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Anotace 

Tématem předložené diplomové práce je pojednání o liberalismu nejprve 

v obecné rovině, kde je zmíněna samotná etymologie slova liberalismus. Dále 

jsou vysvětleny počátky tohoto směru, které sahají až do doby antiky 

a středověku. Následně jsou podrobně popsány samotné počátky liberalismu 

v Anglii, které jsou propojeny s historickými událostmi dané doby, které sehrály 

ve zrodu liberalismu velkou roli. Stejně jako je každá společenská či politická 

teorie postavena na určitých principech, z nichž vychází a které uznává, tak 

i liberalismus staví na jistých hodnotových principech, které jsou v této práci 

obohaceny zejména myšlenkami Johna Locka.  

Významné místo zde zaujímá také samotný vrchol liberalismu, který v Anglii 

devatenáctého století obhájil svou významnou pozici. Liberalismus nebyl pouze 

společenským a politickým směrem, hrál důležitou roli i v  ekonomii, 

kde podporuje otevřený obchod bez státních zásahů a obhajuje soukromé 

podnikání. 

I když byl tento směr často kritizován zejména představiteli církví 

a konzervativci, liberální myšlenky a liberalismus samotný je aktuální i dnes. 

Ve Velké Británii je v současnosti Liberální demokratická strana třetí největší 

stranou dolní komory parlamentu a od roku 2010 je společně s Konzervativci 

součástí vládní koalice. 

Klíčová slova: Liberalismus, individualita, svoboda, rozum, spravedlnost, 

tolerance 

  



Annotation 

The thesis of this work is a treatise on liberalism in general firstly, what contains 

the etymology of the word liberalism. There are explained the beginnings of this 

orientation, dating back to ancient times and Middle Ages. The description of 

the beginnings of liberalism in England follows. The historical events of the 

time, which played an important role in the birth of liberalism, are accented. 

Liberalism is based on certain principles as well as any other social or political 

theory and in this work this principles are enriched especially by ideas of John 

Locke.  

Liberalism reached its height in England in the nineteenth century when it 

defended its leading position. Liberalism is not only social and political 

orientation but it plays an important role in economy also. It supports free trade 

without state´s interventions and it promotes private enterprise. 

Although liberalism was often criticized by church representatives and 

particularly by Conservatives, liberal ideas are still current. Liberal Democrats 

are the third-largest party in the House of Commons in Great Britain. They have 

made a coalition government together with the Conservatives since 2010.  

Key words: Liberalism, individuality, freedom, reason, justice, tolerance 
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1. Úvod   

Při volbě tématu diplomové práce mi byla inspirací moje bakalářská práce, 

kterou jsem věnovala Johnu Lockovi a jeho výchovným aspektům (John Locke 

o výchově). Část své bakalářské práce jsem využila při psaní této diplomové 

práce, protože právě anglický filosof John Locke je pro mnohé historiky 

vlastním duchovním otcem liberalismu. Jeho politická filosofie je založena 

na ideji společenské smlouvy, která se uzavírá k ochraně osobních práv 

a osobního vlastnictví.1  

Hlavním cílem je ukázat počátky liberalismu a vrcholnou éru liberalismu 

v Anglii v souvislosti s historickými aspekty. Dále chci poukázat na souvislosti 

mezi počátkem liberalismu,  hlavním rozvojem liberalismu 19. století a dnešním 

liberalismem v Anglii. Ke zpracování jsem zvolila základní literaturu, konkrétně 

od Johna Locka Druhé pojednání o vládě, Dopis o toleranci, O výchově a Esej o 

lidském rozumu. Dále jsem čerpala z díla Thomase Hobbese Leviathan, z Teorie 

spravedlnosti od Johna Rawlse a Pojednání o podstatě a původu bohatství 

národů od Adama Smitha.  Jako sekundární literaturu jsem zvolila např. 

Liberalismus Johna Graye, Současnou politickou filosofii Jánose Kise a od F. A. 

Hayeka Právo, zákonodárství a svoboda.  

Ve své diplomové práci Vybrané aspekty vývoje liberalismu jsem se věnovala 

třem hlavním částem, které jsou chronologicky řazeny. První část práce 

pojednává o liberalismu obecně, tzn., co to liberalismus vůbec je, kde můžeme 

najít první zmínky počátků liberalismu. Vše je zařazeno do historického 

kontextu dané doby, protože aktuální politická situace úzce souvisí s počátky 

vzniku liberalismu v Anglii. V této první části jsou také rozebrány hodnoty, 

které jsou pro liberalismus typické a hlavně velice důležité. Jedná se o svobodu, 

individualitu, s ním souvisí i lidský rozum, spravedlnost a tolerance. Tyto 

zmiňované hodnoty srovnávám s názory filosofa Johna Locka, kde se snažím 

ukázat, jak dané hodnoty chápal on a jak zároveň také ovlivnil samotný 

                                                   
1
 DOERING, Detmar. Liberalismus v kostce. Praha: Liberální institut, 1994. s. 20.  
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liberalismus. Následně myšlenky Johna Locka konfrontuji např. s Thomasem 

Hobbesem a Johnem Rawlsem. 

Druhá část práce podrobněji pojednává o vrcholné éře liberalismu, kde zmiňuji 

nejvýznamnější filosofy, politiky a státníky, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj 

liberalismu.  Dále zde porovnávám klasický liberalismus s moderním 

liberalismem. Vysvětluji, jakou podobu má liberální stát a jakou roli hraje ústava 

a ústavnost. Důležité místo v liberalismu zastávala také ekonomie, proto 

pojednám o racionálních a ekonomických představách liberalismu. Jako 

poslední poukazuji na útoky konzervatismu a socialismu směřující proti 

liberalismu. Následně se snažím srovnat liberální myšlenky s  konzervativními. 

Poslední část je věnována liberalismu v Anglii na přelomu 20. a 21. století. 

V této kapitole konfrontuji liberální ideologii, kterou jsem rozebírala 

v předchozích kapitolách, se současným liberalismem ve Velké Británii. Dále 

jsem chtěla ukázat, že liberalismus nebyl typickou politickou teorií pouze v 

Anglii, proto jsem následně srovnala britský liberalismus s americkým. Zaměřuji 

se také na vztah mezi liberalismus a křesťanstvím, který vyústil v jistý spor na 

konci dvacátého století. Následně popisuji vztah mezi liberalismem 

a kapitalismem v dnešní době. Závěrem zmiňuji problematiku dnešní Liberálně 

demokratické strany, konkrétně její vznik a vývoj. 
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2. Liberalismus obecně 

2.1. Etymologie pojmu liberalismus 

Dříve než se budu zabývat hlubší podstatou a významem liberalismu, poukážu 

na jeho etymologický rozbor. Přídavné jméno liber, označuje člověka 

svobodného a nezávislého. Odtud můžeme vyvodit podstatné jméno liberalitas, 

které nabývá významu šlechetnosti či štědrosti.  Nejvýstižnějšími latinskými 

pojmy jsou liberalis, jedná se o člověka, který je společensky (občansky) 

svobodný a libertas, nabývá významu svoboda.2 Svoboda je jednou 

z nejdůležitějších hodnot, na kterou liberalisté kladou obrovský důraz, zejména 

ve smyslu osobní svobody. Pro liberalismus je rovněž typické, že odmítá 

jakékoliv omezení, které by bránilo člověku ve svobodném lidském rozvoji a 

rozhodování. Ze svobody čerpá i svobodomyslnost, snášenlivost a tolerance. 

Liberalismus nelze považovat hned od jeho vzniku za politickou ideologii, 

z počátku se jednalo spíše o jisté zásady svobody a tolerance, které se dotýkaly 

všech lidí ve společnosti.  „Slovo „liberalismus“ jako označení určitého 

politického stanoviska se objevilo později, až na počátku 19. století: poprvé 

se použilo ve Španělsku v roce 1812.3 Pokud mluvíme o liberalismu, musíme 

říci, že liberální ideje prostoupily nejen politický, ale i ekonomický, sociální 

a kulturní život.   

Je nutné podotknout, že mnozí současní autoři, zabývající se tématem 

liberalismu, různorodě pojímají politický směr liberalismu. Někteří autoři 

liberalismus označují jako ideologii, jiní zase chápou liberalismus, jako liberální 

formu politické filosofie. Jakou podobnost či odlišnost můžeme hledat mezi 

ideologií a politickou filosofií? Ideologie je odvozena z řeckého slova eidos, což 

znamená idea, názor a nauka o názorech. A. L. G. Destutt de Tracy pojal 

ideologii, jako způsob myšlení, jenž za jediný oprávněný pramen všech idejí a 

všeho poznání považoval pozorování objektivizovaného světa. Ideologie pak 

                                                   
2
 Srov. ŠENKOVÁ, Silva. Latinsko-český česko-latinský slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 

2005. s. 70.  
3
 V tomto roce si přídomek „liberální“ osvojila španělská strana Liberales. GRAY, John. 

Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 13. 
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měla tvořit podklad dalších vědních oborů. Dnešní negativní význam slova 

připsal pojmu ideologie francouzský státník Napoleon Bonaparte, který své 

protivníky a obecně teoretiky bez smyslu pro věci praktického užitku nazýval 

ideology.4  

Jan Jandourek uvádí, že ideologie je uzavřený systém přesvědčení a pojmů, 

který ve společnosti slouží k prosazování a ospravedlňování mocenských zájmů. 

Ideologické výpovědi jsou podmíněny politickými a ekonomickými strukturami 

společnosti. Jak již bylo výše zmíněno, ideologie mnohdy nemá potřebnou 

podporu racionálních argumentů a někdy racionální argumentaci přímo 

znemožňuje. Zároveň však někteří američtí a anglosaští autoři používají pojem 

ideologie ve významu téměř jakékoli politické doktríny; popř. i jakéhokoli 

uceleného systému výpovědí.5 Ideologie v tomto smyslu tedy nabývá významu 

představ, názorů a myšlenek, které jsou součástí každodenního lidského jednání.  

Oproti tomu má politická filosofie širší význam. Jak název napovídá, jde o 

filosofický pohled na politické jednání. Předmětem politické filosofie je poznání 

charakteru politických záležitostí a cílů politické činnosti, zejména způsobu 

správného politického zřízení.6 Už od antické doby se lidé zabývali zkoumáním 

politického života ve vztahu ke státu. Hledaly se vždy nejvhodnější formy vlády, 

které by byly ku prospěchu lidu, ale mnohdy bohužel v hlavní profit vlády a 

panovníků. Oba tyto termíny se svým způsobem prolínají a mají mnohé 

společné znaky. Jak ideologie, tak politická filosofie se vždy zabývají podstatou 

daného směru. Politická filosofie však do dané problematiky zařazuje ještě 

filosofické hledisko, které hraje velkou roli v chápání daného liberálního směru.    

                                                   
4
 Srov. HORYNA, Břetislav a ŠARADÍN, Pavel. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství 

Olomouc, 2002. s. 186.  
5
 Srov. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. s. 105. 

6
 ŠARADÍN, Pavel. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 134.  
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2.2. Počátky liberalismu v antice, středověku a novověku 

John Gray říká, že velkou roli v antickém Řecku hráli sofisté a skeptici, kteří 

dospěli až k myšlence všeobecné rovnosti lidí. Patřili zde např. Glaukón nebo 

Perikles, jehož myšlenky měly dokonce nejblíže k liberálním názorům. Tento 

preliberalismus byl „potlačen“ takovými filosofy, jako byli Platón a Aristoteles.7 

„V pracích Platóna a jeho žáka Aristotela je skeptický a empirický postoj sofistů 

a Démokrita nahrazen jistým druhem metafyzického racionalismu a etika 

svobody a rovnosti je odmítnuta- radikálně Platónem a mírněji, avšak neméně 

pevně, Aristotelem.“8 

U Římanů je nezbytné zmínit v této souvislosti Zákon dvanácti desek, který 

obsahoval záruky osobní svobody. První z veřejných zákonů ustanovuje, 

že „nesmějí být uzákoněny žádné výsady ani opatření ve prospěch soukromé 

osoby, ke škodě ostatních, v rozporu se zákonem, který je společný všem 

občanům a kterého mají právo použít, bez ohledu na postavení.“9 Tento zákon 

byl v Římě jakýmsi impulzem vzniku silného individualistického soukromého 

práva. Svobodu v oblasti římského práva svou činností rozvíjeli Livius, Tacitus 

a Cicero.  

Gray upozorňuje, že důležitou úlohu sehrála též řada stoiků, zejména císař 

Marcus Aurelius, který myšlenkou od rozumu odvozené jednoty lidského rodu, 

dané účastí na božském logu, přejal novověký liberální ideál universalismu.10 

Přestože je klasický liberalismus politickou teorií až v novověku, náznaky má již 

v klasickém Řecku a Římě.  Benjamin Constant, velký francouzský liberál 18. 

století upozornil na odlišné pojetí svobody ve starověku a novověku. „Zatímco 

pro novověkého člověka znamená svoboda být chráněn před cizím zasahováním 

nebo nezávislost v podmínkách vlády zákona, pro člověka starověkého svoboda 

znamenala oprávnění účastnit se kolektivního rozhodování.“11 

                                                   
7
 Srov. GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 13. 

8
 Tamtéž. s. 15. 

9
 Tamtéž. s. 16–17. 

10
 Srov. Tamtéž. s. 17. 

11
 Tamtéž. s. 13. 
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Další srovnání mezi starověkým a novověkým světem, provedl Leo Strauss, 

který srovnával teorii přirozených práv. „Tvrdí, že starověké přirozené právo 

je zakotveno v občanské povinnosti, zatímco novověké teorie přirozených práv 

prosazují nárok na osobní svobodu, který platí nezávisle na jakémkoli 

občanském závazku a před jakýmkoli takovým závazkem má přednost.“12 Strauss 

dále říká, že idea přirozeného práva byla ve starověku založena na povinnosti. 

Můžeme tedy tvrdit, že u Aristotela každý občan v polis měl jinou úlohu a tedy 

i jiná práva. Nikdo však neměl nárok na ochranu před cizím zasahováním nebo 

dokonce na osobní nezávislost, jak tomu bylo právě až v novověku.  

Koncem novověku 18. a 19. století byl vypracován filosofy, sociology a 

ekonomy politický liberální program, který předcházel praktické politice.  Tento 

plán se zrodil nejprve v anglosaských zemích Anglii a Spojených státech a poté 

se rozšířil do Evropy. Nikdy se však nepodařilo tento liberální program zcela 

realizovat ani v zemi, která je považována za kolébku liberalismu, tedy v Anglii. 

Vždy se jednalo spíše o vybraná hlediska liberalismu, která chtěla daná země 

uskutečnit, nikdy a nikde však nedošlo komplexně k realizaci daného programu. 

