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1. Úvod – Sociální politika 

Na následujících řádcích a stránkách této diplomové práce bude ústředním 

pojmem sociální politika. Jak ji můžeme chápat? Základem k pochopení každého pojmu 

je bezesporu jeho pokud možno jasná definice. Bohužel, situace v tomto případě není 

takto pohodlně přímočará. Složitost definice sociální politiky totiž souvisí již se 

samotným chápáním pojmu sociální. V nejširším slova smyslu sociální významově 

odpovídá pojmu společenský, v užším slova smyslu pak představuje „ur čitou stránku 

společenských vztahů souvisejících s lidsky tíživými a společensky nežádoucími 

situacemi, jejich řešení přesahuje síly jednotlivce“ ([11] s. 7). Čtenáře, dychtící po 

jednoznačné definici sociální politiky, nezbývá než zklamat, protože žádná takováto 

univerzální definice není. Lze uvést jednu z možných, pocházející od francouzského 

teoretika de Laubiera z roku 1984, který ji definoval jako „souhrn národních opatření, 

která v souhlase s rozvojem myšlenky sociálních práv, mají zlepšit životní podmínky 

obyvatelstva v rámci daných hospodářských a politických možností země“ ([11] s. 8). 

Nepřekvapí, že i v dnešních podmínkách existuje vícero vymezení sociální 

politiky lišících se od sebe svoji šíří. Zdůrazněme slůvko „dnešních“. Sociální politika 

totiž v žádném případě není pojmem statickým, ba naopak má za sebou během 

posledních století bohatý a dramatický vývoj od negativního pohledu až po všeobecnou 

akceptaci. Vývoj, během něhož se střídala období sociálně pro-aktivní, kdy panoval 

všeobecný souhlas se sociálními opatřeními, s obdobími, kdy převládal spíše negativní 

postoj. Dnešní stav je tedy nutno chápat jako výsledek historického vývoje, který ani 

v současné době není uzavřen. Klíčem k porozumění systému sociální politiky v dané 

zemi je tedy znalost historického pozadí jejího vývoje. Nejinak je tomu i v našich 

zeměpisných šířkách, a tudíž ani v této práci nemůže alespoň stručně zmíněný 

historický vývoj sociální politiky chybět.  

Pokud na bohatý pojem sociální politiky budeme nahlížet jako na vědní obor, 

budeme se přirozeně ptát po osobnostech, které k tomuto oboru přispěly a které ho 

utvářely. I v české historii sociální politiky takové osobnosti existují. Jsou to osobnosti, 

které přispěly svými názory, postoji a prací do vývoje sociální politiky, z kterého vzešel 

současný stav věci. Ten, aniž si to mnohdy výrazně uvědomujeme, ovlivňuje 

každodenní život každého z nás. Není v možnostech této diplomové práce poskytnout 

vyčerpávající informace o všech představitelích české školy sociální politiky. V dalším 
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tedy bude rozebráno pouze několik z těch nejvýznamnějších, přičemž se soustředím na 

osobu a dílo profesora Grubera. Je na místě sebekriticky přiznat, že výběr osobností 

může být (a jistě je) ovlivněn osobním pohledem autorky.  
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2. Historický vývoj  

Sociální politika stejně jako další významné součásti celkové struktury 

společenského života prošla výrazným historickým vývojem. Mapování rozvoje 

moderních forem sociálního zabezpečení má smysl teprve od 19. století. To souvisí 

zejména se zrušením nevolnictví v roce 1781 patentem Josefa II. a nástupem 

průmyslové revoluce, což vedlo k přílivu venkovského obyvatelstva do měst. Do té 

doby stát do řešení těžkých sociálních situací obyvatel zasahoval jen minimálně pod 

liberalistickým heslem „laisser faire – laisser passer“. Počáteční rozsah a praktický 

význam jednotlivých sociálních opatření byl však poměrně skromný, neboť tehdejší 

společnost vnímala tato opatření z hospodářského hlediska stále jako cizorodý prvek. 

Ekonomika, postavená na principu volné konkurence, se s takovýmito sociálními 

zásahy, které umožňují pracujícím lidem překlenovat těžké životní situace, špatně 

snášela. Navíc, podnikatelská sféra je vnímala jako vnucenou, nepřirozenou povinnost. 

Nicméně z hlediska státu a nakonec i podnikatelského světa byly shledány jako nutné, 

což jejich následná postupná realizace prokázala. Ve chvíli, kdy se sociální opatření 

ukázala jako opodstatněná, lze z dlouhodobého hlediska u vyspělých zemí rozpoznat 

obecný trend k jejich posilování. Vývoj v jednotlivých státech je však nejen co do počtu 

jednotlivých sociálních opatření dosti odlišný. Je ovlivněn jak odlišnou národnostní 

mentalitou a tradicemi, tak i historickými událostmi, kterými daná země prošla. Tím se 

v jednotlivých státech liší i systémy sociální politiky, které tímto vývojem vznikly. Jako 

jedny z nejpropracovanějších lze zmínit systémy Velké Británie, Německa a Rakouska-

Uherska. Zatímco ve Velké Británii bylo významné veřejné chudinství, ve střední 

Evropě se důraz kladl na sociální pojištění. Tyto historické tradice dovolují ve většině 

případů pochopit danou podobu sociálněpolitického systému té které země, což dále 

podtrhuje význam studia historického vývoje sociálních otázek.  

V českých zemích coby součásti Rakouska-Uherska se do jeho rozpadu 

uplatňoval stejný sociální systém jako ve zbytku mocnářství. V samostatné 

Československé republice, která vznikla po 1. světové válce, se řada zákonů týkajících 

se sociálních opatření recipovala.  Není tedy nutné příliš dlouho objasňovat návaznost 

české školy sociální politiky na sociální systém Rakouska-Uherska. Ten zase 

nezanedbatelnou měrou souvisel s německým systémem. Je tudíž přirozené začít 

mapování historie české sociální politiky právě u těchto dvou států. 
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2.1 Sociální systémy předválečného Německa a Rakouska-Uherska 

2.1.1 Vývoj sociálního zákonodárství v Německu 

Kapitola byla zpracována z literatury: ([11] s. 19 až 20 a [16] s. 12, 13). Jednou 

z příčin pozitivního vývoje sociální politiky je tendence výroby k zespolečenšťování. 

Lze to například vypozorovat na vývoji od dělnických vzájemně se podporujících 

sdružení k sociálnímu pojištění. Právě Německo se stalo zemí, kde již v roce 1883 byl 

zaveden systém sociálního pojištění. O jeho zavedení se zasloužil kancléř Otto von 

Bismarck. Za tímto zvučným jménem se skrývá do jisté míry rozporuplná osobnost, co 

se týče sociální oblasti. Na jedné straně vytvořil systém sociálního pojištění, na druhé 

straně se zasadil o protisocialistický zákon. Ostatně ani on sám se nikdy netajil, že 

navrhl sociální pojištění s cílem potlačit revolucionářské myšlenky dělníků a materiálně 

je přimknout ke státu. Známé se stalo je heslo „Cukr a bič“. 

Otto von Bismarck, vévoda z Lauenburgu se narodil dne 1. dubna roku 1815 

v Schönhausen, v tehdejším Prusku a zemřel 30. července 1898. Bismarck pocházel 

z junkerské rodiny (Junkeři byli šlechtičtí velkostatkáři v Prusku). Otec byl velmi 

skromný, bez jakýchkoli ambicí. To se nedá říci o jeho matce, která byla velmi 

ctižádostivá, vzdělaná, milovala společenský život, díky němuž měla u dvora dostatek 

konexí. Zřejmě i zde platilo, že se protiklady přitahují. Mladý Otto si ovšem vztah ke 

své matce nenašel. Nebudu přehánět, když řeknu, že ji dokonce nesnášel. Jednak pro její 

chladný citový vztah k němu, ale také pro její smýšlení, které bylo velmi liberální. 

Otto se rozhodl pro studium práv v Göttingenu. Jeho politická kariéra se začíná 

naplno rozjíždět v letech 1851 až 1859, kde se stává zástupcem východního Pruska ve 

spolkovém sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem. Bismarck odmítal, aby včele 

německého spolku stálo Rakousko a raději se zaměřoval na sjednocení Německa 

s Pruskem. To se mu povedlo v roce 1867, kdy nechává rozpustit Německý spolek 

a místo něj založil spolek Severoněmecký, ve kterém mělo Prusko převahu. Další velký 

úspěch v Bismarckově kariéře se odehrál dne 17. listopadu 1881, kdy byl císařským 

nařízením uveřejněn jeho sociálněpolitický program. V roce 1883 bylo v Německu 

uzákoněno povinné nemocenské pojištění, v následujícím roce úrazové pojištění 

a nakonec roku 1889 i starobní a invalidní pojištění. „Tyto zákony bývají označovány 

jako Bismarckova reforma a položili základ tzv. Bismarckovu modelu sociálního 

pojištění.“ ([21] s. 29). 
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2.1.2 Vývoj sociálního zákonodárství v Rakousku-Uhersku  

Bismarckova reforma v Německu se stala příkladem pro mnoho dalších zemí 

včetně Rakouska, řízeného od roku 1879 vládou hraběte Eduarda Taaffeho. Ta se 

snažila řešit sociální otázku autoritativní a regulativní funkcí státu. Bylo tedy třeba 

omezit vliv velké a střední buržoasie. Také proto přišla v roce 1882 volební reforma. 

([11] s. 20)  

Hrabě Taaffe se narodil dne 24. února 1833 ve Vídni a umírá dne 29. listopadu 

1895. Byl předsedou vlády pro Předlitavskou část Rakouska-Uherska. Na jedné straně 

se jedná o konzervativního politika, ovšem na druhé se vždy snažil vyhovět jednotlivým 

nadnárodním nárokům. Důkazem může být například zrovnoprávnění němčiny 

s češtinou ve vnějším styku (Stremayrova jazyková nařízení, 1880). Radikální socialisty 

si zase na svou stranu získal rozšířením volebního práva nebo si také naklonil vrstvy 

živnostníků svými reformními sociálními zákony. Svou politiku ostatně sám 

charakterizuje jako „vládu nad stranami“, „postupné prokousávání se od problému 

k problému“ či „vytloukání klínu klínem“ ([22] s. 335). Později se mu však jeho vláda 

stává osudnou. Vedl boj s mladočechy a rovněž si rozhněval německé strany tím, že 

Čechům ustupoval. Dle jejich mínění byly tyto ústupky velmi přehnané. Načež byl 

dokonce donucen podat demisi. Stalo se tak dne 11. listopadu 1893.  

Jak jsem již zmiňovala, hrabě Taaffe prosadil celou sérii sociálních reforem. 

Mezi prvními můžeme vzpomenout roku 1883 živnostenskou novelu, která se 

zaměřovala především na ochranu drobné výroby před průmyslovou.  O rok později byl 

vydán zákon o pracovních poměrech dělnictva. 

Velkou pozornost bych chtěla upřít na rok 1885, kdy byla vydána dělnická 

novela. Tato novela upravuje řadu ustanovení ([6] s. 61 až 66). 

1. Mezi pomocné pracovníky se řadí – tovaryši, sklepníci, tovární dělníci, 

učňové… Osoby vyjmuté jsou knihvedoucí, mechanikové, kresliči, 

chemikové apod.  

2. Novela zavádí ochranu dělníků – zejména proti újmám na jejich zdraví, 

mravnosti a životu. Například jim zaměstnavatel nesmí poskytnout byt ve 

stavu, který ohrožuje zdraví.  

3. Pracovní přestávka mohla být pouze 1 a půl hodiny denně, z čehož hodina 

má pokud možno připadnout na poledne.  
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4. Velmi pečlivě byla také upravena otázka placení mzdy. Zaměstnavatelé 

mají mzdu vyplácet v hotovosti.  

5. K rozhodnutí sporů z poměru pracovního, učebního nebo mezdního mezi 

zaměstnavateli se mohly zřídit zvláštní smírčí soudy. Smírčí soudy byly 

nahrazeny od 1. července 1898 zákonem o zavedení živnostenského poměru 

pracovního, učebního a mezdního z 27. listopadu roku 1896. 

6. Byly vedeny seznamy v podobě knih o všech pomocnících.  

 

V roce 1885 byly uzákoněny dodatečně i předpisy týkajících se mladistvých 

a žen. Jako jeden z příkladů lze uvést, že děti před 12. rokem nesměly být najímány 

k práci. Od 12 do 14 let již ano, ale jen za předpokladu, není-li tato práce na úkor jejich 

zdraví nebo na překážku jejich tělesnému vývoji. Mladiství měli zákaz vykonávat noční 

práce, tj. v hodinách od 8 večer do 5 ráno. O mladistvých pomocnících se také vedly 

zvláštní seznamy.  

Rok 1887 dal vzniknout zákonu o povinném úrazovém pojištění a také zákonu 

o nemocenském pojištění dělníků. Nemocenské pojištění bylo obligatorní. Nárok na 

nemocenskou dávku měly jenom osoby, které byly pojištěné. Pojištění naopak nemohli 

čerpat jejich rodinní příslušníci. Vyplácení nemocenského pojištění se uskutečňovalo 

jak pomocí věcných tak i peněžitých dávek. Pokud byly ženy pojištěny, měly nárok na 

bezplatnou péči při porodu – například péči, kterou poskytovala porodní asistentka, 

popřípadě lékař, dále nárok na léky či léčebné pomůcky. Nárok těmto ženám vznikal 

také na výplatu nemocenské dávky, která trvala po 4 týdny ode dne porodu.  

Další významný zákon je z roku 1889 o bratrských pokladnách podle obecního 

zákona horního. V roce 1907 se schválil zákon o penzijním pojištění zřízenců ve 

službách soukromých a některých zřízenců ve službách veřejných. ([21] s. 30). 

Přípravné práce na podobě předpisu, týkajícího se starobního invalidního 

pojištění dělníků, nebyly dokončeny, a proto tento předpis nebyl do roku 1918 zaveden 

v praxi.  
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2.2 Československý sociální systém 

2.2.1 Období před vznikem Československa 

V českých zemích se počátkem 60. let 19. stol. začala formovat první česká 

politická organizace. Jednalo se o Národní stranu, později známou pod názvem 

„Staročeši“. Na tradici cechovních tovaryšských spolků navazuje organizace dělnictva. 

Tu zajišťovaly svépomocné a vzdělávací spolky. Koncem 19. stol. je na českých 

vysokých školách postupně zařazován předmět národní hospodářství. Na české 

akademické půdě se však řešily spíše čistě teoretické otázky. Řada praktický problémů 

se dostala do popředí až vlivem rakouské národohospodářské školy.  

Na ni navazuje první významný český národohospodář Albín Bráf. Zmiňme, že 

tím, kdo se aktivně zabýval sociální politikou, byl i současník Albína Bráfa a pozdější 

prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Tato dvě jména jistě 

patří mezi významné osobnosti české školy sociální politiky, a proto každému z nich 

bude věnována samostatná kapitola níže. (Zpracováno z [11] s. 25). 

 

2.2.2 První republika 

Po vzniku Československa v říjnu 1918 zavládla pochopitelná euforie dělnictva, 

která byla následně vystřídána zklamáním, neboť iluze o demokratickém a sociálním 

státě vzala záhy za své. Ústředním orgánem sociální správy bylo zřízeno předpisem 

č. 2/1918 Sb. Ministerstvo sociální péče. Tento úřad navazoval na stejnojmenné 

rakouské ministerstvo. Snaha o právní kontinuitu měla však neblahé následky. 

