2006] o tomto trendu mluví jako 

o podřízení rodinného života potřebám trhu (ekonomickým tlakům) a poukazuje na 

změnu priorit. Tomu nasvědčuje skutečnost, že roste počet žen, které se rozhodnou pro 

dobrovolnou bezdětnost. [Nešporová, O. in Nešpor Z. R., Večerník J. a kol., 2009] Lze 

konstatovat, že sociální politika v oblasti rodinné politiky se snaží přizpůsobit potřebám 

trhu, což je na jedné straně žádoucí stav, na straně druhé může tento trend mít také svá 

negativa. Zajímavým počinem v rodinné politice je iniciativa vycházející přímo 

z občanského sektoru, která řeší také skloubení rodinného a pracovního života. Jedná se 

o projekt miniškolek, jenž může být dokladem rostoucích aktivit občanského sektoru a 

jeho samoregulační schopnosti. Tato iniciativa řeší nedostatečnou nabídku v rámci 

služeb péče o děti. Tento spontánně vzniklý projekt nyní čeká na legislativní řízení, 

které dá této činnosti pravidla zaručující určitý standard služeb a ochraňující děti před 

špatným zacházením. 

 V rámci rodinné politiky by mohlo být problematické, že významně vzrostl 

počet domácností s dětmi, které jsou pod hranicí chudoby podle definice EU. [Večerník, 

2004] Problémem se pro dnešní dobu stávají rostoucí rozdíly mezi domácnostmi, kde 

jsou výdělečně činní oba rodiče, a mezi těmi, kde je jen jeden či ani jeden z rodičů. 

V tomto ohledu mohou tuto chudobu prohlubovat některé dávky. Například rodiče, kteří 
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nejsou ekonomicky aktivní, si musí zvolit čtyřletou variantu čerpání rodičovské 

dovolené, což v případě, že se jim narodí dítě dříve než na konci tohoto období je 

znevýhodňuje oproti těm, kteří mají možnost volby a mohou celou částku vyčerpat již 

za 2 roky. Na jedné straně je zde princip zásluhovosti, na druhé straně v situaci 

demografického poklesu lze uvažovat o společenském přínosu a budoucím přínosu 

(nejen ekonomickém) pro společnost. Samozřejmě existují pro nízkopříjmové rodiny 

s domácnostmi další eventuální sociální příjmy, nicméně lze uvažovat, že právě 

v rodinné politice by tyto dávky mohly být navýšeny pro zajištění rovných podmínek 

pro životní start těchto dětí. Keller [2001] navrhuje větší míru rozdělení od bezdětných 

rodin či jednotlivců k rodinám s dětmi. Kritizuje přitom možnou motivaci 

k „sobeckému“ jednání, které v rámci kalkulující racionality potenciální investici do 

výchovy dětí použije na zvýšení své životní úrovně.  

Další oblastí, kde lze sledovat neoliberální tendence, je systém penzijního 

pojištění, který se nachází v procesu reformy. Reforma systému byla z mnoho důvodů 

nutná. Hlavním důvodem byla finanční neudržitelnost průběžného systému financování 

(PAYG) vzhledem k demografickému vývoji české společnosti a prognóze jejího 

dalšího vývoje. Z tohoto důvodu vláda navrhuje vedle povinného veřejného pojištění 

částečný přechod na soukromé fondové (kapitálové) financování. Jde o tzv. opting out 

systém. Podle ministerstva práce a sociálních věcí půjde o možnost dobrovolného 

fondového penzijního spoření v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé 

individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další 

dodatečné vlastní platby ve výši minimálně 2 % ze základu pro výpočet odvodu na 

sociální pojištění. Toto opatření by mělo vést k tomu, že by systém PAYG méně 

přerozděloval a tím by byl déle udržitelný. [Večerník J., in Nešpor Z. R., Večerník J., 

2006A] Tato tendence vyvést část prostředků do soukromých pojišťoven je přijímána 

zástupci finančních sektorů. Doporučována je také Světovou bankou vzhledem k jejímu 

očekávanému pozitivnímu přínosu pro ekonomiku. Na druhé straně zaznívají také 

varovné hlasy, které upozorňují na možná nebezpečí spojená zejména s dvoukolejností 

takového systému (viz podkapitola 4.3.1). Nebezpečím se v tomto ohledu stává právě 

ona snížená míra redistribuce, která může vést k chudobě určité části obyvatel z důvodů 

nízkých sociálních příjmů, což může vyvolávat tlaky ve společnosti.  

