
Prof.JUDr. Igor Tomeš CSc., 2012-01-08  1 

Posudek oponenta 
 
 

Bc. Filip Rogožan, Dis.  
 

Etika ve vybraných oblastech ekonomie  
a její dopad na sociální oblast 

 
Výběr tématu: 

Téma je poněkud neobvyklé na katedře sociální práce. Vycházíme-li však z to, 
že etika v ekonomice jsou v podstatě ohledy na člověka a jeho kvalitu života 
v podmínkách tržní ekonomiky, tedy sociální aspekty v liberálním prostředí, pak 
toto téma lze vzdáleně přiřadit k teoretickým tématům standardně vypisovanými 
na katedře sociální práce. Předpokládám, že bylo vedoucím práce a katedrou 
schválené zadání, které podepsal děkan. 

 

Struktura práce: 

Práce má v podstatě 4 části. V první části se diplomant zabývá antropologickými 
východisky a pojetí etiky. Druhá část je věnována etice v ekonomii. Ve třetí 
části se diplomant zabývá ekonomii a společností. Čtvrtá část je věnována 
otázkám sociálního státu. Toto schéma – od obecného ke konkrétnímu – je pro 
teoretické práce standardní.  

 

Hodnocení práce: 

Autor vychází z hypotézy, kterou opírá o známé autory,1 že zastávané etické 
pozice v současné ekonomice oslabují společenské instituce a mají negativní 
dopad na společnost a její instituce. V těchto souvislostech podle něj dochází k  
diskusi o měnících se rolích sociálního státu. V této souslasti si jako cíl práce 
vytkl snahu představit a kriticky posoudit ekonomické principy a objasnit vztahy 
mezi etikou v ekonomii a jejími dopady na sociální stát či šířeji  na společnost. 
Při zpracování této teoretické práce autor chtěl postupovat metodou analýzy 
vybraných monografií a odborné literatury cizojazyčné i české a sociologických 
výzkumů. 

První kapitolu věnuje antropologii a ptá se „Co je člověk?“ Podrobně popisuje 
jak se pojetí člověka v myšlení předních filosofů, antropologů a další vyvíjelo. 
V druhé části zkoumá člověka z různých pohledů, zejména vztahové 
(sociologické) a kulturní, neopomíjí ani prostor jako determinantu. Přes jeho 

                                                 
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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kulturní dimenze se diplomant dostává k etice, kterou zprvu definuje, pak 
analyzuje teleologické a další pozice v etice, její sociální dimenze. Po 
zajímavém zpracování přehledu literatury dospívá k závěru, že odlišná 
východiska představených etik znamenají odlišné jednání v jednotlivých 
životních situacích a vedou k jinému způsobu (éthosu) lidského života. 
Rozlišuje etiku individuální a sociální. To považuje za východisko pro 
sociálněekonomické úvahy. 

To považuje za východisko k druhé kapitole, kterou věnuje etice v ekonomii. 
Věnují ji diskutované oblast „rozpuštění etických limitů, které se zejména 
projevily v hrabivosti a oportunismu ekonomických aktérů“. Je to pohled 
sociální. Začíná diskusí o Homo oeconomicus, tedy představa člověka používaná 
při výpočtech ekonomických kalkulací a tvorbě ekonomických strategií.Je na 
škodu, že stejným způsobem ne definuje pojetí člověka jako Homo socialis, tedy 
představy člověka ve společenských vazbách, ve kterých je ekonomika jen 
prostředek k životu, nikoliv účelem života. Po historickém exkursu dochází 
z závěru, že pojmy užitek a dobro v ekonomickém pojetí se ukázaly jako zdroj 
omezení pro sociální cíle. Z pohledu ekonomiky se jeví dobré jen takové 
sociální cíle, které současně zvyšují míru užitku (statisticky). Autor přichází na 
závěr s kritikou neoliberální tendence, která vidí ekonomiku méně jako jeden se 
systémů společnosti, ale spíše jako systém sám. Konstatuje, že ekonomika 
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.  Tato kapitola je poměrně rozvláčná a ne 
vždy argumentačně soustředěná, aby se došlo k takovému poznatku.  

Závěr druhé kapitoly je východiskem ke kapitole třetí věnované diskursu o 
ekonomice a společnosti. Zamýšlí se nad podobou české společnosti a nad 
optimálním uspořádáním společnosti obecně. Vychází z Potůčka, tedy z pozic 
sociálně demokratických. Zabývá se regulátory, postavením státu a dochází 
k závěru, že stát, trh a občanská společnost a jejich vzájemné uspořádání, jsou 
odpovědí na otázku o podobě společnosti, ve které sociální cíle jsou vyjádřeny 
snahou o stabilitu a soudržnost, stejně jako o jistý standard životních podmínek 
definovaný základními lidskými právy. Z toho vychází čtvrtá kapitola, věnovaná 
sociálnímu státu. 

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na diskusi o podobě 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. Analyticky se zabývá sociální státem  
i sociální společností. První tři části jsou poměrně objektivní analýzou problémů 
sociálního státu, čtvrtá část o  měnící se role trhu a státu v globalizovaném světě  
je podivným exkursem, který do diskuse není přínosem. Naproti tomu diskuse o 
míru povinné solidarity, determinované mezinárodně právními rámci, chybí. 
Kapitola končí diskusí o českém sociálním státu a české sociální politice. 
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Závěrem autor konstatuje, že prací chce podnítit k reflexi o tom, 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.“ 

 

Práce je kompilační reflexí diskuse vedené v odborné literatuře o ekonomické 
etice a sociálním státu, ve které čtenář jen stěží nalezne hodnotící postoje autora. 
Práce neobsahuje ani jeden třebas jen dílčí vlastní výzkum, který by třebas 
kvantitativní analýzou (statistickou tabulkou) podpořil některý autorovi 
sympatický názor. Kompilace je založena na dobré znalosti literatury domácí i 
zahraniční. Rozsah použité literatury je přiměřený tématu a představuje všechny 
podstatné myšlenkové směry. V práci jsou překlepy i gramatické chyby, které se 
v magisterské práci jen stěží odpouštějí.  

 

Celkově práci hodnotím práci jako dobrou až velmi dobrou, podle výsledků 
obhajoby. Při obhajobě by měl diplomant přednést svůj vlastní autentický názor 
na budoucnost sociálního státu a opřít jej o věcnou (nikoliv jen citátovou) 
argumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