Liberalismus nebyl schopen své působení v úplnosti rozvinout, tak jak by 

skutečně chtěl.13  

V této souvislosti vzniku liberalismu bych zmínila také Davida Boaze. Ve své 

knize Liberalismus v teorii a politice, poukazuje na to, že liberalismus skutečně 

vznikl na Západě, ale o prvním liberálovi můžeme hovořit už v případě čínského 

filosofa Lao-c´.  Tento myslitel žil kolem 6. století před naším letopočtem. Boaz 

cituje   Lao-c´: „Bez zákonů či nátlaku by muži žili v harmonii.“ Předjímá teorii 

spontánního řádu naukou, že harmonie může být dosažena právě konkurencí. 

Také radí vládcům, aby nezasahovali do života lidí.14  

  

                                                   
12

 GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 15–16. 
13

 Srov. MISES, Ludwig. Liberalismus. Praha: Liberální institut, 1998. s. 13. 
14

 Srov. BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. Praha: Liberální institut, 2002. s. 15–16.  
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2.3. Historické aspekty vzniku liberalismu 

Liberalismu vznikl v důsledku změn, které nastaly nejen v Anglii ale v celé 

Evropě. Liberalismus se tedy rodil v době, kdy se v Evropě hroutil feudalismus 

a místo něho vznikala kapitalistická tedy tržní společnost. Svoboda, která byla 

pro liberály tolik důležitou, se stala rovněž klíčovou hodnotou bouřícího se lidu 

v Anglii 17. století. Tyto nepokoje směřovaly k zásadním reformám, jako byla 

anglická revoluce v 17. století. Cílem bylo především dosáhnout svobody 

a individualismu. Proto, abychom mohli pochopit počátky liberalismu, je třeba 

také přiblížit historii Anglie před jeho samotným vznikem.  

V roce 1603 po smrti Alžběty Tudorovny nastoupil na trůn Jakub I. Stuart, 

„který přišel do Anglie s nebezpečným přesvědčením o své převaze. Upřímně 

se o sobě domníval, že je geniální teolog, který přináší pobloudilým Angličanům 

pravdu.“15  Vznikly tedy velké spory mezi Jakubem I. a parlamentem, jak říká 

Maurois ve své knize Dějiny Anglie, Jakub I. vnucoval své ideje o božím právu 

a dědičnosti králů. To byla taková teorie, kterou Anglie doposud vůbec neznala, 

protože v Anglii, když šlo o blaho země, zvítězila pokaždé volba rady a později 

parlamentu nad dědičností. Jakub I. chtěl vytvořit z monarchie souvislou 

soustavu, to však bylo v zemi, která byla nesoustavná, ten nejistější prostředek, 

jak udělat z monarchie veskrze něco nepopulárního.16  

Po vládě Jakuba I. nastupuje na trůn Karel I., kdy jeho parlamenty jsou 

nezávislejší než parlamenty jeho předchůdce.17 Ale velké nepokoje ze strany 

parlamentu nastaly, jakmile Karel I. začal usilovat o absolutistickou moc. 

Ovšem největší nepokoje nastaly, po rozhodnutí panovníka vybírat daně bez 

souhlasu  parlamentu. Ekonomické změny Karla I. se nedotkly pouze chudšího 

obyvatelstva, ale zejména toho majetnějšího. Ty nejbohatší nutil, aby mu 

poskytli půjčky, jednalo se o tzv. „nucené půjčky“. „Král vypsal také poplatky, 

které již dávno upadaly do zapomnění: „dobrovolné“ dary, povinnost těch, kteří 

se již před stoletím usadili v královských lesích, aby si své pozemky od krále 

                                                   
15

 MAUROIS, André. Dějiny Anglie. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 235.  
16

 Srov. Tamtéž. s. 240. 
17

 Srov. Tamtéž. s. 247. 
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zakoupili, prodej titulů šlechtě, povinné rytířství, poplatek na udržování místní 

milice (chat and conduct money), dávka z drožek (backney coaches- to však byla 

novinka), prodej monopolů dvořanům, což obohacovalo na úkor veřejnosti 

královskou pokladnu i koncesionáře.“18 

Proti tomuto nezákonnému nabývání finančních prostředků se parlament ohradil 

a sepsal tzv. „petici práv“. Panovník Karel I. si poradil po svém a to tak, 

že rozpustil parlament, to mělo trvání až do roku 1640. Celá jeho vláda vedla 

k velké nespokojenosti anglického lidu, protože všichni museli platit vysoké 

daně a cla, byly nadsazeny ceny a dokonce byla omezena svoboda podnikání.  

V 17. století vznikla protikrálovsky zaměřená skupina puritánů19, která 

vycházela z Kalvínova učení. Koncem 16. století se rozdělili puritáni 

na presbyteriány20 a independenty21 tzv. nezávislí, kteří chtěli porazit anglickou 

monarchii a odmítli církevní hierarchii. „Velkou roli v tomto sporu hrály 

i ekonomické faktory, v jeho průběhu šlo o srážku starého feudálního řádu 

představovaného králem, vládnoucí státní církví a vysokou velkostatkářskou a 

s korunní mocí spjatou šlechtou a na druhé straně parlamentem. Šlo o spor mezi 

rodícím se kapitalismem a feudalismem a šlo o to, aby starý, v podstatě feudální 

řád byl odstraněn a mohl na jeho místo nastoupit nový řád kapitalistický.“22   

Stejně jako anglický lid, tak i liberálové se stavěli proti absolutní moci 

monarchie, bouřili se proti politickým a ekonomickým privilegiím aristokracie 

a nespravedlnosti feudalismu. Místo toho prosazovali konstituční vládu 

a podporovali hnutí za svobodu svědomí. Zpochybňovali autoritu a silnou 

                                                   
18

 MAUROIS, André. Dějiny Anglie. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 252. 
19

 Puritáni byli stoupenci nábožensko - politického hnutí v Anglii, kteří se od poloviny 16. století 

snažili o očištění anglikánské církve od pozůstatků katolického kultu. Srov. Singule, František. 

Úvodní studie. In: LOCKE, John. O výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, s. 7. 
20

 Presbyteriáni vycházeli z učení reformátora Jana Kalvína. Jejich zájmy směřovaly ve prospěch 

anglické buržoazie a usilovali o vznik konstituční monarchie. Pro své reformátorské kroky byli 

Presbyteriáni v Anglii často pronásledováni, mnozí proto hledali svůj nový domov zejména 

v Severní Americe, Kanadě a Holandsku. Konkrétně v Americe je nyní Presbyteriánská církev 

druhou největší protestantskou církví. 
21

 Independenti pod vedením Olivera Cromwella bojovali proti monarchii a feudálním výsadám 

šlechty. Po pádu monarchie v roce 1649 zaujali vedoucí postavení v republice konfiskací královské 

a církevní půdy a ovládnutím parlamentu. Srov. Singule, František. Úvodní studie. In: LOCKE, 

John. O výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. s. 11.  
22

 Tamtéž. s. 8. 
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anglikánskou církev, která měla zase úzké vztahy s panovníkem Karlem I. 

Bouřící se lid se stále častěji přikláněl ke kalvinismu. Můžeme tedy tvrdit, 

že na jedné straně stál absolutistický panovník Karel I., který cítil velkou 

podporu ze strany církve. Na druhé straně stál parlament, Kalvínovo učení, 

presbyteriáni a independenti a samozřejmě bouřící se lid v podobě různých 

řemeslníků, sedláků a drobných obchodníků. Právě v roce 1642 vypukly 

v plném rozsahu nepokoje mezi těmito dvěma stranami a to v podobě občanské 

války.  

Francouzský historik Mauroios upozorňuje na to, že Londýn, město 

nespokojenců a protestantů, se postavilo na stranu parlamentu, ale katedrální 

města stála za svými biskupy a tedy za králem. Sedláci byli většinou nerozhodní. 

V některých hrabstvích podepisovali puritáni a anglikáni, členové parlamentu 

a royalisté dohody o neutralitě. Ti se však později také rozhodli pro jednu stranu, 

protože viděli, že armády obou stran se k neutrálům chovají stejně nepřátelsky. 

Sektáři podporovali parlament, protože od něj očekávali náboženskou svobodu 

a toleranci. V hrubých rysech se katolický sever a západ přikláněly spíše 

ke králi, jih s východem k parlamentu, ale i takto vymezené hranice nebyly vždy 

docela přesné.23   

„Na počátku války si nikdo v parlamentním táboře nepřál svrhnout Karla 

Stuartovce. Nikdo si ani nedokázal představit, že by bylo možné obejít se bez 

něho. Parlament se chtěl jenom před královou osobou zabezpečit a zbavit ho 

jeho špatných rádců.“24 Mauroios je dále toho názoru, že ve skutečnosti šlo 

v této bohaté a poměrně šťastné zemi spíše o něco, co lze přirovnat k dnešnímu 

boji politických stran, než o opravdovou revoluci, kterou téměř vždy vyvolávají 

velké hospodářské nepořádky.25 

V roce 1645 došlo k rozhodujícímu vítězství v bitvě u  Nasseby, kde bylo 

poraženo královské vojsko. V následujícím roce po dobytí Oxfordu a po Karlově 

útěku se parlament stal vítězem. Ale vojenské vítězství v občanské válce zdaleka 

                                                   
23

 Srov. MAUROIS, André. Dějiny Anglie. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 261. 
24

 Tamtéž. s. 261. 
25

 Srov. Tamtéž. s. 262. 
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neřeší všechny problémy. Králův pád znemožňoval zároveň i despotismus 

parlamentu. Země zůstala royalistická.26  

Později došlo opět k rozporu, ale to už v samotném parlamentu mezi 

presbyteriány a independenty. Pro presbyteriány byl boj u konce, majetek 

royalistů byl zkonfiskován a státním náboženstvím se stal kalvinismus, 

ze kterého vycházeli. Objevují se též Levelleři27 (rovnostáři), kteří přicházejí 

s nejradikálnějšími myšlenkami v oblasti práv. Jejich programem je dohoda lidu 

(vytvoření republiky, zrušení privilegia, volební právo i pro nižší šlechtu, 

náboženská svoboda, sociální reforma). Diskutovalo se též o ústavě (tím 

o demokracii).  

Král a Skotové byli poraženi, král byl prohlášen za zrádce a za viníka války, 

následně 30. ledna 1649 byl popraven. Byla zrušena sněmovna lordů, zrušena 

monarchie a v květnu 1649 vyhlášena republika. Mezi silami revoluce však 

spory trvaly. Independenti ovládali armádu a parlament, vystupovali proti 

levellerům. Předáci levellerů byli uvězněni nebo odešli do vyhnanství; vojáci 

byli posláni do Irska, aby potlačili povstání. Irové byli poraženi, byla jim 

zabírána půda, kterou si rozdělili angličtí statkáři. Irsko se stalo jednou 

z anglických kolonií. Levelleři byli toho názoru, že každý člověk má nárok 

na půdu a proto se postavili proti majetkové nerovnosti. Na jihu Anglie zabírali 

zkonfiskovanou půdu a snažili se o rovnostářství. To však bylo tvrdě potlačeno.  

Neúplný parlament28 ztrácí popularitu, protože bylo čím dál víc rozšířeno 

úplatkářství a sobectví a proto snad ani nebylo překvapením, když v roce 1653 

Cromwell rozehnal parlament. Roku 1653 byla v Anglii nastolena vojenská 

diktatura a hlavní osobou je zde „lord protektor“ Cromwell. Měl tu výhodu, 

že jej podporovala armáda, policie, byrokracie a výzvědná služba. Cromwell 

vládl v zájmu buržoazie, a proto prosazoval takové zákony, které podporovaly 

podnikání a celkový rozvoj země. V této souvislosti je významný zákon z roku 

                                                   
26

 Srov. MAUROIS, André. Dějiny Anglie. Praha: Lidové noviny, 1993. s. 226.  
27

 Levelleři v anglickém jazyce levellers jsou ti, kdo chtějí srovnat všechny rozdíly mezi lidmi. 

Těmto radikálním nábožensko-politickým zastáncům zrušení starých privilegií a povinností, šlo 

hlavně o náboženskou svobodu a vyrovnání sociálních a ekonomických rozdílů.   
28

 Z původního parlamentu byli odstraněni ti, kteří nepodporovali armády a zejména nesouhlasili 

s názorem, že je nutné, aby byl král souzen a odsouzen.  
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1651, nazvaný „navigační akta“, který přikazoval, že do Anglie smí dovážet 

zboží jen anglické lodě nebo lodě ze země, kde bylo zboží vyrobeno, tímto chtěl 

hlavně omezit obchod s Nizozemím.  

Po takovém zákonu se muselo Nizozemí začít bránit a to tzv. obchodní válkou. 

Můžeme obecně říct, že za Cromwella byla zlepšena zahraniční politika 

a zlepšily se vztahy se Španělskem a s Francií. Roku 1658 po obnovení 

parlamentu a ústavy Cromwell zemřel. Po jeho smrti vládl krátce jeho syn 

Richard, ten však musel roku 1659 odstoupit. Poté začíná opět vzrůstat počet 

příznivců obnovení monarchie, a tak učinil generál Monck v roce 1660 

restauraci Stuartovců. Došlo k obnovení monarchie a na trůn usedá syn 

popraveného krále Karla i Karel II. 

2.3.1. Skotsko 

V Anglii od roku 1688 bylo nastoleno na dlouhé období společenská a politická 

stabilita v rámci individualistického řádu. „Vývoj liberalismu v kontinentální 

Evropě a šíření osvícenství v průběhu druhé poloviny 18. století je třeba chápat 

jako dva aspekty jednoho a téhož proudu myšlení a praxe. „29 Tímto je řečeno, 

že spolu úzce souvisí jak šíření liberalismu a tak proud zejména francouzského 

a skotského osvícenství.  

V souvislosti s liberalismem v Anglii je tedy důležité popsat, jak takové skotské 

osvícenství vypadalo. „Je nutné říct, že skotští filosofové se snažili důsledně 

založit své liberální zásady na uceleném výkladu vývoje společnosti a na teorii 

společenské a hospodářské struktury, jejíž pojmy měly status přirozených zákonů 

a ne pouhých historických generalizaci.“30 Tato snaha skotských filosofů 

o liberální zásady, které mají základ v teorii lidské společnosti, se objevily i 

u Davida Huma. „Ve svém díle Treatise in Human Nature připomíná omezenou 

dobrotu člověka, hranice jeho rozumu a nezměnitelný nedostatek prostředků 

k uspokojování lidských potřeb jako příčiny vzniku základních principů 

spravedlnosti. Ty spočívají v tom, co Hume nazývá „třemi základními zákony 

                                                   
29

 GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 27. 
30

 Tamtéž. s. 34–35. 
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přírody“- zákon stability vlastnictví, zákon jeho převodu smlouvou a zákon 

dodržování slibů.“31 

Gray upozorňuje, že významným se ovšem stal liberální systém zásad, který 

vyložil a obhajoval Adam Smith ve svém spisu Pojednání o podstatě bohatství 

národů. Smithova analýza má tři důležité znaky, které byly zanechány dědicům 

liberalismu. Za prvé se jedná o ten fakt, že  lidská společnost se vyvíjí v různých 

obdobích, fázích i systémech.  Za druhé, Smith tvrdí, že změny se dotýkají, jak 

ekonomického systému, tak politické struktury. To tedy znamená, že systém 

obchodní svobody nachází svůj přirozený protějšek v ústavním řádu, zaručující 

občanskou a politickou svobodu. A jako poslední bod je nutné zmínit, že 

Smithův systém je zjevně individualistický. V takovém systému jsou 

společenské instituce chápány jako výsledky konání lidských jedinců, ale ne 

jako uskutečnění lidského záměru či plánu.32  

2.4. Základní hodnoty liberalismu 

Liberalismus je směr, který vyznává mnoho hodnot, týkající se nejen samotného 

člověka, spoluobčanů, společnosti ale také státu, jakožto instituce. Jedná 

se o takové hodnoty, jako je individualita, svoboda, rozum, spravedlnost 

a tolerance. Tyto hodnoty nejprve vysvětluji obecně a následně je porovnávám 

s názory Johna Locka, který se celý život zabýval právě těmito v podstatě již 

liberálními zásadami.  