V důsledku nejasnosti recipovaných předpisů začínají záhy vznikat kompetenční 

konflikty. Ministerstvo, v jehož čele stát Dr. Lev Winter, se v počátcích soustřeďovalo 

na 3 obory ([9] s. 16) :  

1. Péče o mládež 

2. Péče o invalidy, péče bytová a družstevnická 

3. Ochrana dělnictva, zprostředkování práce, živnostenská inspekce a sociální 

pojištění 

 

Začátek roku 1919 přinesl realizaci myšlenky na zřízení Sociálního ústavu, který 

měl působit při Ministerstvu sociální péče. Jednalo se o dílo reformátorů ve vládě.  

Hlavní náplní ústavu mělo být (dle jeho stanov z 6. 4. 1920) sbírání sociálně politického 
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materiálu, studovat politické vědy a šířit poznatky sociálních věd. Charakter Sociálního 

ústavu, coby čistě vědecké akademie, narušovala jeho podřízenost k ministerstvu. 

Prvním ředitelem Sociálního ústavu se v roce 1920 stal Josef Gruber, pozdější ministr 

sociální péče a zastánce projektu Sociálního muzea.  

Sociální muzeum mělo mít odlišné pravomoci, než měl Sociální ústav. Mělo 

obsahovat vše, čím bylo možno zobrazit a doložit sociální dějiny v naší zemi od 

18. století. Účel muzea byl vymezen v návrhu takto: „úkolem sociálního muzea je 

soustavně uspořádanými sbírkami památek a názornými pomůckami geografickými 

i plastickými (diagramy, mapami, plány, fotografiemi, modely, interiéry apod.) zobrazit 

a doložit sociální dějiny zemí, jež jsou nyní územím Československé republiky, od 

rozhraní 18. a 19. století (od počátku velkovýroby v Čechách), zejména život lidu 

dělnického po všech stránkách a stav a vývoj sociální politiky a sociální správy 

v Československé republice“ ([9] s. 18).  

Za vedení ředitele Grubera dosáhl Sociální ústav velkého rozmachu, zejména 

pak v publikační činnosti. Od roku 1923 se stává oficiálním orgánem ústavu časopis 

Revue, jehož prostřednictvím byla veřejnosti předkládána situace ohledně sociální 

politiky. Další oblastí, ve které se angažoval, byla přednášková činnost, nezřídka kdy se 

zahraničními hosty.  

Rok 1925 přinesl založení Masarykovy sociologické společnosti, se kterou 

Sociální ústav úzce spolupracoval. Předmětem jejího zájmu bylo studium 

sociálněpolitických problémů, osvěty a lidovýchovy.  

Činnost Sociálního ústavu přesahovala hranice Československa. Byl členem 

řady mezinárodních organizací jako například Mezinárodní asociace pro zákonnou 

obranu dělníků a Mezinárodní asociace pro boj s nezaměstnaností. Jednalo se 

o instituci, která se svou úrovní mohla srovnávat s jinými obdobnými vědeckými ústavy 

v kapitalistických zemích.  

 

2.2.3 Sociální zákony první republiky 

Jak již bylo zdůrazněno výše, Československá republika v zájmu zajištění právní 

kontinuity recipovala v době svého zrodu mnoho právních předpisů z Rakouska-

Uherska. Postupně ale začaly být přijímány nové zákony. Jako příklad může sloužit 
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zákon č. 199/1919 Sb., o organizaci péče o válečné poškozence. Právě tímto právním 

předpisem vznikl nárok na podporu po válečných poškozencích.  

Dne 19. 12. 1918 vznikl zákon č. 91/1918 Sb., o osmi hodinové pracovní době, 

v jehož rámci byla uzákoněna mimo pracovní dobu také opatření hygienická a na 

ochranu práce. Zaměstnancům musela být poskytnuta 32 hodinová přestávka připadající 

na neděli kromě případu, kdy by hrozilo ohrožení výroby. Předpis se dále zabývá 

tématikou nočních prací. Noční práce mají zásadně probíhat od 8 hodin večer do 

5 hodin ráno a smí být vykonávány jen v továrnách s nepřetržitým provozem. Tento 

zákon byl na svou dobu velmi pokrokový, a proto se také stal vzorem pro většinu 

ostatních vyspělých zemí. ([11] s. 21). 

Za nejvýznamnější právní předpis v období Československa jednoznačně 

považuji zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity 

a stáří. Sněmovnou byl tento zákon schválen dne 23. září 1924 a nabýval účinnosti 

1. července 1926. Zákon několikrát prošel řadou změn a doplnění. Okruh pojištěných 

osob se vztahoval na veškeré zaměstnance, jestliže nebyli výslovně tímto zákonem 

vyloučeni. Vyloučeni byli zejména státní zaměstnanci a soukromí úředníci. A to 

z jediného prostého důvodu, byli zabezpečeni jiným, samozřejmě výhodnějším 

předpisem. Mezi další osoby vyloučené z působnosti zákona patřili ti, kteří nastoupili 

do zaměstnání až po dosažení 60. roku věku. Dovolím si tedy tvrdit, že předpis se 

vztahoval ve své podstatě pouze na dělníky. Prováděním nemocenského pojištění byly 

pověřeny nemocenské pojišťovny. V této době bylo v evidenci 6 nemocenských 

pojišťoven. Ty se dělily na okresní, závodní, zemědělské, společenské a zapsané 

pomocné. Pojištění invalidní a starobní měla na starosti Ústřední sociální pojišťovna se 

svým sídlem v Praze. Včele této instituce byl předseda, kterého jmenoval prezident. 

Jeho funkční období trvalo 4 roky. ([11] s. 21, [21] s. 31). 

 Zákon o nemocenském pojištění poskytoval zabezpečení v zásadě všem, kdo 

vykonávali práci nebo služby na základě smluveného pracovního poměru. Ten mohl být 

například služební nebo také učňovský.  Pojištění podléhali také domácí dělníci. 

Pojištění lidé byli zabezpečováni dávkami na pomoc v nemoci, pomoc v mateřství 

a v neposlední řadě bylo vypláceno pohřebné. Pomoc v nemoci zahrnovala krytí na 

léčebné pomůcky, léky, ošetřovné a také nemocenské. Nemocenské se poskytovalo po 

dobu nejvýše jednoho roku a to podle rozřazení osob do 10 mzdových tříd. Nejnižší 
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vyměřovací denní výše byla 2,7 Kč a nejvyšší byla 24 Kč. Na výplatu mateřské dávky 

měly ženy nárok 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu.  

Z invalidního a starobního důchodu byly poskytovány dávky: invalidní 

a starobní důchod, vyrovnávací příplatky k těmto důchodům a dále důchody vdovský, 

vdovecký, sirotčí a odbytné. Výše jednotlivých důchodů byla také odstupňována podle 

rozdělení pojištěnců do tříd dle mzdy. Na rozdíl od nemocenského pojištění zde byly 

pouze 4 třídy.   

V roce 1925 byl schválen zákon č. 221/1925 Sb., o nemocenském pojištění 

veřejných zaměstnanců. Tento předpis se vztahoval především na zaměstnance ve 

službě státu, státních podniků, na četnictvo, učitele, apod. Pojištění plynoucí z tohoto 

zákona bylo prováděno Léčebným fondem veřejných zaměstnanců se sídlem v Praze. 

Jejím předsedou byl zástupce ministerstva sociální péče. 

Později sílila potřeba upravit také zabezpečení pro starší zaměstnance. Stalo se 

tak zákonem č. 43/1929 Sb. Zabezpečení pro tyto osoby bylo realizováno pomocí 

zavedení státní starobní podpory. Podmínky pro nárok na dávku byly: nemajetnost, 

dosažení věku 65 let a osoby musely být práce neschopné.  

Po celé toto období působí také poskytování chudinské péče, která byla 

realizována domovskými obcemi, prostřednictvím různých zařízení podobných 

starobincům, chudobincům, útulkům apod. V oblasti sociální péče se iniciovaly i různé 

spolky, například Československý červený kříž nebo Masarykova liga proti tuberkulóze 

apod.  

Text byl zpracován na základě literatury: ([11] s. 21, [21] s. 31, 32, [9] s. 58, 

59). 
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3. Významní představitelé české školy sociální politiky 

Tato kapitola má za cíl představit nejvýznamnější osobnosti, které přispěly 

k formování podoby českého sociálního systému. V následujících podkapitolách se 

bude hovořit jak o představitelích spadajících do období samotného uvědomování si 

sociální otázky v české společnosti – T. G. Masaryk, Bráf, tak i o jejich následovnících 

– Mackovi a velkém českém ekonomu Karlu Englišovi. Josefu Gruberovi, coby zásadní 

osobě sociální politiky, věnuji následně samostatnou čtvrtou kapitolu.  

Kromě uvedených jmen zmíním i významného sociálně demokratického politika 

a ministra československých vlád Lva Wintera (23. 1. 1876 Hroby – 29. 8. 1935 Praha). 

Ten po svých studiích na gymnáziu v Táboře odchází na Právnickou fakultu UK, kterou 

v roce 1900 řádně dokončil. Kromě svých politických aktivit se zabývá i advokacií. 

Patřil k předním znalcům v oblasti sociálního pojištění a sociálního zákonodárství, 

o jehož přijetí v ČSR se významně zasloužil. Stál rovněž u zrodu Sociálního ústavu 

ČSR. ([11] s. 27). 

Opomenout nezle ani Evžena Šterna či Emila Schoembauma. Štern, coby 

odborník v otázkách sociální politiky a národohospodářství, se podílel zejména na 

přípravě zákonů o osmihodinové pracovní době, závodních výborech a placených 

dělnických dovolených. Před svým vstupem do sociální demokracie se angažoval 

i v Masarykově pokrokové straně. ([11] s. 29). 

Emil Schoembaum byl poslední předválečný ředitel Sociálního ústavu ČSR. 

Jeho původní profesí byla pojistná matematika, od které přestoupil k řešení zásadních 

praktických problémů. Jako znalec se podílel na našem nejlepším zákoně o sociálním 

pojištění z roku 1924 a také na novele k pensijnímu zákonu. Je považován za 

zakladatele české pojistně matematické školy. ([11] s. 29, 30). 

 

3.1 Albín Bráf 

3.1.1 Život Albína Bráfa 

Životopis zpracován dle literatury ([1], [11] s. 25, 26, [19] s. 9 až 13). Albín Bráf 

se narodil 27. února 1851 do rodiny hospodářského úředníka na třebíčském 

valdštejnském panství jako nejstarší z šesti dětí. Pro mladého Bráfa byl jeden 

z klíčových momentů začátek docházky na obecnou školu, kde se setkal s učitelem 

Maixnerem. Ten mu vštípil literární vzdělání a spolu s vlasteneckou věrností jeho 
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důležitost. V 10 letech odchází do Prahy na studium 

akademického gymnázia. Jeho další volba byla 

jasná. Rozhodl se pro studium práv.  

Během vysokoškolského studia mu zemřel 

otec a rodina se ocitá ve velmi tíživé finanční 

situaci. V důsledku této události byl Bráf nucen si 

své studium platit sám. Práva nakonec dokončil 

s vyznamenáním. Po studiu začal pracovat jako 

praktikant u trestního soudu. V roce 1874 nejprve 

zakládá při Všehrdu národohospodářský obor – 

samozřejmě se stává také jeho předsedou. V tomto 

roce je jmenován profesorem národního hospodářství 

a obchodní statistiky na československé obchodní 

akademii v Praze. Poté začíná působit jako docent české techniky a právnické fakulty 

pražské univerzity. Albín Bráf byl první vyučující, který ještě před tím, než byla 

univerzita rozdělena na českou a německou, přednášel česky obor ekonomie. Proto je 

právem považován za zakladatele české národohospodářské školy a to i přesto, že sám 

nevytvořil své vlastní ekonomické teorie. Byl to však první velký praktik ekonomie 

u nás.  

Bráfův soukromý život je neméně zajímavý. V roce 1888 se oženil s Libuší, 

dcerou Františka Ladislava Riegera a také vnučkou Františka Palackého. Tchán měl na 

Bráfa veliký vliv. Jak je známo, Rieger byl zastáncem Staročechů. Je proto zcela 

zřejmé, že i pod vlivem tohoto velkého muže se Bráf k tomuto politickému uskupení 

přidává. Ve světě politiky je velice činný. V letech 1883 až 1895 byl poslancem 

českého sněmu, v letech 1887 až 1891 pak českého zemského výboru. Roku 1905 byl 

jmenován doživotním členem panské sněmovny, kde se klonil ke konzervativní pravici. 

V témže roce byl zvolen ministrem orby (dnes zemědělství) v Bienerthově vládě. Bráf 

ale na protest proti omezování českého jazyka podává demisi, uchyluje se do ústraní 

a snaží se ještě více věnovat pedagogické činnosti. Čelí však nátlaku, aby se do funkce 

vrátil, a proto v roce 1911 opět usedá do ministerského křesla. Bráf byl osobností, která 

stála u zrodu Zemské banky, České akademie věd a umění, při které následně založil 

Národohospodářský ústav. 1. července roku 1912 ve věku 62 let umírá.  

Obrázek 1: Albín Bráf, [23] 
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I přes jeho velkou akademickou činnost, Bráf své jednotné dílo nevydal. Pověřil 

tím v závěti své žáky Grubera a Horáčka. Žádal je, aby jeho dílo uspořádali a následně 

vydali. Gruber spolu s Horáčkem tak učinili. Publikace nakonec vyšla pod názvem 

Albín Bráf – Život a dílo (celkem 5 svazků). 

 

3.1.2 Almužna a mzda 

Co se týče oblasti sociální politiky, neměla by pozornosti uniknout sbírka 

Bráfových přednášek zabývající se problematikou Almužny a mzdy. Zaměřuje se zde 

na to, jakým způsobem je podporováno chudé obyvatelstvo a také jak vysoká je mzda, 

kterou dělníci dostávají. Bráf se ve svém pojednání snaží nejprve postihnout historii 

veřejného chudinství, během níž se liší rozsah a obsah jednotlivých poskytovaných 

podpor těmto obyvatelům. 

Svou pozornost proto obrací k začátku. Ve starověkém židovském státě je Bůh 

nejvyšší autoritou zmocněnou k tomu, aby rozděloval půdu jednotlivým židovským 

kmenům. Jediný kmen, komu se toto rozdělení vyhýbá, je kmen Levitů.  „Chudým 

náleží nejenom paběrek na poli, nýbrž kromě toho i určitá část sklizně na roli 

a zahradě, pak desátek chudinský, a jsou-li to chudí pocestní, tedy almužna. S číselnou 

podrobností ustanoveno, jaký stav majetku k almužně právo dává a k jakým jejím 

způsobům; však nescházejí ani pokyny, pokud dobročinnost soukromá jíti má, aby dárce 

sám neupadl v nouzi.“ ([1] díl III., s. 126). Jiný pohled na chudinství lze spatřovat 

v klasickém státě. V tomto období je nelehké vystihnou pojem veřejného chudinství. 

Nejlépe tomu odpovídá pojetí, že se jedná o instituci politickou, která čerpá z antického 

názoru o státě. „Občan svobodný jediné ve státě a účastenstvím v jeho životě dosáhne 

životního úkolu svého, a proto mu, nemá-li vlastních prostředků k dostatečné výživě, stát 

tolik jich poskytnouti hledí, aby byl k tomu úkolu schopen.“ ([1] díl III., s. 126). 

