Abstrakt v českém jazyce
Diplomová práce rozpracovává myšlenku ekonomické úlohy státy ve vztahu k trendům
globalizace pomocí politologie, politické ekonomie a ekonomické geografie. Úvaha se
odvíjí pomocí postupně definovaných koncepcí společenských institucí – koncepce
státu a politického národa na základě společenské smlouvy, koncepce spravedlivé
společnosti na základě díla „Spravedlnost jako férovost“ od Johna Rawlse, koncepce
globalizace ve smyslu jejích trendů v oblastech měnící se dělby práce a rostoucí
příjmové nerovnosti, a koncepce měnící se úlohy státy ve vztahu ke globalizaci a
ekonomice.
Referenčním státem je malá, mezinárodně otevřená, demokratická a rozvinutá
společnost, která zastává západní hodnoty a normy. Předpokládá se, že v takové
společnosti sledují jedinci vlastní štěstí jako představu o dobrém životě. V tomto smyslu
byla vybrána teorie „Spravedlnost jako férovost“ jako rámec pro společnost rovných
občanů, kde jsou ekonomické transakce považovány za spravedlivé a každý má šanci
naplňovat vlastní vizi života a takový stav společnosti má setrvat v čase.
Výsledkem analýzy následků vybraných trendů globalizace ve vztahu k základnímu
rámci státu jako společenské instituce rovných občanů jsou dvě hlavní ekonomické
úlohy státu. Autor dospěl k závěru, že první úlohou státy by mělo být řešení problému
ztrácejícího se institucionálního základu solidarity mezi jedinci a uvědomování si toho,
že jsou součástí velké a spíše anonymní komunity politických národů a jejich
nadnárodních organizací. Uplatněním tržních mechanismů a byrokratických procesů v
široké škále aspektů života se stávají společenské instituce více anonymní. Druhou
úlohou státu by měla být příprava na svět, kde se prohlubuje konkurence. Rostoucí
vzdělaná střední třída v rozvojových zemích může přerušit stávající blahobyt a
podmínky střední třídy ve vyspělých zemích, proto nejen nižší třída může být negativně
ovlivněna globalizací a rostoucí nerovností.
Podle názoru autora budou struktury základního rámce zasaženy budoucím vývojem v
globální ekonomice, proto je nanejvýš důležité hledání funkčních řešení těchto
problémů. Možný rozpad základního rámce by neměl být přehlížen soustředěním se na

instituce, které berou podkladové instituce mírumilovné společnosti jako samozřejmost.