Výše zmíněné příklady dokládají tendenci sociální politiky přizpůsobit se 

ekonomickému systému, což je určitě dobrá zpráva. Je potřeba systém reformovat 
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a adaptovat pro fungování v prostředí tržního hospodářství. Nové nástroje a způsoby 

řešení sociálních situací mohou přispět k efektivitě celého systému. Důležité je však 

najít takovou rovnováhu, která by zajistila dlouhodobou udržitelnost a ekonomický 

rozvoj a přitom garantovala sociální jistoty a dodržování sociálních práv. Úkolem je 

využívat výhod nové ekonomiky a současně zabránit jejím negativním dopadům. 

[Reich, 2003] Úlohou státu je balancovat mezi málo a mnoha zásahy a nenechat se 

„přetlačit“ tržními silami a neoliberálními tendencemi. Pro dosažení tohoto cíle je 

důležité také získat i ostatní aktéry sociální politiky a společenského dění vůbec 

a pracovat na budování prostředí, které generuje prosociální jednání.  
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ZÁVĚR 

V dnešní době se téma etiky v ekonomii a její reflexe v míře solidarity těší zájmu 

společnosti. Sociální ekonomie, výzkumy etického klimatu ve společnosti, důraz na 

sociální kapitál nebo investice do ekologicky šetrných řešení jsou poměrně novými jevy 

ve společnosti, které však nabývají na významu. Ekonomická krize posledních let 

i sociálně-patologické jevy, které ji doprovázejí, tento zájem nadále zvyšují. 

Předkládaná teoretická práce se zabývá zejména kritikou ekonomických principů 

a poukazuje na potřebnost určitého etického klimatu pro efektivní fungování 

společnosti. 

Cílem práce je představit a kriticky posoudit ekonomické principy a objasnit 

vztahy mezi etikou v ekonomií a její dopady na společnost. Tento cíl práce splňuje ve 

třech fázích. V první fázi jsou představeny předpoklady a východiska, které stručně 

představují pohled na člověka v historické perspektivě a v kontextu života na Zemi. 

Antropologická perspektiva je v práci s etickým aspektem důležitá, protože skrze 

předložené koncepty pojetí člověka nabízí možné odpovědi na otázky, co by člověk měl 

dělat a jak by se měl chovat. V rámci vymezení východisek v první kapitole jsou 

představeny také dva etické systémy a jejich hlavní rozdíly, které nabízejí srovnání 

a poskytují čtenářům informace, které pomohou reflektovat téma v širších 

souvislostech. 

 Ve druhé fázi dochází ke kritickému zhodnocení ekonomických principů 

současné ekonomie. Principy ekonomického myšlení jsou principy etiky empirické či 

situační. V rámci těchto systémů vzniká několik limitů značně omezujících jejich 

zobecnění a užití v zohlednění kvalitativní a sociální dimenze lidského jednání. V rámci 

zhodnocení vnitřních principů ekonomického myšlení jsou rozebrány také vybrané 

ekonomické pojmy, které svou povahou nedovolují sledovat „společné dobro“ a mohou 

mít v důsledku negativní dopady na společnost. Pozornost je věnována rovněž 

používaným nástrojům v ekonomii a etickým limitům tržního myšlení. V závěru třetí 

kapitoly je představen konkrétní případ negativních vlivů ekonomie na společenské 

instituce. Práce tedy poukazuje na nutnost vhodného etického prostředí pro naplňování 

cíle ekonomické aktivity, totiž lepší kvality života. V tomto se ztotožňuji s názory 

Polanyiho, Ditze, Šulce, Sedláčka či Mlčocha, kteří právě zdůrazňují služebnou dimenzi 
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ekonomie vůči člověku i společnosti. Sociální ohledy hrají v tomto kontextu 

významnou roli, která nabádá k diskusi o podobě sociálního státu. 