V antickém státě je veřejná podpora poskytována státem. V období, kdy dominantní roli 

převzalo křesťanství, panoval názor, že pokora a láska k bližnímu svému vrátí almužně 

důraz náboženský. Zdrojem informací se stal starozákonní spis o dobročinnosti, který je 

ale jistým způsobem modifikován pro potřebu tehdejší doby. Základní filosofií zde tedy 

je, že každý člověk má dát chudým to, co mu slouží nad jeho potřebu. Almužnu je nutno 

chápat jako povinnost morální, nikoli právní. Pokud bude člověk činit dobročinnost, 

právě v podobě toho, že se rozdělí s chudým o své jmění, je mu za jeho činy slíbena 
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odplata. Tou je na mysli odplata věčná. A právě ta ho má motivovat k tomu, aby konal 

akty milosrdenství. Na druhé straně má chudý tuto almužnu přijmout ve vší pokoře 

a jeho vděk má spočívat v modlitbě. Negativní ukazatelem této doby je stále se 

zvyšující počet žebravých lidí a také počet tuláků. Vliv na tento strmý růst má mimo 

jiné i veřejná moc, která se snaží tuto problematiku nějakým způsobem regulovat. Proto 

jsou jako první vydávány opatření, jež mají nejdříve povahu policejní, až později jsou 

vydávány předpisy, které upravují podmínky pro to, kdo žebrat může a za jakých 

podmínek. Pokud tito lidé nesplní povinnosti, vyplývající jim z těchto předpisů, má je 

po právu stihnout trest.  

Jednou z prvních zemí světa, která se snaží o přísnou regulaci chudinství, je 

Anglie. Za doby královny Alžběty I. byl vydán zákon chudinský. Stalo se tak v roce 

1601. Zákon rozděluje chudé obyvatelstvo na ty jedince, kteří jsou schopni pracovat, 

a ty, kteří jsou práce neschopní. „T ěmto měla se opatřiti výživa podporou chudinskou, 

jejíž pramenem byla chudinská daň (poor rate), oněm měla se nalézti práce 

u soukromých zaměstnatelů, a zdráhal-li se kdo ji přijmouti, tedy ve pracovně 

chudinskou správou vydržované; děti rodičů k výživě jich nezpůsobilých měly dáti se do 

učení k nějakému mistru.“ ([1] díl III., s. 128). Povinnost starat se o chudé byla tímto 

zákonem přenesena na farnosti, v nichž se chudý narodil, nebo zde alespoň 3 roky 

bydlel.  

Historii veřejného chudinství se snaží Bráf doplnit o názory světových ekonomů, 

jako byl Smith nebo Ricardo. Jejich myšlení se zabývá otázkou: Jaká je výše mzdy? 

Mzdy, která je chápána jako střet nabídky a poptávky. Jejich názory, které souhlasí také 

s pojetím Roberta Malthuse, směřují k myšlence, že dělnické obyvatelstvo si může za 

své problémy samo. „...s nerozvážností proletářskou rodiny zakládá a nepřiměřeným 

vzrostem počtu svého způsobuje nadpotřebnou nabídku práce, jež mzdy stlačuje a úživu 

každému jednotlivci zkracuje.“ ([1] díl III., s. 134). Jestliže se bude chudým pravidelně 

poskytovat pomoc, jediným výsledkem pak bude jen umělé udržování chudinského 

stavu. Tuto teorii mohu shrnout tím, že Národohospodářská teorie té doby dochází 

k názoru: „Základní a trvalá příčina chudoby souvisí málo neb i dokonce nesouvisí 

s formou vládní nebo s nestejným rozdělením majetku – není v moci bohatých opatřiti 

chudým zaměstnání a chleba a chudí tedy přirozenou povahou věci nemají žádného 

práva žádati to na nich!“ ([1] díl III., s. 134). 
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Tento pohled se dostává do ostrého protikladu k požadavkům rovnosti, které 

jsou hlavním mottem francouzské revoluce. Liberální nauka národohospodářská 

v příčině chudinství vidí stanovisko, jež můžeme nazvat policejním. Příčinou a také 

důvodem proč podporovat chudé je veřejný pořádek, ochrana majetku a osob, kterým 

hrozilo nebezpečí. K ochraně svého majetku musí jedinec odvést právě ze svého 

majetku část peněz – tedy musí zaplatit chudinskou daň. Daň chudinská je tedy prostě 

a jednoduše řečeno cena za bezpečnost majetku. Jedná se jen o nutné menší zlo, jimž se 

odvrátí zlo větší.  

V úvahách o zdůvodnění veřejných chudinských podpor neopomněl Bráf 

problematiku příčin chudoby a zchudnutí: „...příčiny blahobytu a nedostatku, bohatství 

i nouze nejsou toliko osobní, jsou též sociální, t.j. celkovým stavem a proudem 

společenského a hospodářského rozvoje podmíněny, a více nežli pro kteroukoliv jinou, 

platí pro naši dobu pravidlo, že nebezpečí schudnutí ze příčin sociálních, mimo vinu 

osobní ležících, větší počet lidí ohrožuje. A z vědomí o tomto stavu věcí vzniká 

přesvědčení o povinnosti společnosti lidské, aby převzala společnou záruku aspoň za 

nejtěžší následky jeho a uskutečnila ji pomocí orgánů svých donucovací mocí nadaných, 

státu, země a obce.“ ([1] díl III., s. 140). Bráf se snaží vysvětlit, že veřejné chudinství 

nemá být založeno na politických důvodech, ale naopak má být zvýrazňována sociální 

pomoc ze strany státu. Je tedy na společnosti, aby převzala společenskou záruku aspoň 

za nejtěžší následky a uskutečnila ji pomocí donucovacích orgánů státu, zemí a obcí.  

Při reformě veřejného chudinství je třeba dodržet dva základní požadavky: nahrazovat 

chudinství veřejným pojišťováním dělnického obyvatelstva a dosáhnout 

rovnoměrnějšího rozložení jeho nákladů. Zároveň však Bráf upozorňuje, že v řadě 

příkladů je skutečná mzda opravdu tak nízká, že není možné na dělnické pojištění 

pomýšlet. Proto se část nákladů přesouvá na veřejnou pomoc, resp. na poplatníky. 

 

3.2 T. G. Masaryk 

3.2.1 Masarykův život v kostce 

Tato významná osobnost se narodila 7. března 1850 v Hodoníně. Masaryk 

pocházel z chudé rodiny. Jeho rodiče byli odlišné národnosti – otec Josef národnosti 

slovenské, matka Terezie zase národnosti německé. Masarykův otec sloužil jako čeledín 

a později se stal drábem. Matka byla zaměstnána v panských službách jako kuchařka. 
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přispíval i do mnoha různých odborných časopisů. Pro příklad mohu uvést „Naše doba“ 

a „Čas“.  

Během přelomu března a dubna roku 1900 stál u zrodu České strany lidové – 

později zvané pokrokové. V průběhu první světové války u něj dochází k postupnému 

opouštění myšlenky, že Rakousko-Uhersko je možné ještě nějakým způsobem 

přetransformovat v moderní zemi. Naopak, svoji pozornost zaměřuje k tomu, že je 

potřeba, aby český národ vystoupil z Rakouska-Uherska a tím se stal nezávislým. Tento 

svůj názor nakonec prosadil a 28. října 1918 vzniká Československo. Mezinárodně však 

byl tento nový stát uznán až 14. 11. 1918. V jeho čele stanul coby první prezident právě 

Masaryk. Byla to osoba, která zcela zásadním způsobem ovlivnila tehdejší společnost. 

Stál u vzniku brněnské univerzity, jelikož jako prezident podepsal zákon, kterým byla 

zřízena. Nikoho také nemůže udivit, že nesla název Masarykova univerzita v Brně. Jeho 

vášní se stala jízda na koni. Masaryk byl zvolen prezidentem celkem čtyřikrát. Poslední 

zvolení proběhlo dne 24. 5. 1934, a to i přes jeho špatný zdravotní stav. Důsledkem své 

nemoci nemohl například již jezdit na koni a také zastávat prezidentský úřad způsobem, 

jakým byl zvyklý. Proto se rozhodl dne 14. 12. 1935 abdikovat. 

Ačkoli bývá spojován zejména s obdobím první republiky, většinu svého díla 

vytvořil před ním. Mám na mysli zejména jeho činnost v oblasti filosofie. K jeho 80. 

narozeninám se národní shromáždění usneslo na vydání zákona „Masaryk se zasloužil 

o stát“ známý také pod zkrácením Lex Masaryk. Masaryk byl označen za „Prezidenta 

Osvoboditele“.  „Prezident Osvoboditel“ umírá 14. 9. 1937 na zápal plic. Státní pohřeb 

se konal 21. 9. 1939. Jeho ostatky jsou uloženy na Lánském hřbitově. Text byl 

zpracován na základě knih ([8] a [2] s. 3 až 30). 

 

3.2.2 Sociální otázka 

Tomáš G. Masaryk je osobnost, která silně ovlivnila myšlení v nově vzniklém 

Československu. Jeho politická filosofie se zabývá řadou otázek, například 

problematikou ženské otázky, národnostní otázky a v neposlední řadě jsou také velmi 

důležité jeho myšlenky, týkající politického vývoje v jednotlivých zemích Evropy. 

Masarykovým stěžejní dílem ale zůstává Otázka sociální. Masaryk ji vydal přesně ve 

svých 50 letech, tj. na přelomu 19. a 20. století.  
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V tomto díle se zaměřuje zejména na filosofické a sociologické problémy 

marxismu. „O marxismu mluvit lze a mluvit se musí.“ ([14] svazek I., s. 4). Dále se také 

soustřeďuje na rozdílný vztah mezi socialismem a marxismem. První zárodky 

socialismu se v Rakousku-Uhersku objevují již v roce 1848. Pro toto období je mimo 

jiné charakteristické, že se začínají pozvolna šířit myšlenky vídeňských socialistů. 

Jejich vliv byl natolik silný, že v roce 1893 došlo ke vzniku samostatné Československé 

sociálně demokratické strany dělnické. Pozornost této strany byla upřena na 

problematiku marxismu. Pokud bych hledala nějaké synonymum k Masarykovu pojmu 

socialismu, napadá mě slovo humanismus. Masaryk se domnívá, že slovo socialismus 

nejvíce vystihuje láska k bližnímu a také to, aby každý člověk byl zajištěn jak po 

stránce sociální, tak i ekonomické. Tyto dvě myšlenky sdílí spolu s Marxem. Jaké jsou 

ale jejich zásadní názorové rozdíly? Ty se snaží podat právě ve spisu Otázka sociální. 

Masarykovy názory jsou odlišné pouze tam, kde se neslučují s jeho pojetím socialismu.  

Zejména odmítá Marxovo pojetí o absolutní rovnosti. Masaryk se domnívá, že 

není možné, aby společnost byla rovnocenná – tedy absolutně rovnocenná. Společnost 

nemůže být založena na rovnosti, protože vždy bude hierarchicky uspořádaná. A ačkoli 

společnost bude rozdílná a budou existovat rozdíly mezi jednotlivými třídami, 

neznamená to, že takové rozdělení musí nutně vést k vykořisťování. Naopak, spíše to 

vnáší do společnosti řád a organizaci. Rozdíly, které se ve společnosti nachází, jsou 

zejména v oblasti sociální a v oblasti ekonomické. Tyto rozdíly mohou být odstraněny 

různými prostředky, nejenom pomocí třídního boje. Prostředkem, jak je eliminovat, 

může být také cestou evoluční. Masaryk dále odmítá názor, že společnost je statická. Ba 

naopak považuje společnost za dynamickou. Uvědomuje si, že společnost je nedokonalá 

a nehotová. Každý jedinec má svůj určitý sociálně-politický úkol, ten si ale nejvíc 

uvědomí zejména v době revoluční. Z Otázky sociální tedy dovozuji, že co určuje 

historii je to, co chtějí jedinci. Jejich vůle je zejména určována vášněmi a rozvahou.  

Marx spolu s Engelsem dělí společnost na skupinu dvou tříd. Jednou z nich je buržoazie 

a druhou proletariát. Podle T. G. Masaryka ani jedna z těchto tříd však není homogenní. 

Nelze říci, že všichni dělníci jsou proletáři. Staví se proti třídnímu boji ve společnosti, 

protože dle jeho názoru život není jen odrazem třídního boje, ale je zejména odrazem 

žití ve vzájemnosti. Vzájemný vztah mezi lidmi a třídami je potom ovládán pomocí 

rozumu. Masaryk se s Marxem rozchází i v pohledu na organizaci společnosti. Podle 
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Marxe zájem společnosti musí být totožný se zájmem jedince. ([14] díl I. Kapitola 3, 

oddíl A s. 124 až 145 a s. 159 až 168, oddíl B s. 172 až 194, Kapitola 4, oddíl A s. 225 

až 260). 

Vzhledem k uvedenému lze Masarykovy názory na organizaci společnosti 

shrnout do několika bodů: 

1. Absolutní rovnost dle zkušenosti neexistuje. 

2. Zákon nikdy nezaručí rovnoprávnost ve společnosti. 

3. Má se klást důraz na solidárnost, nikoli na hospodářskou rovnost. 

4. Základem je zdravá konkurence. 

5. Komunismus je možný založit jen na přátelství. 

6. Není možný historický materialismus. 

7. Komunismus rodinný, duchovní a pohlavní je zcela nemožný. 

8. Základem hospodářské reformy je reforma mravní. 

9. Nutnost sociálních reforem 

 

3.2.3 Masarykova kritika pojmu nadhodnoty a Marxova pojetí kapitálu 

Jestliže mám nějakým způsobem přiblížit pojem nadhodnoty, mohla bych 

nepochybně říci, že je to odraz jednotlivých tříd ve společnosti a jejich vzájemného 

boje. Nadhodnota také odsuzuje vše, co souvisí s kapitalistickým zřízením a jeho 

dopadem na celou společnost. Masaryk kritizuje Marxovo pojetí nadhodnoty, k čemuž 

se připojují i jiné významné osobnosti, jako je Sombart, Schmidt nebo Bernstein. 

Masaryk je přesvědčen, že hodnotu není možné jakýmkoli způsobem odvodit z práce. 

Poukazuje, že i v těch nejstarších dobách se cena směňovaného zboží neodvíjela od 

vykonané práce, ale naopak podle konkurence. Vhodné konkurenční prostředí je klíčem 

k tomu, aby nadhodnota (dovolím si použít přirovnání k zisku) byla co největší.  

Masaryk Marxovi vyčítá také to, že důsledně neodlišuje mezi prací tělesnou – 

fyzickou a prací duševní. Práci duševní pak pokládá za méně cenou. Zejména se snaží 

zdůraznit, že Marx nemá pravdu ani v tom, že by kapitalista nic nedělal, že tedy 

nepracuje a naopak že dělník nemyslí. Je tomu přesně naopak! Charakteristikou 

ekonomie je podnikatelská energie. Ta se zvyšuje zejména používáním strojů v rámci 

výroby. Stroje jsou nástroje, které na jedné straně mohou ubíjet ducha, ale na straně 

druhé mohou mít i příznivý vliv – a to zejména výchovný. Specializace výroby má také 
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svůj původ ve zvláštních individuálních schopnostech. Marx poukazuje na to, že 

kapitalista nejen vykořisťuje dělníky, ale také i samotnou ekonomickou vědu. Masaryk 

na to reaguje a pokládá si otázky, jakým způsobem tak tedy kapitalista činí? A jaké jsou 

jeho nástroje k tomuto počinu? Kapitalista vědu nevykořisťuje, naopak ji podporuje 

a z toho tedy logicky vyplývá, že jestliže ji podporuje, tím přispívá k jejímu rozvoji. 

Kapitalismus tedy nemůže být příčinou bídy. Příčinu je třeba hledat v obecné slabosti 

lidí, tedy zejména v jejich lidské, mravní a rozumové slabosti. Masaryk se snaží 

zejména upozornit na fakt, že Marx je nepřítelem dělby práce. ([14] díl I. s. 331 až 374). 

 

3.2.4 Masaryk a jeho pojednání o etice a filosofii 

Masaryk se zabývá také vztahem mezi etikou a filosofií. Tyto dva pojmy si 

kladou otázku: Jaký je sociální ideál? Na sociální ideál lze nahlížet jak z pohledu 

individuálního, tak i z hlediska objektivního. Zcela jisté je, že sociální ideál není 

určován – ovlivňován filosofií dějin ani samotnou historií. Vědní obory, jakými jsou 

sociologie a historie, jsou čistě teoretickými. A proto nemůžou přesně popsat, jak má 

jedinec jednat. Pouze zdůrazňují, že zdrojem jednání má být poznání a také vůle. 