2.4.1. Individualita, individualismus 

Individualismus je odvozen z latinského individualis – osobní a individuus  

– nedělitelný, nerozdílný. Individualismus zaujímá postoj, založený na 

přesvědčení o hodnotě a centrálním významu lidského individua. Pojetí 

individualismu v přirozeněprávní teorii 17. a 18. století souvisí s nástupem 

liberalismu v 19. století. Hlavním odpůrcem liberálního ideálu v té době se stala 

římskokatolická církev, odmítající vidět smysl života v životě samém.33 V rámci 
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 GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 35. 
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 Tamtéž. s. 35–36. 
33

 Srov. KUČÍREK, Jiří. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 189. 
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individualismu se člověk se snaží vymanit z područí autority, usiluje o nezávislé 

a svobodné rozhodování, za které se plně zodpovídá. Individualistická 

společnost je založena na soběstačnosti jednotlivců, kterým je ponechána jejich 

svoboda a proto je možné realizovat své jednotlivé potřeby a zájmy. 

2.4.1.1. Odlišné chápání individua u Locka a Hobbese 

Mezi nejvýznamnější teoretiky přirozených práv v Anglii patřil Johhn Locke. 

Přirozený stav charakterizoval, jako „stav dokonalé svobody řídit svá jednání 

a nakládat se svým majetkem a svými osobami, jak považují za vhodné v mezích 

přirozeného zákona, aniž žádají povolení nebo závisí na vůli kohokoli jiného.“34 

Zároveň Locke zdůrazňuje, že „nemůžeme mluvit o stavu zvůle. Ačkoli člověk 

má nekontrolovatelnou svobodu volně nakládat se svou osobou nebo se svým 

majetkem, přece nemá svobodu zahubit sebe sama nebo rovněž nějakou bytost, 

jež má ve své moci.“35 Idea přirozených čili lidských práv ovlivnila liberální 

myšlení v řadě směrů.  

Dílo, ve kterém Locke nejvíce vyjadřoval své názory na člověka, společnost 

a stát bylo Druhé pojednání o vládě (Two Treatises of Government) z roku 1690. 

Teorii státu se věnoval i o pár let starší Thomas Hobbes, který ve své filosofii 

přešel od etiky k politice. Objevily se i takové názory, že Locke napsal své 

Druhé pojednání o vládě jako polemiku s Thomasem Hobbesem, avšak podle 

historiků Locke Hobesovo dílo Leviathan ani nečetl.36  

Oba tito filosofové se sice zabývali podobnými tématy, měli však většinou 

rozdílné stanovisko, ke kterému se dopracovali. Věnovali se také tomu, v jakém 

společenství žili lidé před tím, než vznikl stát jakožto instituce, které je svěřena 

dispozice vládnout. Hobbes byl toho názoru, že příroda vytvořila lidi 

s rovnocennou schopnosti těla a mysli.  „I když je jeden člověk někdy očividně 

tělesně silnější nebo duševně bystřejší než druhý, přesto když se shrne všechno 

dohromady, není tento rozdíl mezi jedním a druhým člověkem natolik závažný, 

aby si na jeho základě mohl jeden člověk nárokovat jakoukoli výhodu, kterou by 
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 LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. Praha: Svoboda, 1992. s. 30.  
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 Tamtéž. s. 32. 
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si obdobně nemohl nárokovat někdo jiný. Jde-li totiž o tělesnou sílu, má i ten 

nejslabší dosti sil, aby zabil nejsilnějšího buď tajnými intrikami, nebo ve spojení 

s jinými, kdo jsou ve stejném nebezpečí jako on sám.“ 37 

Z tohoto podle Hobbese také vyplývá fakt, že kdykoli dva lidé touží po stejné 

věci, kterou však nemohou mít oba zároveň, stávají se nepřáteli a na cestě 

ke svému cíli se snaží jeden druhého zničit nebo si ho podrobit. „A tak se tedy 

stává, že pokud se útočník nemusí obávat ničeho jiného než moci jednotlivce, 

když někdo sází, seje, staví nebo vlastní vhodné sídlo, lze pravděpodobně 

očekávat, že jiní přijdou a připraveni, aby ho spojenými silami oloupili 

a připravili nejen o plody jeho práce, ale také o život nebo svobodu. 

A útočníkovi zase hrozí podobné nebezpečí od jiného.“38 Mezi lidmi existovala 

vzájemná nedůvěra a člověk si mohl zajistit své bezpečí pouze silou a násilím. 

A takto by se lidé vzájemně ohrožovali až do té chvíle než by vznikla jiná moc, 

která by byla natolik velká, aby všechny lidi začala ohrožovat. 

Hobbes našel v lidské povaze tři hlavní příčiny sporů a to soupeření, 

nedůvěřivost a touhu po slávě. První příčina vede lidi k tomu, aby se napadali 

kvůli zisku. Zároveň tito lidé usilují o to, aby se stali pány nad osobami druhých. 

Nedůvěřiví se tak brání a činí tak kvůli bezpečnosti. Třetí typ lidské povahy 

se pře kvůli pověsti. Vzájemně napadají ostatní kvůli maličkostem, jako 

je slovo, úsměv, odlišný názor. Podle Hobbese můžeme tedy tvrdit, že lidé takto 

žili bez společné moci, která by je všechny udržovala v bázni. Lidé se tedy 

nacházeli ve stavu, jemuž se říká válka, a je to válka každého proti každému. 

Jinak řečeno člověk byl člověku vlkem (homo homini lupus). Hobbes dále říká, 

že k podstatě války patří i pojem času, protože podstata války netkví jen 

ve skutečné bojové akci, nýbrž ve známé připravenosti k ní, a to po celou dobu, 

kdy není jistý její opak. Mír je naopak doba, ve které neexistuje žádná příprava 

na válku. 39  
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 HOBBES, Thomas. Leviathan: aneb látka, forma a moc státu církevního a politického. Praha: 
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„Tudíž vše, co je důsledkem válečné doby, kdy je každý nepřítelem každého, 

platí rovněž pro dobu, kdy lidé žijí bez jakékoli jistoty než té, kterou jim skýtá 

jejich vlastní síla a invence. …A život člověka je osamělý, ubohý, ošklivý, zvířecí 

a krátký.“40 Každý člověk, řídící se vlastním rozumem se nachází ve stavu 

válečném, v boji každého proti každému. A neexistuje nic, co by člověku mohlo 

pomoci před svými nepřáteli a zároveň není nic, co by ochránilo vlastní život.  

Z toho plyne, že za tohoto stavu má každý člověk právo na každou věc, dokonce 

i na tělo každého druhého.  

Přirozené právo (ius naturele), Hobbes chápe jako svobodu každého člověka 

uplatňovat svou moc, jak sám chce. Aby každý zachovával svou vlastní 

přirozenost, to znamená svůj vlastní život. Můžete tedy dělat cokoliv, co podle 

vlastního úsudku a rozumu bude považovat za nejvýhodnější prostředek, který 

povede k cíli zachovat svou vlastní přirozenost. Může vyvstat otázka, jak 

Hobbes vlastně chápe svobodu? Svobodou se podle něho rozumí nepřítomnost 

vnějších překážek. Tyto překážky člověku často brání dělat to, co chce, ale 

nemohou mu zabránit použít moci, která mu zbyla, tak jak mu přikazuje jeho 

úsudek a rozum říká Hobbes.41 

Hobbes dále definuje zákon přírody (lex naturalis), jako obecné pravidlo 

v rozumu. Takovýto předpis člověku zakazuje dělat to, co ničí jeho život nebo 

ho zbavuje prostředků nezbytných k jeho zachování. Hobbes říká, že mnoho lidí 

má ve zvyku zaměňovat ius s lex, tzn. že, neberou v potaz rozdíl mezi právem 

a zákonem (ustanovením), důležité však je mezi těmito pojmy rozlišovat. Právo 

spočívá v individuální svobodě jednat, nebo se zdržet, ale zákon určuje 

a zavazuje k jednomu z nich.42 „Předpisem neboli obecným pravidlem rozumu 

je: Každý člověk má usilovat o mír, dokud má naději jej dosáhnout; a když jej 

dosáhnout nemůže, smí vyhledat a využít všechny prostředky a výhody války. 

Prví část tohoto pravidla obsahuje první a základní zákon přírody, totiž 
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Vyhledej a zachovej mír. Druhá shrnuje přirozené právo, což je; Bránit se všemi 

prostředky, jimiž se bránit můžeme.“43 

Nyní bych zmínila, co pro Hobbese znamenala smlouva a úmluva a jakou roli 

toto hrálo v jeho teorii státu. Smlouva je jednoduše řečeno podle Hobbese 

vzájemný převod práv. Dále uvádí rozdíl mezi převodem práva na nějakou věc 

a převodem nebo předáním. Věc totiž můžeme vydat společně s předáním práva 

jako při koupi a prodeji za hotové peníze, nebo můžeme vydat někdy později 

jako při výměně zboží či pozemků. Kromě smlouvy zde existuje ještě pojem 

dohody či úmluvy. Konkrétním příkladem může být dohoda dvou smluvních 

partnerů, kdy jeden z nich povolí druhému, aby své závazky splnil v určené 

pozdější době s jistým časovým odkladem. Jiným příkladem mohou být obě 

strany ve smlouvě, které se dohodnou, že se nějaký úkon učiní až později. 

Tomu, který má jednat v nadcházejícím čase se důvěřuje, jeho jednání se nazývá 

dodržení slibu nebo zachování věrnosti.44  

Následně se hledala cesta, jakým způsobem zabránit neustálému strachu o svůj 

vlastní život a své bezpečí. Východiskem se stalo utvoření společenské smlouvy. 

Společenská smlouva byla chápána jako dohoda mezi samostatnými, 

svobodnými a rovnými jednotlivci, kteří se zřeknou části svých soukromých 

práv ve prospěch jimi zřízené či legitimované suverénní moci. Tato smlouva 

měla zajistit, aby vznikla taková práva, která by byla obecně žádoucí.45 Thomas 

Hobbes byl přesvědčen, že se člověk v přirozeném stavu řídil výhradně svými 

pudy a žádostmi. Každý se snažil uspokojit především své zájmy a potřeby. 

V této souvislosti bychom takové chování mohli označit jako sobecké a 

egoistické, kdy člověk myslel především sám na sebe. 

Locke byl jiného názoru. Tvrdil, že před vytvořením této smlouvy, lidé žili již 

v přírodním stavu na základě tzv. přirozeného zákona, který ukládal lidem 

sdružovat se.  V tomto stavu byli lidé už nadáni přirozenými právy, jako bylo 

právo na život, svobodu a vlastnictví. Je třeba také zmínit, že člověk v tomto 
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stavu neměl nad sebou žádnou moc jiného jedince. „Funkce státu spočívá podle 

Locka v povinnosti umožnit občanům požívat všeho, co plyne z přirozeného 

práva. Veřejná moc je tedy zavázaná k tomu, aby každému občanovi zaručil 

život v souladu s tímto přirozeným právem.“46 

V úvodu Druhého pojednání o vládě Oskar Krejčí definuje přirozený stav, jako 

„dokonalou svobodu jednotlivce řídit své jednání a nakládat se svým 

majetkem…Stav všeobecné rovnosti, v němž veškerá moc a práva jsou 

vzájemná.“47 i když jde o stav svobody, nejedná se v žádném případě o podobu 

libovůle. Jednotlivec tedy nakládá se svým vlastnictvím v mezích přirozeného 

zákona. „Ačkoli člověk má nekontrolovatelnou svobodu volně nakládat se svou 

osobou nebo se svým majetkem, přece nemá svobodu zahubit sebe sama nebo 

rovněž nějakou bytost, jež má ve své moci.“48 Člověk nemá nad sebou žádného 

jiného jednotlivce, ale jedná pod přirozeným zákonem, který nemá psanou 

podobu. Podle Locka je tento zákon jasný a pochopitelný všem rozumným 

tvorům.49 Locke také zdůrazňuje, že aby byl zachován přirozený zákon, který 

vyžaduje mír a zachování všeho lidstva, je tento přirozený zákon vložen 

do rukou každého člověka a je na každém z nás, jak s tímto faktem naloží.50 

Podle Locka se hovoří o stavu válečném tehdy, jestliže ten, kdo se pokouší 

dostat druhého člověka do své neomezené moci. Tímto přivádí sebe sama 

do válečného stavu s ním, protože je tomu třeba rozumět jako projevení záměru 

proti jeho životu. A takoví lidé, kteří žijí pospolu, řídící se svým vlastním 

rozumem, bez společné vrchnosti na zemi s pravomocí rozsuzovat je, jsou 

správně ve stavu přirozeném. Naopak násilí nebo projevený úmysl násilí proti 

druhé osobě, kde není vrchnosti na zemi, k níž se lze odvolat o pomoc, je stav 

válečný.51 
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Hobbes byl toho názoru, že občanskou společnost, zdroj míru a bezpečí mezi 

lidmi, vytváří teprve společenská smlouva a ta se zakládá na představě 

o racionálním kalkulu vzájemných výhod těch, kdo tuto smlouvu uzavírají.52 

Člověku jde tedy jen o vlastní prospěch a je nucen užívat všech prostředků 

ke své sebezáchově. Společenská smlouva je podle Hobbese nutná pro přežití 

jednotlivců. „Locke nemohl nikdy Hobbesův vypjatý kalkulující racionalismus 

přijmout a sám dává přednost rozumu jako praktické moudrosti, odhalující 

přece jen smysl, který Bůh vložil do všeho stvořeného, tedy i do lidské 

existence.“53 

2.4.2. Svoboda 

Svoboda liberálů je svobodu individua, kdy člověk je schopen jednat podle své 

vlastní vůle. Svoboda je pro liberalismus možná jednou z nejdůležitějších 

hodnot, na kterou se klade velký důraz. Pro rané liberály byla svoboda 

přirozeným právem a základním předpokladem skutečné lidské existence.  