 Stát je konkrétní oblast, kde se setkávají ekonomické (privátní) a sociální 

(veřejné) zájmy. Sociální stát a jeho modely nabízejí možnosti uspořádání společnosti. 

Prostřednictvím typologií sociálního státu je v poslední kapitole představeno, jakou 

úlohu v rámci tlumení sociálně nežádoucích dopadů mají jednotlivé instituce 

v rozdílných typech států. V souvislosti s měnícími se podmínkami je také nastíněno, 

jak by mohl vypadat sociální stát v budoucnosti. Reflektována je proměna hodnot české 

společnosti. Nejvýznamněji se na základě závěrů empirických výzkumů ukazuje 

hédonistická hodnotová orientace. Tento závěr potvrzuje hypotézu o ekonomizaci 

společnosti. I když nelze v rámci české společnosti zaznamenat radikální propad 

sociálních hodnot (solidarity), lze konstatovat orientaci směrem k neoliberálním 

tendencím a větší orientaci na trh. Jak se ukazuje, větší diferencovanost společnosti 

snižuje schopnost společenského konsensu a kritické hlasy mluví o konci sociálního 

státu. Dobře fungující sociální stát je však předpokladem efektivity hospodářství, a to 

například při investicích do lidského kapitálu v podpoře lokálních sociálních sítí 

a jiných občanských aktivit. Nadto je garantem vydobytých sociálních a lidských práv, 

jejichž omezení by znamenalo negativní dopad na kvalitu života jejich obyvatel.   

S ohledem na tuto skutečnost jsou diskutované možné dopady pro sociálně 

politická opatření. Několik příkladů neoliberálních tendencí ve vybraných oblastech 

české sociální politiky je předloženo v závěru poslední kapitoly.  

Téma práce zabírá velmi širokou a komplexní problematiku, která z povahy 

práce nemůže být detailněji postihnuta, a proto se zaměřuje jen na vybrané aspekty. 

Antropologická perspektiva práce ji odlišuje od jiných textů zabývajících se podobným 

tématem, což může být vnímáno jako obohacení možných perspektiv a východisek 

k tomuto problému. Mezioborovost práce potom podává zajímavé souvislosti mezi 

sledovanými oblastmi, které mohou být využity v diskusi o důležitosti etického akcentu 

v hospodářských procesech, například pro sociální ekonomiku. Praktické příklady 

dopadů vlivu tlaku tržních sil a závěry empirických sociologických studií mají dát 

teoretickým teoriím reálnou podobu. Možný limit práce může být viděn v soudržnosti 

textu. Systematizace získaných informací a sledování mezioborových souvislostí může 

na některých místech působit nižší mírou návaznosti či propojenosti s tématem. Tento 

fakt ale může korigovat skutečnost, že v pracích podobného charakteru s mezioborovou 
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tematikou a komplexnější problematikou jsou nutné jisté logické skoky a myšlenkové 

posuny. Předností práce může být také originalita a aktuálnost tématu práce.  

Předkládaná práce chce podnítit k reflexi etické dimenze v životě jedince 

v dnešní individualizované společnosti a obsahuje podněty pro formování etické 

dimenze v ekonomii, která může mít pozitivní efekt v hledání optim mezi cíli 

ekonomickými i sociálními. V této souvislosti je diskutována možná budoucí měnící se 

role státu a jsou zmiňovány příležitosti i hrozby spojené s tendencí prolínání 

ekonomických principů do ostatních sfér společenského života. Závěrem lze 

konstatovat, že ekonomika musí být regulována etikou, tedy sociálními ohledy na 

společnost, má-li dostát svému smyslu – zajišťovat a zlepšovat kvalitu života. Tyto 

sociální ohledy (hodnoty solidarity, altruismu) vtělené do instituce sociálního státu jsou 

důležité pro rozvoj společnosti. Přes ohrožující aspekty je třeba apelovat na rozvoj 

sociálního státu, který by měl reagovat na měnící se situaci, ale současně čelit některým 

tlakům omezujícím rozsah jeho kvality. 
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