Historie nemůže nahradit etiku ani logiku a nemůže dávat ani pocit povinností 

a svědomí.  Východiskem je, aby se jedinec zabýval otázkou, co se s ním má stát. Marx 

naopak vidí etiku jako střet mezi amoralismem a moralismem. Masaryk také 

zdůrazňuje, že od etiky má být přísně oddělena politika (tedy všechny praktické vědy 

a to včetně politiky hospodářské). Sociální ideál utváří především potřeby 

ekonomického cíle. Jestliže si jedinec uvědomí svůj vlastní smysl života, pochopí tím 

zároveň i smysl historie.  

V oblasti etické otázky je základním problémem etická sankce. Zdrojem 

mravního přikázání je potom idea humanismu. Z toho také vyplývá, že pokud ve 

společnosti chybí individuální vědomí, nemůže zde být ani svědomí. Proto je základem 

etiky to, že dojde k uznání svědomí. Společnost je organizována technicky, ekonomicky 

a zejména eticky. Důležitým vodítkem je také vztah egoismu a altruismu. S egoismem 

je nemožný individualismus. Ideál humanismu, na kterém jsou postaveny mravní 

základy, je zcela nemožný bez lásky. To znamená, že bez náboženského základu 

a nesmrtelné duše není možný správný ideál humanitní ani socialismus. Podle Masaryka 

má být demokratická láska účinná, energická, nesentimentální, vytrvalá, stálá, 
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pamětlivá, nepožadující mučednictví a oběti. Z mučedníků se totiž mohou stát též 

mučitelé. Demokratická láska má být ochotna též ke každodenním malým obětem, 

zahrnuje práci a pracovitost. Stále a důsledně vzdoruje zlu, v nejkrajnějším případě se 

nebojí použití železa a nedopouští se nového násilí. Moderní etika je soustavou 

politickou a mravní, nebojí se iniciativy, je neasketická a věří v pokrok i v sociální 

solidaritu. ([14] díl II. Kapitola 7 s. 105 až 110 a s. 118 až 136, Kapitola 8 s. 148 až 155, 

Kapitola 9 s. 184 až 187 a s. 194 až 206, Kapitola 10 s. 217 až 234). 

 

3.3 Josef Macek 

3.3.1 Život a dílo Josefa Macka 

Životopis zpracován z knih ([19] s. 107 až 

110, [11] s. 25, 26). Josef Macek se narodil dne 13. 

září 1887 ve městě Krompachy, které se později staly 

součástí města Zábřehu na Moravě. Vyrůstal ve velmi 

skromných poměrech, rodiče pracovali oba jako 

dělníci v textilní továrně. Velký vliv na formování 

osobnosti Josefa Macka, mělo studium na gymnázium 

v Zábřehu, odkud si od zdejších profesorů odnášel cit 

pro poctivost a morální dokonalost. Po gymnáziu se 

rozhodl pokračovat studiem práv na pražské 

právnické fakultě Karlovy univerzity, kterou dokončil 

v roce 1911, kdy se stává doktorem práv. Během 

studia si nejvíce oblíbil přednášky Albína Bráfa a také Bráfového žáka Josefa Grubera. 

Po ukončení právnického vzdělání se rozhodl pro další studium, tentokráte v oboru 

filosofie. V roce 1913–1914 odjíždí v zimním semestru na studijní pobyt do Berlína.  

Po ukončení studia práv se rozhodl ucházet o místo v Zemské bance. Bohužel 

neuspěl a byl nucen přijmout místo kandidáta advokacie. Macek se neomezil pouze na 

advokacii a v roce 1912 začíná vyučovat na obchodní akademii. Zde působí po dobu 

6 let až do svého odchodu v roce 1918. Z obchodní akademie se přesunuje na Vysokou 

školu obchodní, která vznikla při Vysokém učení technickém v Praze. Na této škole 

přednášel národní hospodářství. Od roku 1921 byl jmenován mimořádným profesorem 

a o pár let později v roce 1926 pak i řádným profesorem, jímž zůstal až do roku 1949.  

Obrázek 3: Josef Macek, [24] 
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Jeho kariéra stoupá od roku 1918. Začíná pracovat jako odborný rada na 

ministerstvu zemědělství a později také na pozemkovém úřadě. Josef Macek byl velmi 

činorodý člověk, a proto se není třeba divit, že byl aktivní i v oblasti života politického. 

V roce 1907 se stává členem sociální demokracie. Ve svém politickém myšlení 

a názorech si byl velmi blízký s Františkem Modráčkem a to nejenom v oblasti 

družstevnictví, kterou se Modráček zabýval nejvíce. V roce 1928 se stává poslancem 

v Národním shromáždění. Tento post si zachoval až do 21. března 1939. Po Mnichovu 

se i nadále angažoval do veřejného dění a to prostřednictvím nové politické strany – 

Národní strany práce. 

Josefa Macka nelze rovněž nevzpomenout jako redaktora revue „Naše doba“. 

U zrodu tohoto revue stál také jako spoluzakladatel T. G. Masaryk. Revue bylo 

vydáváno Leichterovým nakladatelstvím až do roku 1949, kdy bylo nuceno ukončit 

svou činnost.  

A právě rok 1949 se stává důležitým i pro Josefa Macka. O Vánocích tohoto 

roku je s rodinou nucen opustit zemi. Své útočiště nakonec našel v americkém 

Pittsburghu. Ani za mořem Macka neopouští elán do práce, zejména ve sféře 

akademické.  Začal vyučovat na zdejší univerzitě, kde se v roce 1953 stává profesorem 

a v letech 1957–1961 působí na prestižní dívčí škole Chatham College. Na 

Československo nezapomíná, ba právě naopak od roku 1952 se angažuje v krajanských 

spolcích a stává se členem Rady svobodného Československa. V roce 1961 odjíždí 

i s rodinou do kanadského Vancouveru, kde strávil zbytek svého života. Josef Macek 

umírá dne 19. února 1972.  

Tato výrazná osobnost proslula jako velký znalec hospodářské politiky a to 

nejen Československa. Předmětem jeho zájmu se staly i okolní země. Byl také 

výborných řečníkem. Jeho umění rétoriky se nesčetněkrát stalo přínosem při mnohých 

diskuzích či sporech, které zejména vedl se svým názorovým protivníkem, kterým nebyl 

nikdo jiný než významný český národohospodář Karel Engliš. Mackovy přednášky byly 

ucelené a výjimečné v tom, že nebyly čtené, ačkoli v té době se jednalo o běžnou praxi. 

U svých žáků byl nesmírně oblíbený a to nejen proto, že kladl důraz na diskuze. Ty se 

stávaly velmi populárními a jejich doba nebyla omezena jen na přednášky. Konaly se 

také na seminářích, či při samotných zkouškách.  
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Mezi jeho nejvýznamnější publikace mohu uvést Znárodnění a zlidovění české 

půdy (1918), Demokracie a hospodářství (1924), Socialismus (1925), Základy sociální 

politiky (1925), Práce a politika (1932), Cesta z krize (1935) a další.  

 

3.3.2 Pohled na sociální politiku 

Josef Macek byl jedním z hlavních představitelů, kteří se zabývali otázkami 

sociální politiky. Vždyť právě Mackovu knihu Základy sociální politiky, vydanou 

v roce 1925, je možné bez jakýchkoli ostychů považovat za první biografii zabývající se 

sociální politikou v tehdejším nově zrozeném státě. Ve své knize se Josef Macek věnuje 

jednak definici sociální politiky a jednak se snaží přinést svůj pohled i na politiku 

nesociální. Nejprve se soustředím na politiku sociální. Tu chápe Macek jako „...politiku, 

při níž by členské (funkční) zájmy lidí ve společnosti byly uspokojovány způsobem trvale 

prospěšným celku.“ ([13] s. 22). Upírá pozornost na sociální politiku, která má co 

nejvíce napomáhat zlepšení podmínek dělnického obyvatelstva. Chceme-li zkoumat 

otázku sociální politiky, znamená to podle Macka, že se de facto zabýváme 

a zkoumáme otázku dělnickou. Její největší problém spatřuje v námezdním ale 

například také v pachtovním poměru, který není ekvivalentní k jednotlivým stranám. 

Snahou sociální politiky má tedy být rozdělování důchodů jednotlivým lidem podle 

ideálu spravedlnosti. Dalším cílem, ke kterému má sociální politika směřovat, je 

zlepšení výroby. Jestliže se změní způsoby výroby, povede to k tomu, že celá 

společnost se bude přibližovat k ideálu a díky tomu, každý dostane svůj zasloužený 

podíl.  

Politiku nesociální definuje jako „...politiku, která by určitým činitelům 

přinášela víc prospěchu, než by si oni jako členové společnosti za svou společenskou 

funkci zasluhovali.“ ([13] s. 22). Jak ovšem chápat funkci společenskou? Jedná se 

o činnost, která představuje myšlenku sociálního účelu. Podstata funkce je v tom, že ji 

jednající nevykonává pouze pro svůj osobní zisk nebo sebeuspokojení nýbrž uznává, že 

za její plnění podléhá nějaké vyšší autoritě. Jediným způsobem, jak člověk může 

pochopit svou společenskou funkci je, že uzná určitý společenský účel. Nesociální 

politika se ovšem odmítá podřídit společenskému účelu. Tento účel buď považuje za 

nezávazný, nebo se ho dokonce vůbec nesnaží pochopit. Tuto politiku aplikují 
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jednotlivci nebo skupiny jednotlivců, jenž považují své vlastní zájmy za důležitější než 

zájmy ostatních.  

 

3.3.3 Pojetí zásady spravedlnosti    

Pojem sociální otázka by mohl být mylně vnímán a chápán jako nějaká jedna 

izolovaná otázka. Je třeba si však uvědomit, že pod tímto pojmem se skrývá celý soubor 

jednotlivých avšak provázaných otázek (problémů), které jsou důsledkem 

nespokojenosti. Řešení sociální otázky tedy není zdaleka triviální, neboť je nutné hledat 

příčiny vad a v neposlední řadě prostředky k nápravě nespokojenosti, která plyne ze 

společenského zřízení. 

Spravedlnost je ústředním pojmem sociální politiky. Bývá stavěna k bezpráví či 

křivdě. Spravedlnost obyčejně bývá považována za odraz mezilidských vztahů ve 

společnosti, také za hodnotu respektovanou náboženstvím, za základní mravní hodnotu 

ale i za základ právního řádu. Ovšem co musí upoutat pozornost je zodpovězení si 

otázky: Co je vlastně spravedlnost? Touto otázkou se zabývali již řečtí myslitelé.  

Josef Macek se pokusil vysvětlit tento pojem pomocí tří zásad ([13] s. 266): 

1. každému stejně 

2. každému podle jeho potřeb 

3. každému podle jeho zásluh.  

 

První zásada každému stejně je poměrně prostá a jednoduchá. Autor ji přibližuje 

na příběhu z Bible. Konkrétně v Kristově přirovnání o dělnících na vinicích. Hlavní 

postavou příběhu je vinař Matouš, který si najímá několik skupin dělníků na vinice 

v různých denních dobách. Ovšem pouze s dělníky, které najímal na úsvitu, si sjednal 

dohodu o jejich odměně. Problém tedy nastává večer, kdy vyplácí všem dělníkům 

stejně. To znamená, že dělníci najatí na úsvitu, kteří pracovali více hodin než ti, kteří 

byli najati před skončením práce a pracovali jen 1 hodinu, dostanou stejný plat. Je zcela 

logické, že tato metoda odměňování se nemohla líbit dělníkům, kteří pracovali více 

hodin než těm, kteří pracovali třeba jen jednu hodinu.  Vinař dával posledním stejně 

z jediného prostého důvodu. Snažil se je odměnit, ale pozor, nikoli za jejich zahálení, 

ale snažil se jim nahradit, o co přišli bez své viny nezaměstnaností. Josef Macek si 
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uvědomoval, že tato zásada je kontroverzní a v některých případech i neproveditelná 

v souvislosti se společenskými zájmy.  

Druhou zásadou je každému podle jeho potřeb. Tu vysvětluje na obyčejném 

způsobu života v rodině. Jednotliví členové rodiny dostanou přidělenou práci a to 

zejména podle jejich osobních sil a schopností, ale výsledky této spolupráce jsou jim 

rozdělovány podle potřeb jednotlivých členů. V takové rodině se ale musí nacházet 

osoba – autorita, která bude rozhodovat, jak budou jednotliví členové odměňováni i jak 

je potřeby třeba uznávat. 

Třetí zásada každému podle jeho zásluh si klade otázky: Co je to vlastně zásluha 

a komu je tato zásluha vlastně určena? Jak je velká? Jedná se o zásluhu, která se 

zaměřuje a snaží se vystihnout vztah mezi výkonem a odměnou. Předpokladem této 

zásady je svoboda k rovnému systému příležitostí zásluh, problémem je pak 

objektivnost míry zásluh.  

Je pravdou, že v každodenním životě se tyto tři zásady vyskytují, ale lze 

definovat přesně ideu spravedlnosti? To dost dobře není možné, protože každý z nás 

máme jiné úhly pohledu na jednotlivé věci. Každý z nás má jiný smysl pro hodnocení, 

co je správné a spravedlivé.  

Velkým problémem, který souvisí s pojmem spravedlnost, je také otázka, jaký je 

vlastně rozdíl mezi spravedlností a užitečností. Je každé jednání automaticky 

spravedlivé? A které jednání je užitečné? Josef Macek si tyto otázky vykládá tak, že 

člověk by měl spravedlivě jednat vždy a užitečně pouze když může. Užitečné jednání je 

tedy na jeho volbě. Spravedlivě však musí jedinec jednat vždy. Jestliže totiž spravedlivě 

jednat nebude, dopustí se činu, který bude odsouzen, ať již autoritou mravní nebo právní 

podle toho, zda poruší hodnoty chráněné právem nebo závazky plynoucí z hlediska 

mravního. Podle Macka je možno na spravedlnost také nahlížet z pohledu 

náboženského. Jedná se o takovou spravedlnost, která je soustřeďována do rukou 

božích. Příkladem spravedlivého dodržování povinností je bezesporu desatero.  

Josef Macek považoval myšlenku rovnosti mezi základní zásady sociální 

povinnosti. Rovnost se jeví jako nerozlučná složka sociální spravedlnosti. Slovo rovnost 

chápe zejména tak, že lidé jsou si rovni a to především v mravním smyslu.  

 



26 
 

3.4 Karel Engliš 

3.4.1 Stručný životopis Karla Engliše 

Čerpáno z ([19] s. 63, 64, [11] s. 28, 29). 

Tento výrazný český politik a ekonom se narodil 

v Hrabyni u Opavy dne 17. srpna 1880 coby poslední 

dítě venkovského řezníka. Již jako malý se projevil 

jako velmi nadané a bystré dítě, a proto bylo jeho 

rodičům doporučeno, aby jeho talent dále rozvíjeli 

a dali malého Karla na středoškolská studia. Rodiče 

zpočátku váhali, důvodem byla jejich finanční 

situace, ale nakonec se nechali přemluvit a Karel 

začal studovat na gymnáziu. Rodinný rozpočet byl 

však záhy vyčerpán. Mladý Karel Engliš si tak musel 

na školu vydělávat sám tím, že dával soukromé 

doučování. Po studiu na gymnázium se rozhodl pro studium práv na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy. V závěru studia také absolvoval zahraniční stáž v Mnichově. 

Studium práv ukončil v roce 1904.  