Pozdější liberálové viděli ve svobodě jediné prostředí, ve kterém lidé mohou 

rozvíjet své kvality, schopnosti a dovednosti. Přesto liberálové nesouhlasí 

s názorem, že právo jednotlivců na svobodu je absolutní, protože neomezená 

svoboda může vést až k libovůli, tzn., že se může změnit v právo, kterého 

zneužívají ostatní lidé, a to liberalismus samozřejmě nechce.  

Důležité je také upozornit na to, že přestože liberálové považovali svobodu za 

zásadní hodnotu lidské existence, došlo k odlišnému chápání svobody, mezi 

klasickými a moderními liberály.  Britský historik Isaiah Berlin ve své práci 

Dvojí pojetí svobody rozlišil „negativní“ a „pozitivní“ teorii svobody. „Běžně 

říkám, že jsem svobodný natolik, nakolik se žádný člověk nebo lidské těleso 

nevměšuje do mé činnosti. Politická svoboda v tomto smyslu je jednoduše 

prostor, v němž člověk může jednat bez překážek ze strany druhých lidí. Jestliže 

mi druzí brání, abych dělal, co bych jinak dělat mohl, jsem do té míry 

nesvobodný; a jestliže tento prostor je ze strany druhých lidí omezen na určité 
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minimum, může se o mně říci, že jsem přinucen a, může být, že zotročen.“54 

Berlin dále dodává, že přinucení je záměrné vměšování se ze strany jiné lidské 

bytosti uvnitř prostoru, v němž bych mohl jednat jinak. Politickou svobodu nebo 

volnost postrádáte pouze tehdy, když vám jiné lidské bytosti brání v dosažení 

cíle. Pouhá neschopnost dosáhnout cíle není nedostatkem svobody.55  

Tito klasičtí političtí filosofové chápali, že lidské účely a činnosti spolu sami 

od sebe neharmonizují, a protože přisuzovali značnou hodnotu jiným cílům, jako 

je spravedlnost, štěstí, kultura, bezpečnost nebo různé stupně rovnosti, byli 

připraveni omezit svobodu v zájmu jiných a vskutku i kvůli svobodě samé.56 

„Tito myslitelé předpokládali, že prostor svobodného jednání lidí musí být 

omezen zákonem. Stejně tak ale předpokládali, zvláště takoví libertariáni jako 

Locke a Mill v Anglii, Constant a Tocqueville ve Francii, že by měl existovat 

určitý minimální prostor osobní svobody, který za žádných okolností nesmí být 

narušen; neboť je-li překročen, jedinec shledává, že se nachází v prostoru, který 

je příliš omezený i na to, aby v něm minimálně rozvinul své přirozené 

schopnosti.“57 Z toho plyne, že se musí vést hranice mezi oblastí privátního 

života a veřejné autority. Ale zároveň jsou lidé na sobě do značné míry závislí, 

žádná lidská činnost není tak zcela privátní, aby nikdy žádným způsobem nebyla 

na překážku životu druhých lidí. 

„Pozitivní smysl slova svoboda vychází z přání individua být svým vlastním 

pánem. Přeji si, aby můj život a moje rozhodnutí závisely na mně samotném, 

nikoli na vnějších silách jakéhokoli druhu. Přeji si být nástrojem svých vlastních 

aktů vůle, nikoli druhých lidí. Přeji si být subjektem, nikoli objektem; tedy přeji 

si jednat na základě důvodů, vědomých účelů, které jsou mé vlastní, nikoli 

na základě příčin, které na mne působí z vnějšku. Přeji si být někdo, nikoli 

nikdo: činitel, který se rozhoduje, a ne ten, o kterém se rozhoduje, který řídí sám 

sebe, a ne ten, který je řízen vnější přírodou nebo jinými lidmi, jako by byl 
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pouhou věcí, zvířetem nebo otrokem neschopným hrát lidskou roli, tj. 

neschopným vymýšlet vlastní cíle a politiku a také je uskutečňovat.“58
   

Pozitivní svoboda byla chápána, jako možnost být svým vlastním pánem, tedy 

být autonomní. Tato svoboda vedla k rozvoji schopností lidí a vlastnímu rozvoji, 

což dospívalo až k seberealizaci.59 Zastáncem pozitivní svobody byl např. Hegel 

a jeho následovníci, kteří společně s Hegelem zastávali názor, „že individuální 

svoboda v plném slova smyslu znamená mít příležitost k seberealizaci. 

Politickým obsahem pozitivního pojetí je přesvědčení že jestliže jsou k dosažení 

seberealizace potřebné jisté zdroje, síly nebo schopnosti, pak mít tyto prostředky 

musí být považováno za součást svobody samotné.“60  

John Gray ve své knize Liberalismus říká, že právě na tomto základě hájí 

moderní revizionističtí liberálové zaopatřovací stát jako instituci, zvětšující 

svobodu. Sdílejí s Hgelem takový názor, že svoboda znamená více než jen 

zákonné právo jednat. Znamená především mít prostředky a příležitosti jednat, 

abychom co nejlépe využili svého života. Tito revizionističtí liberálové se také 

často domnívají, že pozitivní či pravé svobody lze dosáhnout jen v harmonické 

nebo integrované společnosti. Toto pojetí pozitivní svobody velice kritizoval 

Berlin a další současní liberálové. Poukazují především na to, že svoboda 

a seberealizace jsou dvě odlišné věci. Ale i moderní klasičtí liberálové odmítají 

hegeliánskou verzi pozitivní svobody, protože jak upozornil F. A. Hayek 

v důsledku vede ke ztotožnění svobody s mocí konat. A to odporuje liberálnímu 

ideálu rovné svobody, neboť moc nemůže být ze své povahy rozdělena 

rovnoměrně. Zdá se, že mezi hegeliánskou koncepcí pozitivní svobody 

a liberálními hodnotami různosti a rovnosti existuje nepřekonatelný konflikt.61 
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Gray upozorňuje, že pojetí svobody jakožto autonomie62, bylo současnými 

liberály velmi kritizováno. „Podle Isaiaha Berlina má toto pojetí za následek 

mylné rozdvojení já na dvě části, vyšší a nižší, racionální a žádostivou, 

esenciální a empirickou, a může být snadno zneužito coby oprávnění 

k paternalismu a tyranii. Podle Hayeka pokládá myšlenka autonomie (jak ji 

nacházíme například u J. S. Milla) za hrozby individuální svobodě to, co 

je zčásti její podmínkou- poslušnost konvenčním normám a souhlas se zděděným 

způsobem života.“63  

Kdo je to tedy svobodný člověk? Gray říká, že svobodný člověk je ten, kdo má 

určitá práva a výsady potřebné k tomu, aby mohl myslet a jednat autonomně, 

tedy aby každý vládl sám sobě a nebyl ovládán někým jiným. Obsah systému 

základních svobod nemusí být pevně stanovený nebo neměnný, ale měl by 

zahrnovat podmínky, jež jsou za daných historických okolností potřebné 

pro rozvoj a uplatňování schopností autonomního myšlení a jednání.64  

„Často se tvrdí, že kromě těchto občanských svobod patří k základním 

svobodám též (různě pojímané) svobody ekonomické. Skutečně jedním 

ze základních znaků odlišujících moderní liberalismus od liberalismu klasického 

je názor (zastávaný moderními či revizionistickými liberály), že svoboda jakožto 

autonomie předpokládá zajištění hospodářských zdrojů vládou a vládní regulace 

tržního procesu.“65
  

2.4.2.1. Svoboda u Johna Locka 

„Přirozená svoboda člověka je v tom, že je svoboden od veškeré vyšší moci 

na zemi a že není pod vůlí nebo zákonodárnou autoritou člověka, ale že má za 

své pravidlo jen přirozený zákon. Svoboda člověka ve společnosti je v tom, 

že není pod žádnou jinou zákonodárnou mocí než tou, jež byla zřízena dohodou 

ve státě, ani pod panstvím nějaké vůle nebo omezením nějakého zákona než tím, 
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jež zavedla legislativa podle důvěry v ní vkládané.“66 Svobodu Locke vymezil, 

jako nárok lidí na stálá pravidla, podle nichž je nutné žít. Tato pravidla jsou 

společná každému členu společnosti a jsou vydána zákonodárnou mocí v ní 

zřízenou. Jedná se také o svobodu řídit se svou vlastní vůlí ve všech věcech, kde 

ono pravidlo nedává předpisy. Součástí naší svobody je nebýt podroben nestálé, 

nejisté, neznámé, libovolné vůli druhého, tzn. nebýt pod žádným jiným 

omezením než pod přirozeným zákonem.67 Svobodu v oblasti státu Locke chápe 

následovně. Žádná vláda nemůže mít právo na poslušnost od lidu tehdy, pokud 

si lid sám tuto vládu a vládce svobodně nezvolil.  A nelze nikdy předpokládat, 

že s takovouto vládou budou souhlasit, dokud člověk není uveden do plného 

stavu svobody, aby si zvolil svou vládu a vládce. Bez tohoto lidé pod jakoukoli 

vládou nejsou ve stavu svobodných lidí, ale jsou přímo otroky pod válečným 

násilím.68 

Se svobodou souvisí také tyranie, která je vlastně opakem svobody. Jak Locke 

definuje tyranii? Podle Locka tam, kde končí zákon, začíná tyranie, pokud 

je zákon překročen na úkor druhého. „Tyranie je vykonávání moci mimo právo, 

k němuž nemůže být nikdo oprávněn. Je to užívání moci, již má někdo ve svých 

rukou, nikoli pro dobro těch, kdo jsou pod ní, nýbrž pro svůj vlastní, osobní, 

zvláštní prospěch, kdy vládce ať má jakékoli jméno, dává ne zákon, nýbrž svou 

vůli za pravidlo a jeho nařízení a činy nejsou namířeny k zachování vlastnictví 

jeho lidu, nýbrž k ukojení, jeho vlastní ctižádosti, pomsty, chamtivosti nebo 

nějaké jiné bezuzdné vášně. “69  

Pozdějším novodobým chápáním svobody se zabýval i Ludwig von Mises. 

Uvádí, že filosofové, zakladatelé náboženství, kněží a státníci opravdově 

milující svůj lid považovali před vznikem liberalismu otroctví za spravedlivé, 

obecně užitečné a dokonce dobročinné zřízení. Většina byla toho názoru, že lidé 

a vlády jsou předurčeni ke svobodě či nesvobodě.70 Takto uvažovali nejen páni, 
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ale také velká část otroků, kteří na otroctví viděli i něco dobrého. Otrok se prý 

nemusí starat o denní obživu, protože pán je nucen postarat se o jeho nejnutnější 

potřeby.  

Na přelomu 18. a 19. století, kdy se společnost chystala zrušit nevolnictví 

a poddanství selského obyvatelstva Evropy a otroctví černochů v zámořských 

koloniích, se ozvalo mnoho kritických hlasů obhajujících poddanství. „Podle 

jejich argumentace nesvobodní dělníci jsou na nesvobodu zvyklí a nepociťují ji 

jako nepříjemné břímě; nedozráli ještě ke svobodě a nevěděli by, co si s ní počít. 

Zrušení péče pána by je těžce poškodilo a nebyli by schopni hospodařit tak, aby 

vždy měli nutné živobytí; brzy by pak upadli v nouzi a bídu. Osvobozením by 

tedy na jedné straně nezískali to, co by mělo pro ně opravdovou hodnotu, 

na druhé straně by byla vítězně poškozena jejich materiální existence.“71 

S těmito názory se neztotožňovali mnozí páni, ale i někteří poddaní.  

Mises také vysvětluje, že ve prospěch nesvobody existuje jen jeden argument, 

který je tak silný, že přebije všechny ostatní. Říká, že svobodná práce 

je produktivnější než práce vykonávaná nesvobodnými. Nesvobodný dělník 

nemá zájem na tom, aby spolehlivě využíval své síly. Pracuje pouze tak 

usilovně, jak je třeba, aby se vyhnul trestům stanoveným za nedodržení 

minimálního množství práce. Svobodný dělník se však řídí tím, že čím víc práce 

vykoná, tím více si vydělá peněz.72  

Ostatní, kteří s tímto nesouhlasí, ať nadále věří tomu, že jsou všichni lidé 

předurčeni ke svobodě. „Nechť i nadále tvrdí, že existují rasy a národy, jejichž 

přírodou předurčeným údělem je poddanství, a že je povinností panských národů 

udržovat nevolníky v jejich nesvobodě. Liberál ani nechce vyvracet jejich 

argumenty ve prospěch svobody pro všechny bez rozdílu je zcela jiného druhu. 

My liberálové vůbec netvrdíme, že Bůh nebo příroda předurčili všechny lidi 

ke svobodě- již proto ne, že nevíme nic o úmyslech Boha nebo přírody a zásadně 

se vystříháme toho, abychom Boha nebo přírodu vtahovali do sporu o pozemské 

záležitosti. Tvrdíme jedině to, že svoboda všech dělníků je totožná s tím 
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pracovním systémem, který zaručuje největší produktivitu lidské práce, a ten 

je tudíž v zájmu všech obyvatel Země.“73  

Zastáncem pozitivní svobody byl např. Hegel a jeho následovníci, kteří společně 

s Hegelem zastávali názor, „že individuální svoboda v plném slova smyslu 

znamená mít příležitost k seberealizaci. Politickým obsahem pozitivního pojetí 

je přesvědčení že jestliže jsou k dosažení seberealizace potřebné jisté zdroje, síly 

nebo schopnosti, pak mít tyto prostředky musí být považováno za součást 

svobody samotné.“74  

John Gray ve své knize Liberalismus říká, že právě na tomto základě hájí 

moderní revizionističtí liberálové zaopatřovací stát jako instituci, zvětšující 

svobodu. Sdílejí s Hgelem takový názor, že svoboda znamená více než jen 

zákonné právo jednat. Znamená především mít prostředky a příležitosti jednat, 

abychom co nejlépe využili svého života. Tito revizionističtí liberálové se také 

často domnívají, že pozitivní či pravé svobody lze dosáhnout jen v harmonické 

nebo integrované společnosti. Toto pojetí pozitivní svobody velice kritizoval 

Berlin a další současní liberálové. Poukazují především na to, že svoboda 

a seberealizace jsou dvě odlišné věci. Ale i moderní klasičtí liberálové odmítají 

hegeliánskou verzi pozitivní svobody, protože jak upozornil F. A. Hayek, 

v důsledku vede ke ztotožnění svobody s mocí konat. A to odporuje liberálnímu 

ideálu rovné svobody, neboť moc nemůže být ze své povahy rozdělena 

rovnoměrně. Zdá se, že mezi hegeliánskou koncepcí pozitivní svobody 

a liberálními hodnotami různosti a rovnosti existuje nepřekonatelný konflikt.75  

Gray upozorňuje, že pojetí svobody jakožto autonomie76, bylo současnými 

liberály velmi kritizováno. „Podle Isaiaha Berlina má toto pojetí za následek 

mylné rozdvojení já na dvě části, vyšší a nižší, racionální a žádostivou, 

esenciální a empirickou, a může být snadno zneužito coby oprávnění 

k paternalismu a tyranii. Podle Hayeka pokládá myšlenka autonomie (jak ji 
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nacházíme například u J. S. Milla) za hrozby individuální svobodě to, co 