Na fakultě navštěvoval zejména přednášky Albína Bráfa. Ten si jeho nadání 

a talentu všiml a doporučil ho na místo v Zemském statistickém úřadě. Zde začíná 

pronikat do statistických analýz, které se postupem let stávají pro Engliše monotónní, 

a proto se rozhodl, že odejde na ministerstvo ve Vídni. Jeho nadřízeným nebyl nikdo 

jiný než český politik František Fiedler. Karel Engliš se ale nepřestává věnovat své 

akademické činnosti. V roce 1910 se stává docentem národního hospodářství na České 

vysoké škole technické v Brně a o rok později je jmenován řádným profesorem. Během 

let 1913 až 1918 zastává post poslance moravského zemského sněmu.  

Karel Engliš si nesmírně vážil a obdivoval T. G. Masaryka. Ani v nejmenším to 

však nebyly sympatie pouze jednostranné. Je známo, že i T. G. Masaryk choval Karla 

Engliše v úctě a vážnosti. Tato vzájemná náklonnost vyústila v jejich společné 

angažování v listech „Naše doba“ a „Čas“. Po 1. světové válce byl Engliš zvolen 

poslancem Národního shromáždění. Spolu se svým přítelem Aloisem Jiráskem dne 

15. 11. 1918 předložili Národnímu shromáždění návrh na zřízení druhé české univerzity 

se sídlem v Brně. Tento návrh byl 28. ledna 1919 přijat a vzniká druhá česká univerzita 

Obrázek 4: Karel Engliš, [25] 
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v Brně, která nese název po prvním československém prezidentovi, tedy Masarykova 

univerzita. Prvním rektorem na nově vzniklé univerzitě se nestal nikdo jiný než Karel 

Engliš. Své znalosti a zkušenosti v oblasti hospodářské vědy mohl Engliš uplatnit také 

jako ministr financí. V letech 1934 až 1939 pak zastává funkci guvernéra Národní 

banky Československé.  

Během druhé světové války se ale stahuje ze svých funkcí a odchází na pražskou 

právnickou fakultu. Po komunistickém puči v roce 1948 Engliš na základě politického 

nátlaku odchází z veřejného života a abdikuje na všechny funkce. Donutila ho k tomu 

komunistická moc, podle níž byl Engliš příliš kvalitní a morální člověk, příliš vzdělaný 

a tudíž byl pro režim nebezpečný. Z tohoto důvodu byl v roce 1952 nucen odejít z Prahy 

zpět do rodné Hrabyně. Bydlel v malém domku spolu se svou sestrou. Pro režim byl až 

příliš nebezpečný, a proto mu odebrali také starobní důchod. Engliš měl nárok jen na 

tzv. sociální minimum. Byly mu odebrány také potravinové lístky a nesčetněkrát byl 

podroben cenzuře. Byly mu kontrolovány dopisy a je musel čelit řadě domovních 

prohlídek. Jeho knihy byly zabaveny a následně zničeny. Umírá 13. 6. 1961.  

Karel Engliš byl významnou osobností, které se dostalo pozornosti i v zahraničí. 

Byl velmi respektovaný a literárně činný. Vydal nespočet knih. Mezi nejznámější 

a nejcitovanější odborná díla patří: „Peníze“ (1923), „Národní hospodářství“ (1924), 

„Finanční věda“ (1929), „Teleologie jako forma vědeckého poznání“ (1930) 

a „Hospodářské soustavy“ (1946). Vrcholným Englišovým dílem se stala jeho 

„Soustava národního hospodářství“, vydaná v roce 1938. 

 

3.4.2 Karel Engliš a sociální politika 

Karel Engliš vnímá sociální politiku dvojím způsobem, buď v jejím širším, nebo 

naopak v užším slova smyslu.  

„Sociální politika jest praktické snažení, aby společenský celek byl vypěstěn 

a přetvořen co nejideálněji.“ ([3] s. 6). Takto hovoří o sociální politice v širším slova 

smyslu. Jde tedy především o zvýšení výroby a produktivních sil.  Jestliže se lidem 

zvýší odborná příprava k práci, zvýší se jim ochranné podmínky při práci a upraví se 

pracovní podmínky na pracovišti, povede to neustále k produktivnější síle a tím pádem 

také ke stále se zvyšující výrobě. V tomto spatřoval Engliš hlavní úkol této politiky.  
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Pojetím politiky v užším slova smyslu vnímá politiku školskou a kulturní. Ta se 

snaží o to, aby se všem lidem rozdělovali plody hmotné a duchovní kultury co 

nejspravedlivěji. Pokud budou rozděleny spravedlivě, znamená to, že plody budou 

rozděleny také co nejrovnoměrněji, což vyžaduje společnost jako celek.  

Sociální politika je v Englišově chápání především politikou nivelační – tedy 

taková, která se snaží vyrovnávat jednotlivé nerovnoměrnosti, které se ve společnosti 

objevují. Nerovnoměrnosti se vyskytují zejména u nemajetných obyvatel. Tito sociálně 

slabí obyvatelé musejí vykonávat nejvíce práce a přesto je jejich podíl na hmotných 

a duchovních plodech nejmenší. Proto je také cílem sociální politiky zaměřit se na tuto 

část obyvatel a snažit se jim pomoci. Zejména tím, že se bude vyrovnávat jejich 

břemeno práce a její plody. To však neznamená, že by měli pracovat méně hodin. 

Naopak, jejich pracovní doba musí zůstat zachována. Vždyť cílem má být zvýšení 

výroby, které má sloužit k vyrovnávání sociálních protivenství. Engliš si je ale vědom 

toho, že sociální politika není neomezená, že zcela jistě musí mít nějaké meze. 

Pro Engliše není důležitý jednotlivý člověk, ale svou pozornost upírá k celku, 

k celkovým skupinám obyvatel. Pouze celek je pro sociální politiku důležitý. Dokládá 

to například na tom, že se staví proti jakýmkoli aktům milosrdenství vůči jednotlivcům 

– ty do rámce sociální politiky nepatří. Z tohoto důvodu také konkrétní úkoly sociální 

politiky mohou být odvozeny jen z určitého konkrétního a celospolečenského celku.  

 

3.4.3 Společenské řády 

V kulturních státech je typické, že právní řád zasahuje jen minimálně jakýmikoli 

donucovacími prostředky do společenského života. Jestliže jsou zásahy zcela 

minimální, pak dochází k prolínání sociálně-filosofické filosofie s přirozenoprávní, 

která předpokládá existenci nejlepšího věčného a přirozeného řádu, platícího vždy a pro 

všechny. Každý tedy má nezadatelná přirozená práva. Takovýto přirozenoprávní 

pořádek má nastat samočinně z volného styku mezi jednotlivci. Právní řád by se měl 

proto snažit pouze o tento volný styk prostřednictvím volné smlouvy a z ní plynoucí 

soukromé vlastnictví. Jestliže by tento řád vznikl, dosáhlo by se největšího 

hospodářského pokroku, neboť lidi motivuje k většímu nasazení sil. Tento řád 

hospodářské svobody tedy vede ke společenské harmonii.  
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Právní řády v kulturních státech však mohou do společenského života také 

zasahovat donucovacími prostředky. Zasahování má především vyřešit vládu nad půdou 

a výrobními prostředky, které tedy již nejsou odvozovány z volné smlouvy, ale určuje ji 

vláda. Kdo vládne půdou a prostředky, určuje kolik, co a jak se bude vyrábět. Je 

otázkou, zda je lepší vlastnictví pospolité nebo soukromé. Na pospolité vlastnictví 

navazuje řad kolektivistický (socialistický), na soukromé pak řád individualistický. 

Mezi hlavní sociální problémy řadí Engliš ([3] s. 26):  

1. Rozhled společenské třídy – Problematika rozdělování statků je výsledkem 

zápasu všech proti všem. Každý jednotlivec stojí na jiné straně. Ale co tento 

zápas vyvolává? Proč je tak ostrý? Základem stále zůstává nerovnoměrná 

majetková situace. Vláda rozděluje obyvatele na ty, kteří výrobní prostředky 

mají – tedy jsou samostatní a ty, kteří je nemají – a jsou závislí.  

2. Osoby nemajetné – tedy takové, které jsou závislé, se začínají odvracet od 

svých zaměstnavatelů a spojují se v dělnickou třídu. Tím začíná vznikat 

dělnická otázka. Společnost je rozřazena do několika tříd. Toto rozřazení ale 

nemusí zůstat trvalé. Mezi jednotlivými třídami existují jisté přechodné 

pásma, a tak se může i závislý jedinec dostat z nejnižší vrstvy výše. Ovšem 

stává se to jen výjimečně. 

 

Existují také osoby, které nejsou zařazeny ani do jedné třídy. Jedná se zcela 

nemajetné obyvatelstvo, buď pro své vlastnosti – staré obyvatelstvo nebo pro stávající 

organizaci výroby – nezaměstnaní. Tak vzniká otázka chudiny. 

 

3.4.4 Problém chudiny a chudinství 

Institut veřejného chudinství je založen od svých počátků na solidaritě církve, 

státu a poskytování věcných darů. V individualistickém hospodářském řádu má každý 

jedinec právo na určitou část výtěžku národní práce. O chudé obyvatelstvo a také 

o jedince, kteří nemohou pracovat, nevlastní žádný majetek se má postarat celek – tedy 

stát. Ten pak za ně nese odpovědnost. V případě, že by se ani stát o takové osoby 

nepostaral, bylo by to považováno za nespravedlivé a také velmi kruté.  

Socialismus nedoufá, že by se všechny sociální problémy, zejména otázka 

dělnická, mohly v individualistickém řádu vyřešit. Naopak usiluje o jejich odstranění 
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a nahrazení zcela novým pořádkem. Tímto pořádkem by bylo společné vlastnictví – 

společná vláda nad všemi výrobními prostředky. Jednalo by se o společnost, kde by 

každý měl práci a také nárok na výnos z ní. V této společnosti by byli jen samí dělníci. 

Podnikatelé by zde vůbec neexistovali. ([3] s. 29 až 32). 
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z nejdůležitějších představitelů České akademie a jejího Národohospodářského ústavu. 

Inicioval úpravu a vybudování sociálního pojištění v Československu a v roce 1923 byl 

jmenován předsedou Sociální ústavu Československé republiky. Jednu ze svých 

nejvýznamnějších funkcí zastával v Národohospodářském ústavu, kde byl zvolen 

prvním generálním sekretářem. Národohospodářský ústav vznikl společnou prací 

mecenáše Josefa Hlávky spolu s Albínem Bráfem. Včele Národohospodářského ústavu 

zůstal Gruber více jak 20 let. Svou rezignaci předložil až v roce 1919. Jeho odchod 

znamenal pro ústav velkou ztrátu.  

Josef Gruber byl člověkem spravedlivým. Měl velmi silně rozvinuté vlastenecké 

cítění a svou politiku směřoval k oboru národohospodářskému. Jako vysokoškolský 

pedagog byl u svých žáků velmi oblíbený. Jeho přednášky byly srozumitelné, což byl 

také hlavní důvod toho, proč se z nich tak dobře studovalo. Byly přehledné, jasné a plné 

spolehlivě ověřených dat, které čerpal nejen z českých zdrojů, ale zejména se obracel 

k literatuře německé. Josef Gruber byl také autorem několika odborných publikací. 

Z nich nepochybně musím zmínit Dějiny obchodní živnostenské komory v  Praze, velmi 

rozsáhlou Obchodní politiku, dále politiku Sociální, která byla vydána v roce 1919 ve 

Všehrdu a jiné. Josef Gruber umírá dne 2. května roku 1925 v Praze při cestě tramvají.  

 

4.2 Dělnická otázka 

Následující text byl zpracován z literatury: ([6] s. 4 až 12). Josef Gruber je 

významným autorem řady odborných knih, které se zabývají hospodářskými problémy, 

oblastmi dopravní politiky, sociální politiky a jinými. Z oblasti sociální politiky musím 

vyzdvihnout jeho nejvýznamnější dílo - Sociální politika, která byla vydána ve Všehrdu 

roku 1919. Sociální politika podle Josefa Grubera úzce souvisí se sociální otázkou. Tu 

Gruber definuje takto: „Mluví-li se o „otázkách“ všude, kdekoli skutečné poměry jsou 

ve zřejmé nesrovnalosti a požadavky rozumu a spravedlnosti – kde tedy zříme nápadný 

rozpor mezi tím, co jest a co by po rozumu a právu býti mělo – , zveme sociální otázka.“ 

([6] s. 3). 

Sociální otázku v širším slova smyslu můžeme podle Grubera nazvat jako 

problematiku třídních rozdílů ve společnosti. Předmětem jejího zájmu však nejsou jen 

třídními rozdíly, nýbrž také okolnosti, zabývající se rozdělením celkového národního 
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důchodu mezi jednotlivé třídy společnosti. Proto je naprosto logické, že sociální otázka 

navazuje na otázku dělnickou. 

S problematikou třídních bojů je možné se setkat v průběhu celé historie lidstva. 

Můžu tedy konstatovat, že okruh problémů, kterých se sociální otázka dotýká, se prolíná 

přes všechny období lidstva. Přesto je třeba zdůraznit, že ne v každém období vývoje 

společnosti se vyskytuje dělnická otázka.  

Příkladem může být období klasického starověku. V tomto období se sociální 

otázka jeví jako boj, který mezi sebou sváděli parceloví sedláci proti latifundiím. Zde se 

ještě otázka dělnická nevyskytuje, protože pojem dělníků v pravém slova smyslu 

neexistoval. Místo dělníků jsou tu pomocníci v domácnosti, kteří měli status otroků. 

Jednalo se tedy o osoby zbavené svobody.  

Ve středověku už lze najít první stopy po dělnické otázce. V této době se pomalu 

začíná rozvíjet vztah mezi zaměstnatelem a dělníkem. De facto se jednalo o poměr mezi 

mistrem a jeho tovaryšem. Tyto vzájemné vztahy byly založeny na základě zákona (viz 

cechovní předpisy). Ty upravovaly mimo jiné pracovní dobu, klid nedělní a sváteční, 

také přestávky v práci apod. Na konci 15. století se objevuje velká nezaměstnanost, 

která má svou příčinu v přísné regulaci pracovních míst pro mistry. Mistři odmítali 

hromadně přijímat nové tovaryše, neboť v nich spatřovali budoucí konkurenci v boji 

o práci. To vyvolávalo pochopitelnou nevoli u tovaryšstva, které začíná zakládat 

tovaryšská bratrstva. 

Průlom v otázce dělnické začíná s rozvojem průmyslové a kapitálové výroby. 

Dělnická otázka je považována za jednu z nejdůležitějších ve společnosti. Proč tomu tak 

je? Souvisí to zejména s tím, že se začínají zvětšovat podniky a tím se zvyšuje celkový 

objem výroby.  Výroba se stává stále rychlejší a to je také příčinou, proč dochází 

k zaměstnávání dětí a žen. Pracovní doba se prodlužuje, zavádí se noční práce, dokonce 

se začalo pracovat o nedělích. Při rychlém tempu výroby vzniká stále více pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. S rozšiřující výrobou přichází další problém. Dělníci, kteří 

směřují do měst za prací, přichází ve velkém počtu a není je kde ubytovat. Ubytovací 

kapacita byla nedostatečná. Práce, kterou dělníci vykonávali, můžu charakterizovat jako 

monotónní a jednotvárnou. Se zaměstnáváním žen došlo k zásahu do rodinného života. 

Ženy se nemohly starat o domácnost, o své muže a to bylo také příčinou hádek, 

alkoholismu a hazardu. Postupem doby si dělníci začínají uvědomovat svoji hodnotu 
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a začínají šířit myšlenky, že je potřebné vytvořit určitý stav – stav dělnický, který se 

odlišuje od ostatních tříd ve společnosti. 

Moderní dělnická otázka má svůj původ ve vyspělých státech, jako je například 

Anglii, Francie a Německo. Své kořeny nemá překvapivě v nejnižších vrstvách 

společnosti, ale naopak v nejpokročilejších a nejlépe placených kategoriích městského 

dělnictva.  

Dělnická otázka ale není zdaleka jediným předmětem zájmu otázky sociální. Ta 

se zabývá i otázkou řemeslnickou, rolnickou, ženskou. Ovšem otázka dělnická je tou 

nejdůležitější. 

Rozdělení společnosti do určitých tříd má z pohledu sociální politiky také 

význam při formování tzv. sociálních stran. Ty vznikají právě z jednotlivých vrstev 

společnosti. Pokud se tyto sociální strany začnou organizovat, jedná se potom o strany 

sociálně-politické.  

Sociální politiku Gruber spatřuje zejména v tom, že veřejná moc se snaží pomocí 

svých různých opatření, zejména zákonodárních a správních o to, aby ve společnosti 

byly odstraňovány rozdíly mezi jednotlivými společenskými třídami a také, aby 

docházelo ke zmírnění negativních dopadů na skupiny jedinců.  

 

4.2.1 Prostředky k řešení otázky dělnické 

Jednou z hlavních priorit zaměstnavatelů je, aby byly stále zlepšovány podmínky 

jejich zaměstnanců – tedy dělníků. Podnikatelé se je snaží zlepšit zejména tím, že část 

svého zisku, ať již se jednalo o menší či větší částky, uvolní a rozdělí ho svým 

dělníkům. V praxi to bylo uskutečňováno tak, že dělník ke své mzdě dostával ještě jistý 

podíl z čistého zisku podniku. O jak velký podíl se jednalo, zůstávalo na uvážení 

podnikatele. Toto řešení ovšem ale nezůstávalo jediným prostředkem ke zlepšení jejich 

podmínek. Podnikatelé se snaží zabezpečit své pracovníky také v otázce bydlení. Jsou 

stavěny dělnické byty, jejichž největší výhodou byly levné nájmy. Na druhou stranu tak 

vznikala závislost dělníků na svém zaměstnavateli. Pokud by chtěli ukončit pracovní 

poměr, ztratili by tím levné a čisté bydlení. Postupně se začínají stavit také ozdravovny 

nebo rodinné domky, mravnostní závody a jiné. V roce 1884 byly uvedeny do provozu 

první dělnické jesle. Na jesle navazovaly školky, opatrovny, dětské útulky a besídky. Ty 

byly zřízeny pro děti v hodinách, kdy neměli vyučování. Dnes bychom řekli školní 
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družina. Začaly také vznikat pokladny nemocenské, starobní a sirotčí. Na jejich provoz 

přispívali jak samotní podnikatelé, tak i dělníci. Pro nezletilé tovární dělnictvo byly 

zřízeny tovární spořitelny. Pro zaměstnance se otevírají tovární jídelny, invalidovny, 

nemocnice, čítárny a jiné. ([6] s. 20 až 24). 

 

4.2.2 Dělnická sdružení 

Text zpracován z knihy ([6] s. 24 až 54). Vztah mezi zaměstnavatelem a jeho 

zaměstnancem – dělníkem je vztahem nerovnoměrným. Nejedná se o vztah, ve kterém 

by se obě strany nacházely v rovném postavení. Naopak podnikatel má před dělníkem 

vždy navrch. Prostředkem, jakým tomuto nerovnému vztahu zabránit, je, aby se 

dělnické obyvatelstvo začalo určitým způsobem seskupovat a organizovat. Jednou 

z nejvýznamnějších forem dělnické asociace je koalice. Koalice je neformální sdružení 

dělnictva, jejichž hlavním cílem je zlepšení pracovních podmínek. Zejména se snaží 

o zkrácení pracovní doby a zvýšení mzdy. Jak ale těchto podmínek dosáhnout? Jak je 

realizovat? V nejstarších dobách hájilo své podmínky dělnictvo prostřednictvím 

vzpoury. Dělnické vzpoury se začínají objevovat už v starověkém Římě. Ve středověku 

jsou to vzpoury tovaryšů. Největší rozmach ale souvisí s rozvojem průmyslu. Dělníci 

začínají organizovat stávky. Pokud stávky probíhaly jen v jednotlivých závodech nebo 

ve všech závodech určitého druhu jedná se o stávky částečné. Stávky rovněž Gruber 

rozděluje na útočné, hromadné, všeobecné anebo obranné, jejichž cílem je zabránit stále 

se zhoršujícím pracovním podmínkám. Dělníci se stávkami bouřili i proti výlukám. 

Výlukou byla taková situace, kdy podnikatel nebo podnikatelé v určitém místě začali 

hromadně propouštět své zaměstnance – dělníky. Výluka je tedy donucovacím 

nástrojem zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci – ekvivalentem k donucovacímu 

prostředku zaměstnanců – stávce. Zaměstnavatelé rovněž začali postupně zřizovat 

zaměstnavatelské svazy. Jejich hlavním úkolem bylo, aby poskytly dělnictvo těm 

podnikatelům, kteří jsou stiženi stávkou. 

Od koalice se odlišují tzv. odborové svazy. Odborové svazy byly svou povahou 

svazy trvalé, na rozdíl od koalicí a také se snažily zlepšovat pracovní podmínky 

dělnictva. Jednou z jejich nejvýznamnějších zásluh je, že přispěly k trvalému 

zaměstnávání dělnictva.  
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Zákonodárství na podporu dělníků se zaměřuje na oblasti ([6] s. 51): 

1. Ochrany dětí, mladistvých a žen  

2. Rozšiřující se ochrana nejprve továrního dělnictva, posléze pak veškerého 

průmyslového dělnictva vůbec. 

3. Snaha o ochranu dělnictva pomocí mezinárodních smluv 

4. Ochrana před přistěhováním zahraničního dělnictva 

 

Pozitiva dělnické ochrany Gruber spatřuje v tom, že dělnická otázka nutí 

podnikatele vybírat stále zkušenější dělníky. Pomáhá tak zdokonalovat technický 

proces. Lepší postavení mají ti, kteří svému dělnictvu nastavují příznivé pracovní 

podmínky.  

 

4.2.3 Zřízenecká otázka  

Nemalou pozornost také budila sociální skupina soukromých úředníků neboli 

zřízenců. Zřízenci byli námezdní pracovníci. Jejich pracovní doba byla delší než 

u dělnictva. K vykonávání této práce byl potřebný určitý stupeň vzdělání a pracovali 

spíše duševně nikoli fyzicky a to v soukromých podnicích. Od dělnictva se tedy 

odlišovali sociálním postavením ve společnosti i sociálními a rodinnými vazbami. 

I když vykazovali znaky odlišné od dělnictva, měli přeci jen něco společného, jako 

například méně příznivé právní postavení oproti zaměstnancům nebo zkracování 

pracovního důchodu s rostoucím věkem. Později se tedy i tito soukromí úředníci 

začínali sdružovat a vytvářeli organizace, které se později nazývali zájmová 

zastupitelství. ([6] s. 56). 

 

4.2.4 Nezaměstnanost a zprostředkování práce 

V této kapitole bylo čerpáno z literatury ([6] s. 172 a následující). Josef Gruber 

se v rámci svého pojednání o dělnické otázce snaží také vyřešit zásadní problém – 

nezaměstnaného dělníka a prostředky a metody k řešení tohoto problému. Situace, kdy 

se dělník stává výdělečně nečinným, může nastat v případě, že dělníkovi v práci nebrání 

žádné tělesné nebo psychické problémy, je dostatek práce, ale dotyčný pracovat nechce. 

Příčinou tedy může být zahálčivost na straně dělníka nebo také úmyslná stávka. Na 

druhé straně může dojít i k situaci, kdy dělník pracovat chce – není zahálčivý, ale 
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nemůže najít práci, protože ta prostě není. Nezaměstnanost, je sociálním problémem 

a tento problém se týká skoro vždy jen určité skupiny dělníků. Nezaměstnanost je proto 

nutné nějakým způsobem řešit. 

Cílem prevence nezaměstnanosti je podle Grubera vytvářet taková opatření, 

která se zaměří na pravidelné zaměstnávání dělníků, zejména prostřednictvím regulace 

výroby (především tím, aby došlo k zamezení stále se rozšiřující výroby), zákaz práce 

přes čas a zákaz zkracování běžné pracovní doby. Pravidelné zaměstnávání dělníků má 

svůj základ v pravidelném informování nezaměstnaných, v jakém oboru je poptávka po 

práci. Jak ale probíhá poptávka po práci? Nejsnadnějším způsobem zůstává osobní 

obchůzka od dílny k dílně. Tento způsob je nejprimitivnější a jeho hlavním negativem 

zůstává, že je doprovázen častým zklamáním pro nezaměstnané a také jejich 

pokořováním. Druhým způsobem, jak si najít práci, je prostřednictvím inzerátů 

v časopisech. Tento způsob byl velmi neoblíbený, zejména z řad podnikatelů, kteří 

hlavní problém viděli v tom, že na základě těchto inzerátů se nemohou dozvědět 

skutečné informace o dělnících a rovněž jsou inzeráty drahé. Třetím a posledním 

způsobem jsou soukromopodnikatelské (živnostenské) poptavárny, které byly zřizovány 

od 16. století zejména ve větších městech. Jejich rozmach nastal v 19. století. Hlavní 

nevýhodou byly drahé poplatky. Vedle těchto způsobů neorganizovaného 

zprostředkování práce se začínají tvořit zařízení, která mají zajišťovat rovnováhu 

v pracovní nabídce a poptávce. Tato regulace se má dít prostřednictvím pracovních 

průkazů.  

Historie pracovních průkazů sahá již do 14. a 15. století. Větší pozornosti 

dostávají ovšem až v 19. století, kdy začínají vznikat pracovní průkazy dělnických 

organizací. Vznikly zejména za přispění veřejné moci, ale také proto, že se na tom 

podílelo samotné dělnictvo. Jestliže vznikaly průkazy dělnických organizací, je zcela 

logické, že na druhé straně vznikaly i průkazy zaměstnavatelských organizací. Ve 

větších městech se inicioval také vznik průkazů dobročinných spolků. Za nejdokonalejší 

pracovní průkaz je pak považován ten veřejnohospodářský. Prostřednictvím tohoto 

průkazu se nejlépe organizovala nabídka a poptávka po pracovních místech. Úprava 

veřejnohospodářských pracovních průkazů byla soustředěna do rukou okresních 

a zemských samospráv zákonem z 28. března 1903. V každém zastupitelském okrese 

byly zřizovány okresní stravovny nebo ústředny pro interlokální zprostředkování práce. 
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Okresních ústředen se v Čechách nacházelo 42 ([6] s. 178). Zemských ústředen potom 

5. Byly zřízeny v Praze, Plzni, Budějovicích, Hradci Králové a Liberci. Jestliže po 

obsazení všech volných míst zbývá stále ještě mnoho nezaměstnaných, nastává tzv. 

objektivní nezaměstnanost. V takové situaci je podle Grubera potřeba represivních 

opatření. Zejména proti sociálním výdělkům, například prostřednictvím podpory 

veřejných prostředků. Je-li nezaměstnanost již moc velká, tak jí nejde čelit ani 

poskytnutím nouzových prací. Tyto podpory mají být poskytovány zejména ženám 

a dětem a to pouze v naturáliích – uhlí, plodiny, šaty. Práce z nouze jsou poskytovány 

zejména v zimě a zpravidla se jedná o práce, které jsou tvrdé – kanalizační, silniční, 

lesní, práce v lomech apod.  

Prevence proti nezaměstnanosti ([6] s. 180 až 182): 

1. Péče o účelnou volbu dorostu v jednotlivých oborech, dostatečný přehled 

o jejich vyhlídkách do budoucnosti. Vzbudit zájem o obory, kde je 

dlouhodobý nedostatek pracovních sil. 

2. Zintenzivnit odborný výcvik – větší svědomitost při vydávání výučních 

vysvědčeních.  

3. Spotřebitelstvo – stát obce, ale i země mají pravidelně objednávat od 

soukromých podniků.  

4. Stejnoměrná úprava výroby ze strany samotných podnikatelů – upravit 

pracovní dobu, prázdninové dny, omezovat práci přesčas.  

 

4.2.5 Sociální pojištění dělníků 

Čerpáno z knihy ([6] s. 109 a následující). Důvodem vzniku tolik potřebného 

sociálního zabezpečování dělníků prostřednictvím propracovaného systému pojišťování 

je fakt, že plat, který dělník dostává, je nepřiměřený. Jeho mzda mu dovoluje zabezpečit 

pouze sama sebe, popřípadě rodinu a to jen pro zajištění těch nejdůležitějších životních 

potřeb. Vůbec mu už nezůstávají prostředky k tomu, aby se mohl do budoucna připravit 

na vznik nějaké nepředvídatelné situace, například přírodní katastrofy, nebo životní 

situace, v jejímž důsledku ztratí práci a stane se tak pracovně neschopným. Ovšem 

může se objevit i otázka: Jak by tomu bylo v případě opačném tedy takovém, kdy mzda 

by byla dostatečná, sloužila by k pokrytí nákladů na rodinu i pro budoucí zajištění? 

Odpověď je jasná. Taková situace by mohla nastat jen zřídka. Důvodem je zejména to, 
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že dělnické obyvatelstvo není prozíravé do budoucnosti, chybí mu ekonomické 

sebeovládání, tj. aby část peněz odložilo pro budoucí potřebu. Proto se poté ocitá ve 

svízelné situaci, jestliže nemůže pracovat. Podle Grubera příčiny takového stavu mohou 

být jak individuální, tak i hospodářské, kterými myslí zejména nezaměstnanost v době 

krize nebo válek. Příčiny individuální Gruber dále rozděluje na dočasné, které vznikají 

nejčastěji jako následek nějaké nemoci či pracovního úrazu, jež je možné vyléčit, nebo 

trvalé – například jsou to invalidita a smrt hlavního živitele v rodině. ([6] s. 109). 

První myšlenky, týkající se sociálního pojištění, se objevují již v období 

středověku. Konkrétně se lze setkat s dobrovolnými podpůrnými pokladnami u mistrů 

řemeslných a dále například s bratrskými pokladnami u hornictva. Cechy, které byly 

povinné, poskytovaly z cechovní pokladny podporu nemocným tovaryšům, také 

podporovaly osoby přivandrovalé a vyplácely příspěvky na nemoc a pohřby. Později 

začínají vznikat dobrovolné spolkové pokladny dělnictva. Svého vrcholu dosahují 

v době průmyslové revoluce. Předmět své působnosti tedy omezovaly pouze na, jistým 

způsobem privilegované, dělníky a omezovaly se jen na podporu pohřební 

a nemocenskou. Přispívaní do těchto pokladen ze strany podnikatelů bylo nepravidelné 

a ve velmi malých částkách. Dalším způsobem zajištění byly tovární pokladny. Ty však 

byly neoblíbené, protože jejich hlavním cílem bylo zbavit se starých dělníků a stejně 

jako u organizovaných pokladen byly i zde příspěvky ze strany podnikatelů velmi 

skromné. V případě, že dělník utrpěl pracovní úraz, vznikl mu nárok na uplatnění škody 

vůči svému zaměstnavateli. Tento nárok byl ryze soukromoprávní povahy. 

V neposlední řadě byla nemajetným a práce neschopným dělníkům poskytována 

chudinská podpora.  