je zčásti její podmínkou- poslušnost konvenčním normám a souhlas se zděděným 

způsobem života.“77  

Kdo je to tedy svobodný člověk? Gray říká, že svobodný člověk je ten, kdo má 

určitá práva a výsady potřebné k tomu, aby mohl myslet a jednat autonomně, 

tedy aby každý vládl sám sobě a nebyl ovládán někým jiným. Obsah systému 

základních svobod nemusí být pevně stanovený nebo neměnný, ale měl by 

zahrnovat podmínky, jež jsou za daných historických okolností potřebné 

pro rozvoj a uplatňování schopností autonomního myšlení a jednání.78  

„Často se tvrdí, že kromě těchto občanských svobod patří k základním 

svobodám též (různě pojímané) svobody ekonomické. Skutečně jedním 

ze základních znaků odlišujících moderní liberalismus od liberalismu klasického 

je názor (zastávaný moderními či revizionistickými liberály), že svoboda jakožto 

autonomie předpokládá zajištění hospodářských zdrojů vládou a vládní regulace 

tržního procesu.“79
  

2.4.3. Rozum80 

Z hlediska historického je nutné říci, že liberalismus měl společné určité aspekty 

s životním postojem osvícenství. Zejména velký důrazem na rozumovou stránku 

člověka.  Vždyť právě osvícenství81 se snažilo jistým způsobem „osvítit“ 

středověkého člověka a vyvést ho ze zajetí nesvobody, nerovnoprávnosti a jisté 

zaostalosti. Doposud středověký člověk „slepě“ přejímal cizí názory, aniž by se 

nad nimi kriticky zamýšlel a případně je zpochybnil. Osvícenský racionalismus82 
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ovlivnil liberalismus v mnoha směrech. Osvícenství jako první ovlivnilo 

duchovní oblast, kdy se ve společnosti začíná projevovat náboženská 

emancipace, tj. překonávání autority církve, jehož prostředkem je idea 

přirozeného náboženství, otevírající zvláště v anglickém osvícenství prostor pro 

deismus. Za druhé se jednalo o politickou emancipaci, založenou na 

přirozeněprávní teorii, respektive teorii společenské smlouvy. V oblasti filosofie, 

pak šlo o překonání klasické metafyziky a obrat ke zkoumání možností poznání 

a jeho využitelnosti.83 

Ivan Blecha ve Filosofickém slovníku pojímá rozum jako specificky lidskou 

duchovní schopnost vytvářet pojmy, soudy a úsudky. Zároveň je člověk schopen 

hledat obecně platné zákonitosti a pronikat k posledním principům věcí nebo 

událostí. V dějinách filosofie však nabýval pojem lidský rozum odlišné 

významy.   V počátcích řecké filosofie byl rozum považován za duchovní 

princip pořádající a ovládající kosmos, ve středověku nabýval rozum významu 

mohoucnosti osobního Boha. V obou případech pak bylo rozumné myšlení či 

jednání chápáno jako lidský podíl na tomto objektivním rozumu. Jako lidská 

duchovní činnost byl rozum od počátku považován za nejdůležitější znak 

odlišující člověka od ostatních živočichů, člověk býval označován jako animal 

rationale. Podle stupně možného podílu na poznání objektivního rozumu se 

ujalo rozlišování mezi nižší formou myšlení a vyšší formou myšlení. Nižší 

forma bývala označována řeckým pojmem nús (později lat. intellectus). Vyšší 

forma duchovní činnosti byla nasměrována na hledání universálních souvislostí 

věcí, událostí a jejich principů. Této formě byl určen pojem dianoia (lat. ratio).84  

2.4.3.1. Jak rozum chápe John Locke 

John Locke velkou část svých studií zaměřil na problematiku rozumu, kterou 

podrobně rozpracoval ve svém díle Esej o lidském rozumu, kde se zabýval 
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především gnoseologií poznání. Tato problematika pro nás v tuto chvíli nebude 

důležitá, protože nás bude zajímat rozum v jiných souvislostech. Další 

důležitým dílem týkající se otázky rozumu, bylo dílo Dopis o toleranci, kde se 

prolínají Lockovy filosofické a politické názory. Rozum byl podle něho 

nepochybně spjat s otázkou idejí. Ať už se Locke vyjadřoval k vybraným 

aspektům ze sféry politické, výchovné či filosofické, vždy zdůrazňoval 

důležitost mravního jednání každého člověka. Ani u otázky rozumu tomu nebylo 

jinak, jelikož kladl větší důraz na rozum jakožto zdroj morálního poznání a 

jednání než na rozum ve smyslu čisté racionální schopnosti poznávat.  

Takto pojatý rozum má vést k poznání přirozeného zákona, respektování sebe 

sama a respektování lidí navzájem.85 S tím souvisí také naše vlastní svědomí, 

které stojí nad naším vlastním rozumem, jak v podobě poznání, tak soudu. Díky 

našemu svědomí jsme schopni lidského ducha správně vnímat, na základě toho 

vhodně usuzovat a následně zaměřovat svou vůli k správnému jednání.86 Locke 

byl přesvědčen, že rozumné jednání je podmíněno zdravým rozumem, vědomý 

si svých vlastních mezí. Zůstává však otázkou: Jak chápe John Lock zdravý 

rozum?  Podle Locka, ten kdo se chová rozumně, se zároveň chová zodpovědně. 

„Morální dimenze rozumového poznání je v Lockově pojetí zřejmá a 

nepochybně vyplývá z jeho jednoduchého, avšak nesmírně důležitého 

předpokladu- že čl. je ze své přirozenosti rozumná, svobodná a tudíž zodpovědná 

bytost.“87  

2.4.4. Spravedlnost88 

Břetislav Horyna vysvětluje, že spravedlnost je jedním z ústředních termínů 

morální filosofie a teologie.  Již u Platóna šlo o celkový životní postoj člověka, 

který mu teprve umožňuje dospívat pomocí dalších ctností ke správnému 

jednání a dobrému životu. Na spravedlnost můžeme nahlížet ze dvou hledisek. 

Prvním je subjektivní pohled, kdy se jedná o ctnost, vyznačující právě lidský 
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postoj „být spravedlivý“. Objektivně spravedlnost chápeme, jako ideu či princip 

spravedlnosti, který slouží jako měřítko úsudku o normách jednání, např. o jeho 

politických, právních, sociálních pravidlech.89 Spravedlnost můžeme chápat 

v mnoha souvislostech, já bych se ráda zabývala konkrétně sociální 

spravedlností, která je něco jiného než spravedlnost odměňující a trestající. V té 

jde o spravedlivý trest, o určení trestu, který odpovídá zločinu. Adam Swift 

vnímá pojem „spravedlnost“ jako požadavek, aby lidé dostali, to, co jim náleží. 

Nejde o to, aby lidé něco dostali, protože je to pěkné, zdvořilé nebo, že by bylo 

pěkné jim to dát. Ani ne proto, že by to bylo morálně správné. Zkrátka lidé by 

měli dostat to, co jim náleží. Na základě tohoto tvrzení můžeme vidět, jak úzce 

je spravedlnost spjata s povinností, s tím, co morální hledisko vynucuje, 

abychom dělali jeden pro druhého.90  

Spravedlnost je ústředním tématem mnoha filosoficko-politických teorií a každý 

systém vnímá spravedlnost odlišně.  Velký zlom v této oblasti nastal v roce 

1971, kdy americký politický filosof John Rawls vydává své nejvýznamnější 

dílo Teorie spravedlnosti (Theory of Justice).  Rawlsova Teorie vyvolala velkou 

vlnu reakcí a vedla k zamyšlení se nad otázkou. Jakou by měla mít podobu naše 

společnost? Tato sociální spravedlnost je svým způsobem jistým navázáním na 

již existující teorii společenské smlouvy, do které Rawls vkládá nová hlediska a 

podněty.  

2.4.4.1. Teorie spravedlnosti Johna Rawlse  

Dříve než se dostanu k samotnému jádru teorie spravedlnost, vysvětlím, jak 

Rawl vnímá společnost. Společnost je podle něho do jisté míry soběstačným 

sdružením občanů, vzájemně respektující jistá závazná pravidla chování. Tato 

pravidla specifikují systém spolupráce, kterým dochází k naplňování dobra jeho 

účastníků a přináší jim vzájemné výhody. Společnost však nepřináší pouze 

výhody, ale ve společnosti se objevuje i konflikt zájmů, protože lidem není 
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lhostejné, jakým způsobem jsou rozděleny statky vyprodukované jejich 

spoluprací.91  

Nyní se dostáváme k tomu, jak John Rawls chápe dobře uspořádanou 

společnost. Je toho názoru, že taková společnost nepřispívá pouze k blahu svých 

členů, ale je účinně usměrňována veřejným pojetím spravedlnosti. Tzn., že ve 

společnosti každý uznává stejné principy a rovněž základní společenské instituce 

splňují tyto principy.92 Takových to společenství je ovšem zřídka, jelikož co 

jeden považuje za spravedlivé, druhý může chápat jako nespravedlivé a naopak. 

Zároveň si je většina vědoma toho, že v každé společnosti by měla existovat 

jakási podoba spravedlnosti. Spravedlivé by potom měly být i základní práva a 

povinnosti, jimiž se každý z nás řídí.  Pro případ, že by nastala situace, ve které 

by došlo k přestupkům, musí zde existovat stabilizační síly. Tyto síly by 

znemožnily další nedodržování těchto pravidel a vedly by k obnovení řádu. 

Nyní se dostáváme k samotnému jádru koncepce spravedlnosti, kdy Rawls 

vychází z teorie společenské smlouvy, kterou se zabýval i již zmiňovaný John 

Locke. Locke byl přesvědčen, že před vytvořením společenské smlouvy, lidé žili 

již v přírodním stavu na základě tzv. přirozeného zákona, který ukládal lidem 

sdružovat se.  V tomto stavu byli lidé už nadáni přirozenými právy, jako bylo 

např. právo na život, svobodu a vlastnictví. Je třeba také zmínit, že jedince 

v tomto stavu neovládala žádná nadvláda jiného osoby.  

Rawls upozorňuje na to, že bychom se měli vyvarovat takovým tvrzením, kde se 

původní společenská smlouva týká konkrétní společnosti nebo zvláštní formy 

vlády. Hlavní myšlenkou tohoto pojetí je ten fakt, že principy spravedlnosti jsou 

předmětem původní dohody prvotní struktury společnosti. Tyto principy by 

přijali svobodní a rozumní lidé v nějaké počáteční pozici rovnosti, kde by byly 

definovány základní termíny jejich společenství. Těmito principy má dojít 

k následující regulaci všech dalších dohod. Způsob, jakým by se přistupovalo 

k principům spravedlnosti, Rawls označuje, jako teorii spravedlnosti jakožto 
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slušnosti.93 Zároveň však v žádné společnosti neexistuje takový systém 

spolupráce, na kterém by se lidé v pravém slova smyslu dobrovolně podíleli. 

Protože každý člověk se rodí do jinak situované společnosti, kde zaujímá 

konkrétní pozici s různorodým materiálním zajištěním. Pokud je to však jenom 

trochu možné, společnost založena na principech spravedlnosti jako slušnosti, se 

společnost přibližuje s charakterem dobrovolného systému.94  

Spravedlnost jako slušnost znamená u Rawlse původní stav rovnosti, kdy nikdo 

ve společnosti nezná své místo nebo sociální postavení. A právě v tomto ohledu 

je Rowlsova teorie nejvíce přínosná. Jelikož se v takové společnosti podle 

Rawlse všichni lidé nacházejí ve stejné situaci a není možné, aby se někdo 

povyšovat nad druhé ani, kdyby chtěl, jsou principy spravedlnosti výsledkem 

slušné dohody nebo jednání. Spravedlnost jako slušnost začíná vůbec 

všeobecnou volbou, kterou lidé mohou společně učinit, totiž výběrem prvotních 

principů pojetí spravedlnosti. Tyto principy spravedlnosti musí být ve shodě 

s vytvořenou ústavou a legislativou. 95  

Na tomto místě je také důležité vysvětlit, dva původní principy spravedlnosti, 

které si lidé podle Rawlse zvolili v původním stavu. První princip obsahuje 

právo každého člověka na co nejširší systém základních svobod, které jsou 

slučitelné s podobnými svobodami druhých lidi. Druhý princip zahrnuje dva 

aspekty. První aspekt vysvětluje že, sociální a ekonomické nerovnosti mají být 

upraveny tak, aby se u obou dalo rozumně očekávat, že budou prospěšné 

komukoliv jinému. A druhý aspekt nám sděluje, že tyto sociální a ekonomické 

nerovnosti mají být uspořádány, tak že mají být spjaty s pozicemi a úřady 

přístupnými pro všechny.96 

Princip, který předchází druhému principu, zaručuje všeobecnou svobodu všech 

lidí, zahrnuje politickou svobodu, svobodu slova a shromažďování, svobodu 

svědomí a myšlení, osobní svobodu a právo na soukromé vlastnictví. Druhý 

princip se vztahuje na rozdělování příjmů a bohatství a na strukturu organizací, 
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co do odlišných pravomocí a odpovědností a soustavy příkazů. Rozdělení 

bohatství příjmů nepotřebuje být stejnoměrné, ale musí být k prospěchu 

každého, a všem musejí být přístupné mocenské pozice a vládní úřady.97  

2.4.5. Tolerance98  

Poslední důležitý aspekt liberalismu, který bych ráda zmínila je tolerance. Co 

je to tedy tolerance? Stručně bychom mohli říci, že se jedná o snášenlivost 

a ochotu akceptovat názory či postupy, se kterými ten, kdo je akceptuje, 

nesouhlasí. Dále tvrdit, že tolerance je etický ideál i společenský princip. 

Na jedné straně si tolerance za cíl klade nezávislost osobnosti, na straně druhé 

vytyčuje soustavu pravidel, jak by se lidé měli k sobě navzájem chovat.  

V prvopočátku byla tolerance chápána, jakožto hodnota, která usiluje o 

náboženskou snášenlivost. Ti, kteří se nejvíce snažili podněcovat myšlenkami 

tolerance, byli většinou velkými kritiky a odpůrci římskokatolické církve. 

Zavrhovali nároky papežství a odmítali se podřídit církevním dogmatům. 