Zásadní obrat přinesly až liberalistické myšlenky, které směřují svou pozornost 

k tomu, že stát má povinnost postarat se o nezaopatřené dělníky, kteří nemohou 

pracovat. Tato povinnost má být provedena buď donucením zaměstnavatele, aby se sám 

postaral o svého dělníka, který nemůže pracovat (například vinou pracovního úrazu), 

anebo toto břemeno přenést na stát, který má zavést povinný systém pojištění pro 

dělníky.  
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Mezi základní zásady novodobého pojišťování dělníků Gruber řadí ([6] s. 115 až 118): 

1. Obligatornost – ze začátku se měla vztahovat pouze na dělníky, horníky, 

dělníky na železnicích, ale později byl okruh osob rozšiřován na 

maloživnostníky, zemědělské a obchodní zřízence, soukromé úředníky, 

drobné rolníky.  

2. Povinné příspěvky ze mzdy dělníků.  

3. Příspěvky podnikatelů. Pojistné příspěvky lze de facto chápat jako náklady 

výrobní. V praxi to vypadalo tak, že příspěvek ze strany podnikatele byl 

větší než od samotného dělníka. Tak například v oblasti nemocenského 

pojišťování se podnikatel účastnil zpravidla 1/3 a u pojištění invalidního 

a starobního dokonce samotnou polovinou. Ponese ale jen určitou část, 

zbývající se snaží přesunout prostřednictvím vyšší ceny na konečného 

spotřebitele. Dopad se tudíž vztahuje a nejvíce negativ má pro společnost.  

4. Omezeně je připuštěn i státní příspěvek. Ten byl realizován poskytnutím 

úlevy pro osoby, které se snažily zaopatřovat jiné osoby ve společnosti.  

5. Vznikají také veřejnoprávní organizace, které se vyznačují důslednou 

správou jednotlivých pojišťoven. Tyto organizace jsou buď teritoriální – 

jedná se o rozdělení pojištěnců do jednotlivých správních obvodů. Patří sem 

tedy všichni, kteří se nalézají v příslušném správním obvodu. Nebo 

odborová – rozlišuje pojištěnce podle jednotlivých pracovních oborů.  

6. Zvýšení mzdy dělníkům. 

 

Pojištění má být vypláceno v podobě pravidelně se opakující renty. Jednotlivé 

druhy sociálního pojištění jsou úrazové, nemocenské, invalidní, vdovské a sirotčí, 

pojištění týkající se problematiky nezaměstnanosti.  

 

4.3 Bytová péče 

Josef Gruber neopomíjí ani otázku bytové péče. Při jejím zpracování vycházím 

z literatury ([6] s. 187 až 194). Bytová péče je důležitá mimo jiné proto, že je jejím 

prostřednictvím vidět zlepšující se podmínky dělnictva. Otázka bytové péče, dnes se 

používá pojem bytové politiky, se týká všech skupin obyvatel. Ať už se jedná 

o průmyslové dělnictvo, obyvatele, kteří dosahují nižšího příjmu, malé úředníky, 
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zřízence, maloobchodníky nebo jiné. Problematika a řešení problémů souvisejících 

s bydlením je zcela zásadní zejména pro dělnické obyvatelstvo. Věnování se této 

problematice má pro tuto skupinu obyvatel stejný význam jako zvyšování mzdy. 

Zvyšování mzdy a řešení bytové otázky jsou ve vzájemném poměru, protože zvýší-li 

podnikatel mzdu dělníkům, dojde také ke zvýšení jejich nájemného. Proto je nutné 

věnovat bytové péči o dělníky zvýšenou pozornost. Rozdílná situace je na venkově nebo 

ve městě. Na venkově se snaží zejména o to, aby si dělník nějaký byt našel. Aby si 

dělník postavil dům nebo si zaplatil jeho postavení, je zcela nereálné. Jediným možným 

řešením tedy je, aby podnikatelé svým zaměstnancům poskytovali domy, za které by 

platili stanovené nájemné, anebo by dům získali do vlastnictví a postupně jej spláceli. 

Ve městě je situace jiná. Převahu nad domy naopak dostávají byty. Zejména jsou 

pronajímány malé byty. Jejich velkou nevýhodou však je, že jsou přeplněny. Kromě 

nájemníků je obývají ještě podnájemníci a nocleháři. Byty jsou zdravotně závadné – 

jsou tmavé, vlhké, je v nich nedostatečná kanalizace a vodovody a hlavně jsou drahé. 

Problémem je také to, že početnější rodina nemůže sehnat odpovídající bydlení pro své 

potřeby.  

Musím si ale rovněž položit otázku: Jaké jsou příčiny vzniku bytových 

problémů? Ve městě je zcela největším problémem stále se zvyšující nájemné. Lidé si 

nemohou dovolit vlastní domy. V souvislosti se stavbou domů vznikají zároveň 

pozemkové spekulace. Stavebníkům domů jsou na druhou stranu poskytovány drahé 

zápůjčky.  

Při řešení otázky bytové péče Gruber vychází ze dvou různých pohledů – 

kvalitativního a kvantitativního ([6] s. 190). Kvalitativní řešení spočívá zejména v tom, 

že se domy nebo byty budou nacházet na vhodných místech. Jako jsou například 

tovární, obchodní nebo obytné čtvrti. Spolu s vhodnou lokalitou je také důležité, aby 

byty či domy měly dostatečný počet oken, šířku chodby apod.  Je nutný zákaz 

pronajímat byty, které jsou zdravotně nevyhovující, tzn. zejména byty vlhké, podzemní, 

temné a také je přeplňovat nájemníky. Dále je třeba zavedení státní nebo bytové 

inspekce za účelem kontroly jednotlivých závad.  

Kvantitativní způsob řešení se soustřeďuje na péči o rozšíření ploch vhodných 

k zastavení a taktéž na péči o skutečné zastavení pohotových ploch podle bytových 

potřeb. Důležitá je vlastní stavební činnost státu nebo obce – pro byty vlastních 
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úředníků a zřízenců a dále podpora stavební činnosti soukromých podnikatelů, bytových 

a stavebních družstev. Rovněž je třeba poskytování levného úvěru, úlevy domovní daně 

a poplatkové výhody zejména pro novostavby a malé byty. 

  

4.4 Chudoba – Josef Gruber 

Chudobu lze podle Grubera chápat jako situaci, kdy se člověk ocitá bez 

jakýchkoli prostředků k zajištění své výživy a takové prostředky, i kdyby sebevíc chtěl, 

si opatřit nemůže. Chudobu vnímá jako prostředníka na jedné straně mezi nemajetností 

a na straně druhé mezi prostředky, které jsou nutné k zajištění výživy. Důsledkem toho, 

že se člověk ocitá bez jakýchkoli prostředků, jsou pak nemoci, také hlad, a stále se 

zvyšující úmrtnost. Jaké jsou ale příčiny chudoby? Jak chudoba vznikla? Odpovědi 

Gruber rozděluje do dvou okruhů příčin ([6] s. 195). Na příčiny individuální, které 

mohou být odrazem zaviněného jednání člověka, anebo jsou na lidské vůli nezávislé. 

Pokud se hovoří o příčinách, které člověk nemůže způsobit svým vlastním jednáním, 

musí se zmínit zejména přírodní katastrofy, nemoci, úrazy, ale také stáří. Mezi příčiny, 

které člověk může ovlivnit, a tím také odstranit vznik chudoby, jsem zařadila špatné 

hospodaření, zahálčivost, lenost apod. Druhým okruhem příčin, proč chudoba vznikla, 

jsou příčiny sociální ([6] s. 196). Zde na prvním místě stojí velký problém, jímž je 

nezaměstnanost.  

Pokud chci pochopit proč a jak vlastně chudoba vznikla, musím se nejprve 

obrátit do historie. Například ve starověku neexistovala žádná veřejná péče, která by 

poskytovala zaopatření osobám, které nemohli pracovat. Později se touto otázkou 

začíná zabývat Peisistratos, který zavedl veřejné podpory pro nemajetné občany, kteří 

byli postiženi válkou. Na rozdíl od starověkého Řecka je odlišný vývoj v Římě. Pro 

římský stát je charakteristický jeho kladný přístup k nemajetným. Z počátku se 

nemajetným poskytovalo pouze obilí z veřejných skladů za levnou cenu. Až 

v pozdějším období se veřejná pomoc pro nemajetné začíná soustřeďovat na 

poskytování různých darů v podobě chleba, vína, soli, masa apod. Zásadní význam pro 

formování chudinské péče položilo až křesťanství – křesťanské učení o lásce k bližnímu 

a konání aktů milosrdenství. O chudé a nemajetné obyvatele se starala církev. Pro tuto 

skupinu obyvatel byly zakládány nemocnice, soustavnější péče byla potom poskytována 

při jednotlivých klášterech. Problém nastal ale v situaci, kdy Josef II. zrušil kláštery, 
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a tím se péče o chudé přesunuje na obce. Přísně zakázána byla žebrota a také tuláctví. 

Rozvoj chudinské péče byl zaznamenán také v soukromém sektoru. Vznikají různé 

spolky a ústavy, jejichž hlavním cílem bylo podporovat chudé obyvatele. Způsoby, jak 

obyvatele podporovat, byly různé. Mezi základní snahu patřilo, aby chudoba byla zcela 

odvrácena. Tento požadavek byl ovšem zcela nereálný, a proto se spíše usilovalo o to, 

aby chudoba byla alespoň zmírněna.  

Jak ale dosáhnout toho, aby se chudoba zmírnila? Základní prostředkem je 

prevence – zde má své místo intervence správní sociální politiky a politiky 

národohospodářské. Ty se mají snažit prostřednictvím svých hmotných ale i kulturních 

realizací přispět k ochraně slabších tříd ve společnosti. Děje se tak například sociálním 

pojištěním, zprostředkováním práce, pomoc mají též spořitelny, záložny a zastavárny. 

Druhým prostředkem jsou opatření represivní, které rozdělují chudinskou péči na 

veřejnou a soukromou ([6] s. 204). Soukromá péče vidí svůj cíl v poskytování almužny. 

Tato almužna není ale jednotná pro všechny obyvatele, kteří jsou nemajetní, ani není 

poskytována soustavně. Tento druh péče má spíše doplňovat veřejnou péči. Veřejná 

péče spočívá v organizované pomoci chudým z prostředků veřejných. Veřejné 

prostředky jsou poskytovány státem a obcemi. Jedině ty jsou schopny účinně zabezpečit 

nemajetné obyvatele. Podmínkou pro zabezpečení prostřednictvím těchto institucí je 

ovšem domovská příslušnost ([6] s. 206). Chudinská péče se má zaměřovat na 

poskytování jen nejdůležitějších prostředků pro potřebu obyvatel – šaty, prádlo, 

příbytky, topivo, nemocenské zaopatření.  

Chudinskou péči Gruber také rozděluje na uzavřenou a neuzavřenou ([6] s. 206, 

207). Neuzavřená chudinská péče zaměřuje svou pozornost na podporování chudých ve 

svých vlastních domácnostech nebo u svých příbuzných. Pomoc pro chudé je 

poskytována v naturáliích – tedy pomocí paliva, oblečení, léků, čili ve všem kromě 

peněz. Obdržení jistých prostředků nemajetnou osobou však bylo vázáno na splnění 

určitých pracovních úkonů těm, kteří jí pomoc poskytli. Uzavřená péče chudinská se 

poskytuje v ústavech a domech, ve kterých bydlí podporovanci, kteří se musí podrobit 

určitému domovnímu řádu. Podporované osoby se rozdělují do dvou skupin. První 

z nich je skupina osob práce neschopné. Jednalo se o zařízení, které sloužily zejména 

dětem, ať se jednalo o děti odložené – tedy nalezence nebo děti, o které se matky nebo 

jejich příbuzenstvo nemohlo postarat. Velkým negativním rysem těchto ústavu byla 
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vysoká úmrtnost. Jedním z řešení jak ji zmírnit bylo, že děti se měly po krátkém pobytu 

v tomto ústavu odevzdat do jiných rodin za úplatu. Toto se bohužel ukázalo jako 

neefektivní. Později byly zřizovány jesle, mateřské školky a bezplatné nemocnice pro 

léčení chudých. Druhou skupinou jsou osoby práce schopné – jednalo se o instituce, 

kterým se říkalo stravovny. Ty poskytovaly přístřeší pro chudé pocestné. Vznikaly 

rovněž noclehárny, útulky, lidové kuchyně a dělnické kolonie, které dočasně 

poskytovaly práci nezaměstnaným dělníkům.  

  



45 
 

5. Zhodnocení přínosu české školy sociální politiky 

5.1 Sociální uvědomění české společnosti 

Z části diplomové práce, která se zabývá historickým vývojem, je patrné, že 

proto, aby se mohla sociální politika v českých zemích vůbec vyvíjet, bylo třeba, aby si 

tehdejší společnost uvědomila problém sociální otázky a nutnost jej řešit. Toto „sociální 

uvědomění“ hraje klíčovou roli v dalším vývoji sociální politiky. Je to základ, na němž 

mohly začít významné osobnosti české školy sociální politiky stavět a budovat pilíře 

sociálního systému, z kterého čerpáme i dnes a který nás tudíž dennodenně ovlivňuje.  

Pokud mám zmínit osobnosti, které stály na tomto pomyslném počátku, jistě 

mezi prvními bude T. G. Masaryk. Jeho představa o společnosti se v podstatě promítala 

do podoby většiny vznikajících prvorepublikových zákonů. Ty z oblasti sociální nebyly 

výjimkou. Na tomto místě podotknu, že většinu svých významných prací vytvořil 

Masaryk v době před první republikou a svým úřadováním v roli jejího prvního 

prezidenta. Sociální otázka byla pro něj především otázka mravní, která souvisí 

s náboženstvím. Zabývá se problémy, které jsou obsaženy ve všech tzv. moderních 

společnostech. Příkladem takových problémů může být sociální nerovnost 

v jednotlivých demokratických systémech, vztah kapitalismu, demokracie a socialismu, 

ale i problémy, týkající se rozpadu společnosti a mnohé další. Masaryk byl člověk, který 

chápal socialismus jako „úplný a nový názor na svět“  ([14] I. s. 4) a prakticky jako 

„úsilí o nový řád společenský“ ([14] I. s 4). Nejlapidárněji vyjádřil svůj složitý a vnitřně 

diferencovaný vztah k socialismu a marxismu ve větě, kterou použil K. Čapek ve svých 

Hovorech s T. G. M.: „Já nemám v kapse hotovou sociální doktrínu; řekl bych to tak – 

…vždycky jsem pro dělníky a lidi pracující vůbec, často pro socialismus a zřídka pro 

marxismus.“ ([2] s. 10). 

Masarykův přínos v sociologické vědě vidím zejména v tom, že zdůrazňoval 

aktivní roli jednotlivých individuí. Byl zcela přesvědčen, že krize moderního člověka je 

odrazem krize náboženské. Dle jeho názoru má sociální politika zaměřovat svou 

pozornost především na ochranu sociálně slabších jedinců, kteří se ne svou vinou dostali 

do potíží. Velký důraz kladl na legislativu, rozvoj vzdělání, omezení byrokracie, na 

důslednou organizaci ve státě, rozvoj moderní zdravotní péče a také na problematiku 

zrovnoprávnění žen. Jeho reforma sociální, kulturní a politická se někdy souhrnně, 
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ačkoli nepřesně, označuje pojmem socialismus. Jeho představa o společnosti, státu, 

morálce a právu se stala vzorem pro západní země Evropy. 

Dalším, kdo v této době zanechal výraznou stopu své práce, je Albín Bráf. Jak 

již bylo uvedeno, jedná se o vůbec prvního českého národohospodáře. V rámci 

vyučovaného předmětu národní hospodářství působila u nás řada teoretiků (Jonák, 

Chleborád, Kaiser), avšak Bráf se zaměřoval na praktickou stránku věci a v podstatě 

jako jediný i na sociální otázku. To má ve své podstatě za následek jeho rakušanství 

(v dobrém slova smyslu), neboť se o české teoretiky v sociální oblasti nemohl opřít 

a tudíž se obrací k těm rakouským. I když byl především ekonomicky zaměřen, sociální 

otázku vnímal jako velmi významnou. Problémy, kterými se zabýval, jsou aktuální 

dodnes. Tato osobnost se může pyšnit žáky jako Gruber, Horáček, Engliš a mnoho 

dalších. Prostřednictvím nich se pak významnou měrou podílel na podobě našeho 

sociálního systému. 