Představa tolerance se vytvářela v průběhu náboženských válek a nepokojů 16. a 

17. století. V té době docházelo logicky k pronásledování protestantů ze strany 

církve, ale i stíhání těch, kteří v rámci reformovaného náboženství měli odlišné 

názory.99 Člověk, který je tolerantní je ochoten srovnávat vlastní přesvědčení 

s přesvědčením toho druhého. Tolerance je tedy o tom, že člověk nebude 

všechny lidi kolem přesvědčovat jen a pouze o své vlastní pravdě, ale bude 

nakloněn i k jiným stanoviskům, které se bude snažit pochopit. 

Hlavní problém, který nastal mezi liberalismem a církví podle Ludwiga von 

Misese spočíval v tom, že se jejich vzájemné představy míjejí. Liberalismus se 

výhradně zabývá věcmi pozemskými, oproti tomu církev život na zemi chápe, 

jako předstupeň toho pravého života po smrti.  Liberálové církev vnímali, jako 

politickou moc, která svými dogmaty neustále koriguje chování člověka na zemi 

a tím si stále vynucuje, jak se chovat či nechovat. Liberalismus se vždy staví 
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proti jakékoli podobě nesnášenlivosti a tudíž i té církevní. Naopak liberalismus 

požaduje toleranci všech názorům, církví i sekt a naopak úmyslné vykázání na 

okraj všech, kdo se vyznačují jakoukoli nesnášenlivostí.100 

2.4.5.1. Tolerance u Johna Locka 

Myšlenky náboženské snášenlivosti formuloval také John Locke, který 

je svědkem netolerance, neboť politika a náboženství se v Anglii 60. let 17. 

století střetají stejně prudce jako v předchozích desetiletích. Anglikánská církev 

zůstává oficiální církví a střetá se jak s nonkonformisty (hlavně kalvíny), tak 

s těmi, kdo byli považováni za disidenty (puritáni, skotští presbyteriáni a další 

nezávislí). Řadu kroků Karla II. ve vnitřní a zahraniční politice považoval Locke 

za projev netolerance a osobní zvůle.101  

Tolerancí se John Locke zabýval nejpodrobněji v jednom ze čtyř dopisů, v tzv. 

Dopisu o toleranci (Epistola de Tolerantia). Původně tato korespondence byla 

adresována profesoru Limborchovi, který původní latinskou verzi uveřejnil 

na jaře 1689 v Goudě.102 „Dopis o toleranci představoval nejen plod 

akademických nebo pouze soukromých úvah svého autora, nýbrž reagoval 

na velkou soudobou diskusi anglické (a nejen anglické) společnosti koncem 17. 

století.“103 Je důležité zmínit rozlišení, na které upozornil Petr Horák v úvodu 

Dopisu o toleranci. Locke totiž rozlišil sféru náboženskou a politickou. 

Náboženství chápal jako soukromou záležitost a politiku jako záležitost 

veřejnou.  

Locke se domníval, že „církev je svobodným společenstvím lidí, kteří se sami od 

sebe sdružili k tomu, aby veřejně uctívali Boha způsobem, o němž věří, že jej 

Bůh přijme a oni dojdou spasení. Tvrdím, že je to společenství svobodné a 

dobrovolné. Lidé se nerodí jako členové určité církve, jinak by náboženství spolu 

s pozůstalostí přecházelo podle dědického zákona z otce a jeho předků na 

potomky a ty by vděčili za svou víru rodičům; nic absurdnějšího si nelze 
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představit.“104 Člověk podle Locka dobrovolně vstupuje do společenství, o 

kterém je přesvědčen, že v něm najde pravé náboženství s nadějí na spásu. 

Pokud však později v církvi jedinec najde něco mylného a nepřiměřeného, musí 

mít možnost z takové církve vystoupit, protože církev je tvořena členy, kteří se 

spojili dobrovolně.105  

Jak už bylo řečeno, cílem náboženského společenství je dojít věčného života, 

proto musí všechny soustavy náboženských předpisů a církevní zákony 

směřovat k naplnění tohoto cíle. V takovém společenství se nemůže dít nic, co 

by souviselo s vlastnictvím hmotných a občanských statků. Rovněž nesmí být 

použito síly, a to z žádného důvodu. Síla totiž zcela náleží úředníkovi, a 

vlastnictví společně s užíváním hmotných statků podléhá jeho pravomoci.106  

Locke byl toho názoru, že není možné věřit pod nátlakem. Jde přece jen 

o osobní vztah mezi konkrétním člověkem a Bohem. Takovýto vztah se nedá 

řídit institucionálně nebo politicky. Locke však taky zdůrazňoval politickou 

důležitost náboženské tolerance jako něco, co je nevyhnutelné pro jednotu a sílu 

národa.107 

Stěží se člověk zalíbí Bohu, když se bude účastnit různých církevních obřadů, 

ale ve své mysli nebude opravdu přesvědčen, že prostřednictvím tohoto 

náboženství dojde spásy. Toto pravé náboženství neusiluje o nadvládu církve 

nad státem, ale řídí se podle Písma svatého a učí lidi, aby žili dle zásad ctnosti 

a zbožnosti. Žádná církev by se také neměla povyšovat nad druhou. Stejně tak 

by neměla upírat práva člověku, který je členem jiné církve. Podle Locka by 

žádný příslušník jiného náboženství dokonce ani pohan neměli být vyloučeni 

ze společnosti, protože v evangeliu se nic takového nepíše.108 „Mohamedán není 

a nemůže být pro křesťana kacířem nebo schizmatikem, a jestli někdo přestoupí 
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od křesťanské víry k islámu, nestává se proto kacířem heretikem, nýbrž 

odpadlíkem a nevěřícím.“109 

Tak jako stát má své zákony, které chrání občana před násilím či podvodem, tak 

také každá církev má určité podmínky a musí dodržovat jisté zákony. Kde 

nejdůležitějšími zákony by měly být podmínky pro přijetí nových členů, ale 

i podmínky exkomunikace. Celá exkomunikace spočívá v tom, že společenství 

vyhlásí své rozhodnutí o vyloučení a tím svazek se svým členem zruší. Locke 

uvádí, že církev není povinna ve jménu tolerance držet ve svém společenství 

člověka, který poté, co byl napomenut, i nadále přestupuje zákony, jež si její 

společenství stanovilo. Zároveň tvrdí, že žádná soukromá osoba by neměla 

v žádném případě ohrozit, nebo poškodit občanské blaho jiné osoby jen proto, 

že to vyznává jiné náboženství.110 Nejdůležitějším argumentem pro věc 

tolerance je podle Locka to, že každý člověk je sám schopen starat se náležitě 

o svou duši, a tudíž je sám zodpovědný za své spasení.111 Péče o duši náleží jen 

člověku samému a to i v tom případě, že by se o svou duši staral špatně.  

Doposud jsem rozváděla podrobněji náboženskou toleranci, ale jak je to vlastně 

s politickou tolerancí? „Locke na základě výše uvedené argumentace definuje 

okruh mocenské působnosti osoby, která vykonává veřejnou to je státní moc. Je 

to onen magistratus z latiny- vládce, úředník, který musí dodržovat v podstatě 

jedinou povinnost, totiž zachování tolerance a veřejného blaha.“112 Magistratus 

může a zároveň musí rozhodovat o tom, jaké druhy pojednání záležitostí, které 

jsou nábožensky neurčité, jsou dobré nebo špatné a to prostřednictvím nalézání 

a ustanovení zákona. Zároveň se však magistratus nemá vměšovat do církevního 

života, pokud tento život nenarušuje svobodu a veřejné blaho. 113 
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3. Vrchol liberalismu 

V Anglii 19. století došlo uvnitř klasického liberalismu k jistému přelomu. 

Klasický liberalismus postupně začal podléhat novému, pozměněnému 

liberalismu, který usiloval o nové pojetí a tím se vlastně odlišoval od klasických 

liberálních idejí. Nově pojatý liberalismus začal čím dál tím více zdůrazňovat, že 

by stát měl řešit sociální nerovnost a mírnit vzniklé sociální napětí mezi lidmi.  

Ti, kdo v Anglii stále zastávali klasické liberální principy, si již v 70. letech 19. 

století byli vědomi toho, že současný historický vývoj se obrací proti nim. 

Jelikož po celé 19. století byly klasické liberální ideje na ústupu. První rozvrat 

mezi anglickým liberalismem a klasickým liberalismem zapříčinili zakladatelé 

utilitarismu114, Jeremy Bentham a James Mill. Tito myslitelé vycházeli 

z principu užitečnosti, který požaduje, abychom se v každé situaci rozhodli tak, 

aby naše rozhodnutí vedlo k co největšímu blahu pro co největší počet lidí. 

Zůstává však otázkou, co všechno přispívá k všeobecnému blahu. Jedním 

názorem je, že následky našeho chování musíme posuzovat individuálně 

v každém konkrétním případě. Mluvíme tedy o tzv. utilitarismus činu. Druhý 

názor přichází s tím, že se musíme předem ptát, co by se stalo, kdyby jednali 

všichni, jako já. V této souvislosti mluvíme o utilitarismu pravidla.  

V jistých stopách Jamese Milla pokračoval i jeho syn, John Stuart Mill, který 

zastával jak klasické, tak moderní teorie. Konflikt s klasickým liberalismem 

nastal, když ve své knize Principles of Political Economy, rozdělil výrobu 

a rozdělování v oblasti hospodářského života. Říká, že zásobovací tedy 

rozdělující opatření jsou otázkou společenské volby. Oproti tomu klasický 

liberalismus chápe hospodářský život, jako ucelený systém vztahů, ve kterém 
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jsou výrobní a rozdělující aktivity propojeny.115 Z tohoto vyústil rozpor mezi 

klasickým a moderním liberalismem v Anglii. J. S. Mill své liberální 

přesvědčení nejvíce popsal ve svém spise On Liberty.  

3.1. Klasický liberalismus 

Klasický liberalismus preferuje především přirozeně právní stav, kdy člověk je 

vnímán jako individuum se svými nároky a povinnostmi. Podle Johna Locka má 

každý člověk nárok na právo života, svobody a majetku. Dalším významným 

znakem klasického liberalismu, bylo negativní pojetí svobody, o které již byla 

řeč. Řekli jsme, že člověk je svobodný do té míry, že se nikdo nevměšuje do 

jeho činností. Nikdo nesmí zasahovat do soukromé sféry člověka. Tuto svobodu 

bychom mohli vnímat, jako svobodu „od“, tedy nátlak a donucování. Co se týká 

klasických liberálních ekonomů, preferovali myšlenku volného trhu, která je 

úzce spojena s ekonomickou filosofií laissez faire. V této situaci jde o omezení 

zásahů státu do ekonomických záležitostí, trh je v takové situaci schopen se sám 

regulovat a proto nepotřebuje žádné vedení ze strany státu. Klasický 

liberalismus tak zastával myšlenku tzv. minimálního státu. 

3.2. Moderní liberalismus 

Moderní liberalismus bychom mohli nazvat také do jisté míry sociálním 

liberalismem. V důsledku klasického liberalismu, který obhajoval a preferoval 

nezasahování státu do ekonomické sféry, docházelo k čím dál větším sociálním 

rozdílům mezi chudými a bohatými občany.  V důsledku toho moderní 

liberálové chtěli, aby stát občanům zajistit sociální zabezpečení a sociální 

podporu a tím došlo k smazání tak výrazných sociálních rozdílů, jaké v Anglii 

nastaly. Moderní liberálové proto zdůrazňují tzv. rovnost příležitostí, kdy stát 

má zasáhnout v takové situaci, v níž jsou jedinci znevýhodněni vůči ostatním ve 

společnosti.  

V souvislosti s tím, moderní liberalismus preferoval pozitivní svobodu, která 

lidem umožňuje o věcech rozhodovat samostatně bez omezení státu. Rozhodnutí 
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člověka závisí na každém samostatně a ne na vnějších silách. Taková svoboda je 

chápána jako směr „ke“ svobodě a k naplnění svých vlastních cílů a přání. 
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3.3. Úpadek liberalismu 

Jak upozorňuje Gray, Herbert Spencer po dlouhou dobu svého života obhajoval 

přísnou verzi liberálního laissez faire. Velice mu však uškodila kritika Thomase 

Henryho Huxleyho a Henryho Sidgwicka. Tato zdrcující kritika se týkala 

Spencrovy evoluční politické etiky. Klasická liberální tradice koncem 19. století 

neměla příliš velkých filosofů, výjimkou byli lord Acton a Herbert Spencer, 

jehož vliv však v Anglii stále upadal.116 

Gray také zmiňuje takové liberály, jako byli Thomas Hill Green a Bernard 

Bosanquet. Tito britští filosofové polemizovali s převážně negativní koncepcí 

svobody tedy, že nikdo nemá právo zasahovat do svobody jednotlivce. Tuto 

negativní podobu svobody zastávali především klasičtí liberálové. Tito 

revizionističtí filosofové se naopak přiklonili k představě aktivní svobody 

či svobody jako způsobilosti, tedy k tzv. pozitivní svobodě.117  

Důležitý je jistý zlom, který nastal katastrofou první světové války, jak 

upozorňuje Gray. Protiliberální hnutí se objevila v 70. a 80. letech 19. století 

v Německu a ve Spojených státech. Zde začali prosazovat ochranu vlastního 

trhu tzv. protekcionismus a zavádět intervencionistická opatření v hospodářském 

životě. A právě zde dochází k tomu, že také Liberální strana v Anglii za 

Asquitha a Lloyda George opustila z velké části klasické liberální pozice 

v záležitostech ekonomické svobody a omezené vlády. Jak již autor zmiňoval, 

bylo by chybou se domnívat, že někde a někdy existovala éra čistého laissez 

faire. Antiliberální prvky začaly pronikat do samotné liberální tradice již 

v polovině 40. let 19. století konkrétně v pracích Johna Stuarta Milla. Klasický 

liberalismus neupadal pouze v důsledku toho, že mnoho liberálů včetně Johna 

Stuarta Milla opustila klasické liberální ideje. Tato změna nastala také 

v důsledku expanze demokratických institucí.118  
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„Přes tyto nezbytné výhrady zůstává pravdou, že z hlediska těch, kdo přišli 

později, bylo století od napoleonských válek do vypuknutí první světové války 

stoletím téměř nepřetržitého liberálního pokroku a úspěchů. Toto století 

zaznamenalo nejvyšší a nejsoustavnější růst blahobytu v lidských dějinách, 

hodnoceno na pozadí stabilních cen a osvobození od velkých válek; 

zaznamenalo bezprecedentní všeobecný růst životní úrovně ruku v ruce 

s obrovským vzrůstem populace, zaznamenalo i stálý rozvoj všeobecné 

vzdělanosti a kultury.“119
  

Konkrétně v Anglii se mezi válkami pokusili John Maynard Keynes, William 

Henry Beveridge a další revizionističtí liberálové nelézt střední cestu mezi 

starým kapitalistickým řádem a novými socialistickými ideály. Intelektuální 

mínění však ovládly převážně marxistické doktríny, které liberální epochu 

považovaly toliko za jednu fázi celosvětového vývoje k socialismu.120  

3.4. Liberální stát  

V první řadě je nutné zmínit, že liberální principy přikazují omezit vládu 

přísnými pravidly. Jak Gray upozorňuje, liberální vláda nemůže být ani jiná než 

omezená, neboť liberální tradice přiznávají lidem práva nebo oprávněné nároky, 

které musí vláda akceptovat a respektovat. Klasičtí liberálové jako byli 

Humboldt, Spencer a Nozick tvrdili, že úloha státu musí být bezpodmínečně 

omezena pouze na ochranu práv a udržování spravedlnosti. Jejich názory byly 

označovány, jako představy tzv. minimálního státu. Kromě toho, je idea 

minimálního státu, který chrání pouze negativní práva, hluboce vnitřně 

rozdělená, neboť neobsahuje žádný přijatelný návrh, jak by měly být tyto 

minimální funkce financovány.121 „Obhajobu minimálního státu však v každém 

případě nalezneme jen u menšiny liberálních myslitelů. Většina liberálů a mezi 

nimi všichni klasičtí liberálové, uznává, že liberální stát může vykonávat celou 

řadu servisních funkcí, které ochranou práv a udržování spravedlnosti 
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přesahují, z tohoto důvodu nejsou zastánci minimálního státu, ale spíše omezené 

vlády.“122 

V této souvislosti bych zmínila Roberta Nozicka, který pojímá „minimální stát, 

jako nejrozsáhlejší stát, jenž může být ospravedlněn. Jakýkoli rozsáhlejší stát 

porušuje lidská práva. Přesto mnoho lidí uvádí důvody, jež údajně ospravedlňují 

rozsáhlejší stát.“123 

Omezený liberální stát nemusí nutně znamenat stát demokratický. Protože 

logicky je-li stát neomezený, nemůže být demokratický stát státem liberálním, 

protože nerespektuje žádnou oblast nezávislosti či svobody, chráněné 

před zásahy státní moci. A proto z liberálního hlediska je neomezený 

demokratický stát spíše formou totalitarismu než liberalismu.124 „Žádný systém 

vlády, v němž mohou být vlastnická práva a základní svobody vystaveny 

zásahům ze strany dočasné politické většiny, nemůže být považován za systém, 

splňující požadavky kladné na liberální režim. Proto může být z liberálního 

hlediska autoritativní typ vlády někdy lepší než režim demokratický, samozřejmě 

za předpokladu, že státní orgány jsou ve své činnosti omezeny vládou 

zákona.“125  

Podle liberálů jsou všechny vlády potenciální tyranie, které jsou zaměřené proti 

jednotlivci. V praxi to znamená, že v prvé řadě je svoboda jednotlivce 

omezována vládní svrchovanou mocí. V druhém případě jde o obavu z moci, 

protože lidé sledují své vlastní cíle a zájmy a pokud získají svou moc, využívají 

ji ve svůj prospěch a škodí ostatním lidem.126  Z tohoto vyplývá, že liberální stát 

musí mít uzákoněny ústavní omezení svévolného vykonávání státní moci. 

Takovýto ústavní stát může nabýt za prvé podoby konstituční monarchie, 

v Evropě se jedná např. o Norsko, Dánsko a Švédsko. Spadá zde také Británie, 

která má demokratické státní zřízení v podobě parlamentní monarchie. Oproti 

konstituční monarchii nemá panovník (monarcha) velké pravomoci, nesestavuje 
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vládu a nemá ani velký vliv na státní záležitosti, protože tyto věci zajišťuje 

parlament a vláda. Za druhé má ústavní stát podobu ústavní republiky, kdy 

příkladem jsou Spojené státy americké. 

F. A. Hayek se zabývá základními principy ústavy. Je toho názoru, že základní 

článek takové ústavy by měl stanovit, že za normálních okolností lze lidi 

omezovat v tom, aby dělali to, co si přejí.  Případně je lze k určitému jednání 

nutit pouze v souladu s definovanými uznanými pravidly správného chování 

vytvořenými v zájmu individuální ochrany každého občana.127 „Účelem 

základního článku nemůže zajisté být definování funkcí vlády, nýbrž pouze 

stanovení mezí jejich donucovacích pravomocí. Ačkoli budeme omezovat 

způsoby, jichž bude vláda moci používat při poskytování služeb obyvatelstvu, 

nebude klást žádná přímá omezení na obsah těchto služeb.“128 

Liberalismus ve své klasické podobě byl často spojován se zásadou laissez faire. 

Jak upozorňuje Gray, je důležité si uvědomit, jak je samotné heslo laissez faire 

neurčité a nejednoznačné, protože v této zásadě nebylo jasně řečeno, co je 

od člověka vlastně požadováno. Všichni zastánci laissez faire usilovali o to, aby 

ekonomická aktivita nebyla omezována jakýmikoliv státními zásahy a tak 

vzniklo ideální prostředí pro volný trh. A právě v tento moment Gray 

zdůrazňuje, že se tito liberálové spoléhají, na to, že jim nějaká teorie 

spravedlnosti či práva řekne, co považovat za zasahování do sféry svobody a co 

už nikoliv.129  

„Soudy o porušování zásady laissez faire tedy předpokládají jakousi teorii 

oprávněných nároků na vlastnictví a svobodu a budou se měnit v závislosti 

na rozdílnostech těchto teorií. Někteří zastánci laissez faire tak budou považovat 

patentové zákony a zákony o bankrotu za narušení hospodářské svobody, 

zatímco jiní v nich budou spatřovat spravedlivý rámec hospodářské aktivity.“130 

Aby nedocházelo k takovýmto rozdílům je jediné možné řešení a to vznik 

                                                   
127

 Srov. HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda: Nový výklad liberálních 

principů spravedlnosti a politické ekonomie. Praha: Prostor, 2011. s. 480. 
128

 Tamtéž. s. 481. 
129

 Srov. GRAY, John. Liberalismus. Praha: Občanský institut, 1999. s. 85.  
130

 Tamtéž. s. 85. 



49 
 

jednoznačné ideje laissez faire. Ovšem např. Gray byl toho názoru, že žádný 

uspokojivý výklad přirozených práv, který by takovou teorii mohl podpořit, 

neexistuje. Klasičtí liberálové ve smyslu laissez fair byli znepokojeni nejvíce 

omezením jejich svobody, ale ne jen tím. Striktně se stavěli proti donucovacím 

vládním zásahům a zákonům v ekonomické sféře. Vlna nesouhlasu se vždy 

snesla, když vláda vyhlásila nové tarify, regulace a sazby. Paradoxem je, 

že pokud stát odstranil, nebo zmírnil tyto požadavky, liberálové byli spokojeni 

a neměli v úmyslu, aby se v tomto směru vláda zcela stáhla. To znamená, 

že s určitým vládním opatřením stále počítali a brali ho v úvahu.  

Klasičtí liberálové se často odvolávali na vládní aktivitu, která byla buď 

nátlaková, nebo nenátlaková. John Stuart Mill vládní zásahy rozdělil, jako 

autoritativními a neautoritativními. Vládní aktivita neautoritativní, a zároveň 

přípustná, neuvaluje žádné donucovací opatření na soukromé iniciativy 

v oblastech, v nichž působí.131 „Zásada laissez faire tedy může prostě požadovat 

omezení autoritativních či nátlakových aktivit vlády na minimum nutné 

pro udržování spravedlnosti, aniž bychom požadovali omezení vlády pouze 

na tuto úlohu.“132  

Nozick zavádí termín „distribuční spravedlnost“. Přičemž podle Nozicka 

předmětem spravedlnosti ve věci majetku jsou tři hlavní témata. Prvním 

je původní dosažení majetku, přivlastňování si dosud nevlastněných věcí. Jedná 

se tedy o osobu, která získá na majetek v souladu s principem spravedlnosti 

pro nabytí majetku, která má právo tento majetek vlastnit. Druhé téma se týká 

převodu majetku z jedné osoby na druhou. Osoba, která nabyde majetek jiného 

oprávněného držitele v souladu s principem spravedlnosti při převodu, má právo 

na toto vlastnictví. A posledním krokem je to, že nikdo nemá právo 

na vlastnictví jinak než na základě nyní zmíněných dvou bodů.133  

„Úplný princip distribuční spravedlnosti by jednoduše stanovil, že daná 

distribuce je spravedlivá tehdy, jestliže mají všichni právo na majetek, který za 
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dané distribuce vlastní. Distribuce je spravedlivá, jestliže povstává z nějaké jiné 

spravedlivé distribuce prostřednictvím legitimních prostředků. Legitimní 

prostředky přechodu od jedné distribuce k druhé jsou specifikovány principem 

spravedlnosti při převodu. Legitimní prvky „tahy“ jsou specifikovány principem 

spravedlnosti ve věci nabytí majetku.“134 Nozick v této souvislosti zmiňuje 

podrobně také Lockův pokus o specifikaci principu spravedlnosti pro nabytí 

majetku. Podle Locka vznikají vlastnická práva na nevlastněný objekt tak, 

že s ním někdo spojí svoji práci. „To, nač kdo vynaložil svou práci, uznává se za 

jeho majetek, ačkoli předtím to bylo společným právem každého…Koliko půdy 

kdo obdělává, osévá, zvelebuje, pěstuje a jejího výtěžku může užívat, tolik je jeho 

vlastnictvím.“135  

Nozick říká, že není přesvědčivé považovat zlepšení objektu za jeho plné 

přivlastnění, pokud je zásoba nevlastněných objektů, které by mohly být 

zlepšeny, omezená. Protože skutečnost, že se nějaký objekt stane vlastnictvím 

jedné osoby, mění situaci všech ostatních. Zatímco předtím měli všichni 

svobodu použít daný objekt, teď již tomu tak není. Tato změna v situaci 

ostatních nemusí být k horšímu. „Pokud si přivlastním zrnko písku z Coney 

Island, nikdo jiný si nemůže nyní dělat, co by chtěl s tímto zrnkem písku. Ale 

zbývá množství dalších zrnek písku, s nimiž si ostatní mohou udělat totéž. 

Klíčovým bodem je, zda osvojení nevlastněného objektu situaci ostatních 

zhoršuje.“136  

3.5. Liberální ekonomická tradice 

Za zakladatele liberální ekonomické tradice je považován ekonom a filosof 

Adam Smith. Své ekonomické názory podrobně rozpracoval ve svém obsáhlém 

díle Pojednání o podstatě bohatství národů (An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Nations) z roku 1776. Toto dílo je v mnoha směrech 

nadčasové a oprávněně považováno za první systematický výklad ekonomie 
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v dějinách lidstva. Kniha je koncipována do pěti částí (knih), ve kterých 

se Smith zabývá širokou škálou témat. Podrobně popisuje pojetí soustavy 

politické ekonomie, podstatu používání kapitálu a samotné jádro knihy, což 

je odpověď na otázku, jaký je důvod odlišného růstu blahobytu v různých 

zemích.  

Důležitou součástí národního hospodářství je bezpochyby také zahraniční 

obchod. Dovoz zlata a stříbra není to hlavní, co stát získává ze svého 

zahraničního obchodu, říká Smith. Všechny země, mezi kterými dochází 

k takovémuto obchodu, mají dvojí prospěch. Zahraniční obchod odváží z těchto 

míst přebytek produktu jejich půdy a práce, po němž není doma už poptávka to 

za prvé, a za druhé přiváží za něj jiné věci, po kterých v dané zemi poptávka 

je.137 Smith oproti jiným ekonomům tedy neviděl zdroj bohatství určité země 

v poptávce, ale naopak v nabídce. „Díky zahraničnímu obchodu nemůže 

omezenost vnitřního trhu zabránit, aby dělba práce nedosáhla ve všech 

řemeslech a manufakturách nejvyšší dokonalosti. Tím, že se otvírá rozsáhlejší 

trh pro tu část produktu takové práce, která přesáhne domácí spotřebu, přispívá 

zahraniční obchod k tomu, že se zvyšuje produktivní síla těchto zemí a 

že se roční produkt zvyšuje na nejvyšší stupeň, a tím že vzrůstá skutečný důchod 

a bohatství společnosti.“138  

Další ekonomickou oblastí, kterou se zabýval Smith hned na začátku Bohatství 

národů, byla důležitá role v celém ekonomickém procesu, kterou představovala 

dělba práce, z níž vyplývá tolik výhod. Smith říká, že se jedná o nezbytný, ale 

velmi pomalu a postupně se rozvíjející následek jistého sklonu lidské povahy, 

kterému vůbec nejde o rozsáhlý užitek. Je to sklon k obchodování, vyměňování 

a směňování jedné věci za jinou.139 Člověk není nezávislý, a proto je odkázán i 

na pomoci svých bližních. Jejich pomoc však nemůže očekávat z jejich dobré 

vůle. Člověk mnohem spíše dosáhne svého tehdy, dokáže-li využít ve svůj 

prospěch sebelásky druhého a ukázat jim, že udělat pro něho to, co žádá 
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je v jejich vlastním zájmu. Podle Smitha by to mohlo vypadat následovně: dej 

mi, co potřebuji já, a já ti dám, co potřebuješ ty. Většinu vzájemných úsluh, 

které právě potřebujeme, získáváme tedy jeden od druhého dohodou, výměnou 

a koupí. Ten samý sklon k provozování výměnného obchodu vede i k původní 

dělbě práce.140 

A tak je zde jistota, že všechno to nadbytečné množství produktů naši vlastní 

práce, které sami nemůžeme spotřebovat, dokážeme vyměnit za takové produkty 

práce jiných lidí, které se nám mohou hodit. To zároveň povzbuzuje člověka 

k tomu, aby se věnoval tomu či onomu povolání, a své schopnosti nebo nadání, 

které snad pro ten který druh práce má, pěstoval a co nejvíce zdokonaloval.141 

Právě individuální bohatství je předpoklad národního bohatství.  

Můžeme tvrdit, že na základě tohoto individuálního bohatství Smith podporoval 

podnikatele a obchodníky, kteří obhospodařovali svá soukromá hospodářství. 

I Smith si byl však vědom toho, že tato snaha uspět vycházela zas a pouze 

z egoistického záměru jedince.  On však oproti ostatním ekonomickým 

teoretikům nebral soukromníky, jako ty, kterými bychom měli opovrhovat 

z toho, že se pouze honí za penězi. Toto povrchní chování obchodníků, jak 

je někteří vnímali, podle Smitha vede právě k bohatství celého národu. Národní 

hospodářství však není pouhým souhrnem individuálních činností, nýbrž 

systémem, který se sám koordinuje bez zásahů ze strany státu. V této souvislosti 

mluvíme o tzv. neviditelné ruce trhu.  

Následně bych zmínila, jak problematiku liberální ekonomie vidí John Gray. 