 

5.2 Přínos prvorepublikových představitelů  

Pro sociální politiku z pohledu vědního oboru mělo u nás zajisté zásadní význam 

založení Sociálního ústavu ČSR. U jeho zrodu stál mimo jiné Lev Winter a významná 

osobnost Josef Gruber. Z dnešního pohledu mohu bez nadsázky říci, že se jednalo o 

úspěšnou a velmi dobře fungující instituci. To potvrzuje i jeho zahraniční působení. 

Ústav měl zajisté i svůj praktický význam. Bylo pravidlem, že sociálně právní předpisy 

byly v ústavu pracovány a zkontrolovány dříve než se dostaly do parlamentu. Díky 

tomu mělo Československo dokonalou a jednotnou sociální legislativu. 

U praktické stránky věci zůstanu. Hlavní pilíře sociálního systému tvořily dva 

zákony: zákon č. 91/1918 Sb., o osmihodinové pracovní době a zákon č. 221/1924 Sb., 

o pojištění zaměstnanců pro případ smrti, invalidity a stáří. Posledně jmenovaný patřil 

v té době k jedněm z nejpokročilejších zákonů Evropy.  

Zákon o osmihodinové pracovní době byl jedním z prvních předpisů, které byly 

na území nově vzniklého státu přijaty. Jeho hlavními iniciátory byli sociální demokrat -  

Lev Winter a také Eduard Štern, který byl velkým odborníkem v otázkách sociální 

politiky. Byl vedoucím legislativního oddělení ministerstva sociální péče. Přijetím 

tohoto zákona se stalo tehdejší Československo průkopnickým státem, neboť zavedení 

osmihodinové pracovní doby bylo v ostatních státech Evropy uzákoněno až po 
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Washingtonské konferenci roku 1919. Nejvýznamnějším zákonem tehdejší doby ale 

zůstává zákon č. 221/1924 Sb. Připravoval jej jeden z nejlepších znalců 

v Československu – Emil Schoenbaum. Tento předpis mimo jiné zavedl dělnické 

pojištění a v podstatě znamenal přelom v oblasti sociálního pojištění. 

 

5.3 Vývoj po roce 1945 

Vývoj po druhé světové válce měl u nás bohužel tragické důsledky na sociální 

politiku. Nejprve byl sice přijat prvorepublikový systém sociálního zabezpečení, avšak 

rokem 1948, tedy převzetím moci komunisty, se odstartovalo čtyřicetileté období 

budování socialismu. S jeho následky se musíme vypořádávat dodnes. Vývoj sociálního 

systému za první republiky, který měl světovou úroveň, byl tak přerušen a přejímáním 

sovětských vzorů značně deformován. To vše v dobách, které pro ostatní evropské země 

v návaznosti na příznivý hospodářský vývoj znamenaly značný sociálněpolitický 

rozmach. Někdy dokonce označován jako „zlatý věk sociálního státu“. Sociální politika 

jako vědní obor u nás ustrnula, neboť režim hlásal, že sociální problémy jsou vlastní 

pouze kapitalismu.  

Tato přerušená kontinuita měla po roce 1989 za následek obtížné navazování na 

prvorepublikovou tradici jak v oblasti sociálně politické teorie a výzkumu tak v oblasti 

vědomí lidí. Transformace společnosti po sametové revoluci v listopadu 1989 sebou 

nesla i nutnou transformaci v ekonomické oblasti, tj. přechod od centrálně plánovaného 

hospodářství k tržní ekonomice. To mělo za následek nevyhnutelné sociální dopady na 

obyvatelstvo, zejména nezaměstnanost a inflaci. Poměrně rychle tak musela být 

realizována i sociální reforma. V roce 1990 byl již vytvořen Scénář sociální reformy. 

Toto období je charakterizováno snahou o odstranění negativních rysů zděděných ze 

socialismu. 
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6. Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabývala hlavními představiteli české školy 

sociální politiky. Historický přehled v úvodní části měl jednak uvést do tématu, ale 

především chronologicky zařadit vývoj sociální politiky u nás. Jednotlivá jména 

významných osobností, o nichž bylo třeba dále pojednat, se pak objevovala přirozeně. 

Ukázalo se, že s ohledem na tento časový vývoj událostí je vhodné mluvit 

o představitelích rané doby české sociální politiky. Zde se utvářely hlavní ideje, jak by 

měl u nás sociální systém vypadat. V práci jej označuji jako období „sociálního 

uvědomění české společnosti“. Na ně navazují představitelé prvorepublikového období. 

K legislativní vyspělosti Československa významnou měrou přispělo založení 

Sociálního ústavu ČSR. Jednalo se o instituci světové úrovně, s kterou byli spojeni 

všichni, kteří u nás zásadním způsobem ovlivnili sociální politiku. 

Nejvýznamnějším osobnostem se věnuji ve třetí kapitole. Ta se snaží jednotlivce 

představit prostřednictvím jejich stručných životopisů. Mimo to, že se většinou jednalo 

o vystudované právníky, je jistě zajímavý jejich prostý původ a sním spojené finanční 

problémy. Snad i to je podněcovalo k řešení právě sociálních otázek ve společnosti. To, 

že se jedná o lidi z řad politiky, národohospodářství, práva či ekonomie ukazuje jak 

bohatý a široce provázaný je problém sociální politiky. Sociální postoj u jednotlivých 

autorů – představitelů dokreslují jejich význačná díla.  

Zakladatel české školy sociální politiky je bezesporu Albín Bráf. Jednalo se 

o učitele většiny českých představitelů v tomto oboru. Ti pak působili na českých 

vysokých školách a důležitých místech státní správy. K osobnostem, které byly u zrodu 

hlavních myšlenek formující sociální systém v ČSR, rovněž patří T. G. Masaryk. 

Jelikož byla osobnost prvního prezidenta velice výrazná a exponovaná, jeho názory se 

v podstatě promítaly do podoby většiny vznikajících prvorepublikových zákonů, včetně 

těch sociálních. 

V době první republiky jsem se zabývala jmény jako Macek, Gruber, Štern či 

ekonomem Karlem Englišem. Cílem tehdejší sociální politiky je především 

harmonizace a zlepšení všeobecných sociálních poměrů. Založení Sociálního ústavu 

ČSR má mimo pozitivního vlivu na sociální politiku jako vědního oboru, taktéž příznivé 

praktické dopady na fungování státu. Zásadním způsobem totiž ovlivňuje tehdejší 

legislativu. Bylo pravidlem, že sociálně právní předpisy byly v ústavu legislativně 
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zpracovány a projednány se zainteresovanými stranami dříve než se dostaly do 

parlamentu. Tato propracovaná politika zvyšování sociální ochrany měla mnoho 

kladných důsledků. Znamenala postupné odlehčení pro oblast chudinství, zmírnění 

sociálních dopadů první světové války, zájem o rodinu a také rozvíjející bytovou péči. 

Dnes se dokonce hovoří, že díky ní si tehdejší stát uchoval demokratický charakter 

navzdory šířícímu se fašismu ve 30. letech.  

Z konkrétních legislativních kroků je vhodné v tomto závěru zmínit alespoň dva 

nejklíčovější zákony – č. 91/1918 Sb., o osmihodinové pracovní době a zákon 

č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ smrti, invalidity a stáří. Ty tvořily 

hlavní pilíře sociálního systému. Posledně jmenovaný pak patřil v té době k jedněm 

z nejpokročilejších zákonů Evropy. 

Bezprostředně po roce 1945 došlo k přijetí některých významných sociálních 

opatření – mzdové zrovnoprávnění žen, úprava dovolených či zavedení rodinných 

příspěvků. Dalším byla též přestavba sociálního pojištění a vytvoření národního 

pojištění zákonem č. 99/1948 Sb. Za jeden z posledních demokratických kroků 

v sociální politice je pak považováno zřízení Fondu národního pojištění. Všechny další 

reformy znamenají odvrácení se od pojistných principů a etatizaci sociální politiky. 

Po roce 1989 je oblast sociální politiky charakterizována snahou o napravení 

negativních rysů zděděného sociálního systému a odstranění sociálních dopadů právě 

probíhající politické a ekonomické reformy. Těmi byly zejména nezaměstnanost 

a inflace. Bohužel se v kontrastu se světovou úrovní prvorepublikové sociální 

legislativy ukazuje, jak velkou ztrátu jsme v této oblasti během čtyřicetileté 

komunistické vlády utrpěli. Je tedy třeba zaplňovat a odstraňovat deformace vzniklé 

v našem sociálním systému v desetiletích izolace od demokratických států světa. Jednou 

z možností je jistě hledání společných kořenů v sociální sféře s ostatními evropskými 

státy a navazování na prvorepublikovou tradici. Odkaz a myšlenky české školy sociální 

politiky, která se řídila Bráfovou koncepcí, tj. „usměrňováním národohospodářských 

hledisek etickými kritérii“, tak ani dnes neztrácejí na své aktuálnosti.  

 

  



50 
 

7. Použité zdroje 

[1] BRÁF, Albín. Život a dílo, sestavil Gruber J., Horáček C. Praha: Vesmír, 1923. 

[2] ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový: Čin, 1947. 

[3] ENGLIŠ, Karel. Sociální politika. Praha: Topič, 1916. 

[4] ENGLIŠ, Karel. Soustava národního hospodářství: svazek II. Praha: 

Melantrich, 1938. 

[5] GRUBER, Josef. Sociální péče v ČSR. Praha: Sociální ústav ČSR, 1924. 

[6] GRUBER, Josef. Sociální politika. Praha: Všehrd, 1916. 

[7] GRUBER, Josef. Úkoly národohospodářského ústavu při České Akademii císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze dle názorů jeho 

zakladatelů. Praha: Národohospodářský ústav, 1918. 

[8] HERBEN, Jan. T.G. Masaryk – život a dílo presidenta osvoboditele. Praha: 

Sfinx, 1946. 

[9] HOUSER, Jaroslav. Vývoj sociální správy za předmnichovské republiky. Praha: 

Academia, 1968. 

[10] KLÍMA, Arnošt. Manufakturní období v Čechách. Praha: ČSAV, 1955. 

[11] KOTOUS, J., G. MUNKOVÁ a P. PEŘINA. Úvod do sociální politiky. Praha: 

ES UKPF, 1997. 

[12] MACEK, Josef. Sociální ekonomika. Praha: Česká grafická unie, 1946. 

[13] MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Praha: Antonín Svěcený, 1925. 

[14] MASARYK, T. G. Otázka sociální, svazek I. a II. Praha: Čin, 1947. 

[15] PINC, Karel. Sociální politika ve vývoji kap. hospodářství. Praha: UK, 1983. 

[16] POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 

[17] SOCIÁLNÍ ÚSTAV ČSR. Prof. dr. Josef Gruber. Praha: Sociální ústav 

ČSR, 1925. 

[18] SPIRIT, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2009. 

[19] ŠMEJKAL, Miroslav. Významní čeští národohospodáři. Praha: VŠE, 1993. 

[20] TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: 

Portál, 2010. 

[21] TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2013. 

[22] URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982. 



51 
 

[23] Albín Bráf. Wikipedie [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%ADn_Br%C3%A1f 

[24] Josef Macek (politik). Wikipedie [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Macek_(politik) 

[25] Karel Engliš. Wikipedie [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Engli%C5%A1 

[26] Tomáš Garrigue Masaryk. Wikipedie [online]. [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk 

 

  



52 
 

8. Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími představiteli české školy 

sociální politiky, jejich hlavními sociálními postoji a přínosem. Historický přehled 

v úvodní části jednak uvádí do tématu, ale především chronologicky řadí vývoj sociální 

politiky u nás. Vychází se z období Bismarckova Německa, které má vliv na sociální 

opatření v řadě ostatních států. Jedním z nich je i Rakousko-Uhersko, jehož částí byly 

i české země. Sociální politika Československa, které po první světové válce vzniklo, 

tak ve svých počátcích čerpá ze sociálního uspořádání bývalého mocnářství. Později 

však přijímá vlastní zákony a sociální opatření. Práce se v dalším zabývá tímto vývojem 

v Československu, založením Sociálního ústavu ČSR a představuje nejdůležitější 

zákony týkající se sociální politiky. 

Třetí kapitola je věnována jednotlivým prvorepublikovým představitelům. Snaží 

se přiblížit jejich soukromý život prostřednictvím jejich stručných životopisů. Zabývá se 

jejich nejvýznamnějšími díly s cílem představit jejich názory a myšlení v sociálních 

otázkách. Jako zakladatel české školy sociální politiky je mezi prvními zařazen Albín 

Bráf. Následuje zmínka o prvním československém prezidentu T. G. Masarykovi, jež 

měl veliký vliv na podobu tehdejšího legislativního systému. Dále jsou uvedeni Josef 

Macek a Karel Engliš. 

Čtvrtá kapitola detailně rozebírá Josefa Grubera, jako jednu z nejvýraznějších 

osobností prvorepublikové sociální politiky a prvního ředitele Sociálního ústavu ČSR. 

Pátá kapitola shrnuje přínos jednotlivých představitelů od sociálního uvědomění 

české společnosti po propracovaný legislativní sociální systém. Stručně je zmíněn vývoj 

po druhé světové válce a následně roku 1989, s nímž se začínají objevovat aktuální 

sociální otázky. 

Poslední, závěrečná kapitola, zmiňuje poznatky práce a vyzdvihuje přínos české 

školy sociální politiky. Ukazuje, že její odkaz je aktuální dodnes. 
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9. Abstract 

Czech School of Social Policy 

This thesis deals with the most famous representatives of the Czech school of 

social policy, their main attitudes and contributions. The thesis is composed of six main 

chapters. Chapter One is introductory and defines the term of “social policy” and basic 

goals of this thesis.  

Chapter Two deals with the historical evolution of Czech social services. The 

analysis begins in the period of Bismarck’s Germany, which had an effect on social 

provisions in a lot of other states. One of them was Austria-Hungary including the 

Czech country. Thus, the first social laws introduced in the independent state of 

Czechoslovakia formed after World War One were based on the legislation of the 

former monarchy. But Czechoslovakia started to implement its own laws very early. 

Therefore, the final part of Chapter Two focuses on this social development and the 

establishment of the Czech Social Institute. This part also describes the most important 

laws in the social field. 

Chapter Three characterises some of the main representatives of the First-

Republic social system. It attempts to sketch their private lives through short 

biographies. This part of the thesis also tackles their work with the aim to introduce 

their opinions and ways of thinking in the social field. The very first representative 

mentioned at the beginning of the chapter is Albín Bráf, who was the founder of the 

Czech school of social policy. He is followed by the first Czechoslovak president – 

T. G. Masaryk, who had a huge influence on the legislation as the head of the state.  The 

chapter also includes Josef Macek and Karel Engliš.  

Chapter Four dwells on the great personality of Josef Gruber, who was one of 

the most important representatives of the First-Republic social policy as well as the first 

head of the Czech Social Institute. 

Chapter Five summarizes the contributions of each mentioned person from the 

beginning of social awareness of the Czech community to the accomplished social 

legislation. Both the evolution after World War Two and the period after 1989 are 

described briefly as well. New social tasks have appeared since the so called Velvet 

Revolution. 
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The last chapter summarizes the main ideas of the diploma thesis and highlights 

the contribution of the Czech school of social policy. The main purpose of this chapter 

is to show that the legacy of the Czech school of social policy is topical even nowadays.  
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