Vysvětluje, že pokud se hospodářská svoboda může stát nestabilní svévolným 

zdaňováním, je možné, že i fiskální a měnová politika může podobně poškodit 

hospodářský život, který se řídí liberálními zásadami. Klasický liberalismus 

se neustále zabýval tím, jak zabránit této svévoli. Jistým řešením měla být 

ústavní regulace fiskální a měnové politiky, která by usměrňovala neviditelnou 

ruku národního hospodářství. „Všichni současní klasičtí liberálové mají 
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společný cíl - omezený stát v podmínkách vlády zákona, kde jsou (kromě přesně 

vymezených opatření pro mimořádné případy) hlavní hospodářské pravomoci 

vlády- pravomoc tisknout peníze, vybírat je na daních a utrácet - omezeny 

pravidly neméně přísnými než jsou ta, která chrání základní lidské svobody.“142  

Pro toto opatření se však nevyjádřili všichni klasičtí liberálové. Největším 

nebezpečím, jež znepokojovalo klasické liberály v oblasti monetární politiky, 

bylo prudké nestabilizující kolísání hodnoty peněz. I ekonom Milton Friedman 

se zasazoval o podřízení měnové politiky pevným pravidlům.143 „Jiní klasičtí 

liberálové naopak tvrdí, že omezení svévolné vládní činnosti v této oblasti lze 

nejlépe dosáhnout spíše podporou vyvažujících sil než zaváděním zákonných 

pravidel, která lze obejít či změnit. Například v oblasti měnové politiky Hayek 

zdůrazňoval, že zbavit vládu monopolu na tištění peněz je lepší způsob, jak 

ukáznit její měnové aktivity, než je monetaristický pokus podřídit je pevným 

pravidlům.“144 

Liberální pojetí omezené vlády může dokonce obsahovat i něco podobného 

zaopatřovacímu (sociálnímu) státu, říká Gray. Je však třeba zdůraznit, 

že současné argumentace klasických liberálů ve prospěch omezeného sociálního 

státu nespočívají na neliberální myšlence základních sociálních práv, ale spíše 

se opírají o smluvní nebo utilitaristcké úvahy. Argumentem tedy není to, 

že chudí mají nějaké právo na sociální zaopatření, ale spíše to, že takové 

zaopatření může být součástí racionální společenské smlouvy nebo může 

podpořit obecné blaho.145 

Gray také uvádí, že mnoho klasických liberálů dává výrazně přednost 

zaopatřovacímu státu, který zaručuje minimální příjem obyvatelstvu.  

Nejúspornější plán tohoto druhu navrhl již zmiňovaný Friedman a to negativní 

daň z příjmu. Příjmy chudých by se podle něho automaticky doplňovaly 

na úroveň existenčního minima. Takové opatření má z liberálního hlediska 

výhodu, že minimalizuje byrokracii a omezuje nebezpečí paternalismu, jež plodí 
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ta sociální opatření, která ponechávají více rozhodovací moci sociálním 

úřadům.146  

3.6. Útok na liberalismus 

Přesto, že liberalismus zaujímal v moderním období významné místo na 

politické scéně, potýkal se také s politickými soupeři, kterými byli zejména 

konzervatismus a socialismus. Konzervativní i socialističtí myslitelé přicházeli s 

vekou kritikou liberálních názorů. Kritizovali především pojetí liberální 

společnosti a liberálních hodnot, jako byla např. lidská přirozenost, rovnost nebo 

individualismus. Již jsme řekli, že liberální pojetí společnosti je založeno na 

základech společenské smlouvy, která ukládá každému jedinci povinnosti vůči 

státu. Jedině svrchovaný stát podle liberálů může zajistit naši ochranu a 

svobodu. Autorita je vnímána, jako výsledek společenské smlouvy, na které se 

podílejí všichni svobodní jedinci.  

Konzervatismus chápe společnost jako živý celek, v němž jsou jednotliví 

členové vzájemně provázáni. S tím souvisí fakt, že konzervativní společnost je 

hierarchicky uspořádána a každý člen společnosti zastává své místo. Aby taková 

společnost podle konzervativců fungovala, musí všichni členové rovněž 

dodržovat jisté závazky a povinnosti. Konzervatismus klade také velký důraz na 

autoritu, která vzniká z přirozené nutnosti. Konzervatismus klade také velký 

důraz na hodnotu tradice, které se přenášejí z generace na generaci. Tradice, se 

osvědčily již v dávné minulosti, proto jsou předávány dál. Podle konzervativců, 

jestliže něco fungovalo v minulosti, mělo by to fungovat i nyní. Naopak změna 

ve společnosti vyvolává nestabilitu a nedůvěru.  

Socialisté společnost zase vnímali, jako nerovnou moc jednotlivých tříd. 

Rovnost považují, zejména tu sociální, za základní hodnotu. Což je zase 

v rozporu s liberalismem, protože liberalismus sice také kladl velký důraz na 

rovnost, ale hlavně ve smyslu morální hodnoty.  
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Zajímavé je také se podívat na to, jak tyto politické teorie rozdílně vnímali tolik 

důležitou ekonomickou stránku. V samostatné podkapitole jsem se věnovala 

liberální ekonomické tradici, kde bylo řečeno, že je nutné rozlišovat mezi 

klasickým a moderním liberalismem. Klasický liberalismus zastával teorii 

laissez faire, která věřila ve volný trh, bez státních zásahů. Moderní liberálové 

byli obezřetnější a upřednostňovali omezené řízení ekonomiky ze strany státu. 

Také u konzervatismu můžeme vidět dva názory na ekonomiku. „Původní“ 

konzervatismus se obával volného neřízeného trhu, podle laissez faire a tak 

chtěl, aby docházelo k omezení. Naopak „nový“ konzervatismus usiloval o 

neregulovaný volný trh. Ale zároveň oba proudy podporují soukromé 

vlastnictví. Soukromé vlastnictví naopak kritizovali socialisté, kteří podporovali 

společné vlastnictví a sociální rovnost. Z toho také vyplývá, že ekonomický trh 

má být řízen a regulován státem. 

Slabiny socialistického a konzervativního myšlení spočívají částečně i v jejich 

výkladu dějin podle Graye. Socialisté i konzervativci, nepřiměřeně reagují 

na viditelné nesnáze industrialismu, zveličili jeho destruktivní stránku a záměrně 

podhodnotili jeho blahodárný dopad na životní úroveň.147  

Konzervatismus byl také toho názoru, že svět je jednoduše příliš složitý na to, 

aby ho mohl lidský rozum plně pochopit. „Konzervativci tudíž nedůvěřují 

abstraktním idejím a myšlenkovým systémům, které o sobě prohlašují, 

že rozumějí tomu, čemu podle konzervativců porozumět prostě nelze. Své ideje 

konzervativci raději opírají o tradici, zkušenosti a dějiny: opatrně, rozvážně 

a především pragmaticky přistupují ke světu a pokud možno se vyhýbají 

názorům doktrinářským a dogmatickým.“148 
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4. Liberalismus na přelomu 20. a 21. století  

V následující kapitole popisuji nejprve vývoj liberalismus na konci 20. století, 

kde jsem vycházela zejména ze sborníku Liberalismus konce 20. století, což 

je shrnutí přednášek z konference, která se uskutečnila v Praze roce 1992. 

Přičemž nejvíce mě zaujaly přednášky Johna O´Sullivana a Karla Graf 

Ballestrema, který propojil ve svém výkladu liberalismus s křesťanstvím. V této 

kapitole jsem se podrobněji věnovala také myšlenkám rakouského ekonoma, 

filosofa a historika Ludwiga von Misese. Původně působil v Rakousku, ale ve 

20. století se jeho pole působnosti rozšířilo do Spojených států, neboť se zde 

přestěhoval. Protože byl převážně ekonomem, zaměřuji se především na 

sledování vztahu mezi liberalismem a kapitalismem. Mises Byl velkým 

obhájcem liberalismu, zejména toho klasického, jelikož obhajoval myšlenku 

volného trhu (laissez-faire). Kritizoval veškeré omezování státní mocí, byl 

přesvědčen, že neustálými státními regulacemi je bráněno podnikatelům v jejich 

plné aktivitě a tím je zároveň potlačována idea „pravého“ liberalismu. 

V poslední části se zaměřují na liberální politické strany obecně a následně 

popisuji vývoj Liberální demokratické strany ve Velké Británii. 

4.1. Liberalismus konce 20. století 

Hned v úvodu bych zmínila rozdíl mezi ekonomickým a sociálním liberalismem, 

kterým se ve své přednášce zabýval i Sullivan. Konkrétně ekonomický 

liberalismus začal více respektovat existující společenské instituce a více 

si uvědomoval význam silných morálních a kulturních tradic pro podporu 

svobody.  Zároveň se méně opíral o myšlenku nevyhnutelného pokroku. 

Můžeme tedy tvrdit, že ekonomický liberalismus se nějakým způsobem 

„umírnil“, protože už nebyl tolik radikální a snažil se o jisté ústupy 

a kompromisy. Naopak sociální liberalismus149 začal být kritičtějším vůči 
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stávajícímu sociálnímu a ekonomickému uspořádání a to proto, že utlačují určité 

třídy, zejména ty chudé bez jakýchkoli ekonomických prostředků. Sociální 

liberalismus proto začal více podněcovat morální a kulturní experimenty a 

s větší přesvědčivostí hájit myšlenku, že společenské a politické procesy 

nevyhnutelně kráčejí určitým dějinným směrem. 

Ve své přednášce John O´Sullivan srovnává ekonomický a sociální liberalismus. 

Říká, že tyto rozdíly můžeme shrnout do dvou „filosofií“. První „filosofie“ 

v podobě ekonomického liberalismu se snaží osvobodit člověka, od vnějšího 

nátlaku, který je v praxi vyvíjen zejména vládou. Sociální liberalismus, jakožto 

druhá „filosofie“ se snaží osvobodit člověka, od nátlaku osvojovat hodnoty 

a normy společenských institucí, kulturních předsudků a historické 

zkušenosti.150 „Tento rozdíl determinuje i dva zcela odlišné pohledy na stát. 

Ekonomický (čili klasický) liberál pokládá expandující byrokratický stát za 

hrozbu pro obecná lidská práva a svobody, zatímco sociální (čili nový) liberál 

ho pokládá za nástroj rozšiřování těchto práv a svobod navzdory zavedeným 

zájmům, lidovým předsudkům a - v rostoucí míře - i mínění většiny.“151 

Sulliven, se zmiňuje také o vztahu mezi liberalismem a konzervatismem, který 

už od prvních sporů, poukazuje na to, že liberalismus pokládá příliš mnoho věcí 

za samozřejmost. Liberalismus spoléhá na společenské instituce, kulturní, 

morální tradice a zvyklosti poctivé práce a dobré povahy, které jsou starší než on 

sám.  „Tito liberálové věnují malou či vůbec žádnou pozornost zdraví 

společenských a ekonomických institucí, na které přitom spoléhají jako 

na podporu svého programu práv. Výsledkem je oslabení těchto institucí do té 

míry, že jsou stěží schopné plnit své hlavní úkoly a už vůbec se nemohou věnovat 

dodatečným úkolům, které na ně vláda nakládá.“152 Zde bych poznamenala, 

že by vyznělo poněkud zvláštně, kdyby Sullivan mluvil ve prospěch liberalismu, 

jelikož sám tíhne ke konzervatismu a dokonce byl určité období poradcem 

Margaret Thatcherové.  
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Sullivan dodává, že i ekonomický liberalismus má své nedostatky, avšak oproti 

sociálnímu liberalismu neutíká tolik od reality. Ekonomický liberalismus 

uznává, že současná struktura sociálních dávek dává chudým lidem určité 

vypočítavé podněty. Státní podpory způsobují, že je ekonomicky možné 

a dokonce i výhodné, aby lidé využívali všech státních příspěvků a podpor.153 

Toho si sociální liberalismus nevšímá nebo snad ani nechce všímat. 

V této souvislosti podobně hovoří také Ludwig von Mises, který je toho názoru, 

že největší chybou původního liberalismu, byl jeho přehnaný optimismus, který 

věřil v pozitivní vývoj společnosti. Zejména v 90. letech mnoho liberálních 

teoretiků slepě věřilo, že společnost spěje k stále větší dokonalosti a v tomto 

vývoji ji nemůže nikdo a nic zastavit. Optimismus liberály neopouštěl ani tehdy, 

když sílil boj proti nim a proti převládajícím liberálním idejím v politice. 

Mysleli si, že tyto nepokoje není třeba brát vážně a není se třeba jimi 

znepokojovat, protože se podle nich jednalo o poslední ústupové střety 

odumírajícího světového názoru. Slepě věřili a snad i doufali, v to, že se tyto 

útoky uklidní a tyto protiliberální aktivity se zcela zhroutí.154  

Liberálové podle Misese věřili, že lidé věcem rozumí a chápou složitost života 

díky duševním schopnostem, které má každý jedinec k dispozici. Díky duševním 

schopnostem jsou lidé schopni také rozumě jednat a rozhodovat se. O svých 

myšlenkách, které je přivedly k jejich politickým idejím, byli natolik 

přesvědčeni, že nedokázali pochopit, že je někdo, kdo by jim nemohl 

porozumět.155 Mises zdůrazňuje, že liberálové nikdy nepochopili dvě věci: „za 

prvé, že velký dav není schopen logicky myslet, a za druhé, že většině, i kdyby 

poznala, co je správné, se jeví okamžitá zvláštní výhoda důležitější než trvalý 

větší zisk. Většina lidí ani nemá ono duševní nadání, jež je nutné k proniknutí 

do přece jen složitých problémů společenského života, a již vůbec nemá duševní 
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sílu potřebnou k tomu, aby byla přinesena dočasná oběť, z níž se skládá sociální 

jednání.“156  

Podle Heywooda jistý problém v liberální teorii nastává v tom okamžiku, kdy 

roste význam rozdílnosti či rozrůzněnosti, což vede k zpochybnění 

univerzalistických podmínek liberalismu. V takové situaci je složité zařadit 

hodnoty a identitu do abstraktního pojmu jednotlivce. Takovýto útok na liberální 

pojetí jednotlivce se proběhl i ze strany komunistických myslitelů, kteří odmítli 

individualismus a veškeré vybočování se z průměrnosti. Podle tohoto názoru 

identita nevychází z nitra, ale spíše ze sociálního, historického či kulturního 

kontextu, v němž lidé žijí. S tímto názorem se ztotožnil také multikulturalismus, 

který prosazuje jakési kolektivní pojetí identity založené na kultuře, etnicitě, 

jazyku nebo náboženství. Takové myšlenky Heywood zařazuje do jistého 

„postliberálního“ rámce, protože mnozí soudí, že liberalismus 

a multikulturalismus jsou síly protikladné.157  

Byl to právě postmodernismus, který zpochybnil samotné základní hodnoty 

liberalismu a prohlásil osvícenský projekt za fakticky zhroucený. Předpoklad 

tohoto návrhu vycházel z toho, že určitý soubor univerzálně aplikovatelných 

racionálních principů může vytvořit podmínky, které vedou k tomu, že všichni 

lidé ve společnosti si mohou splnit své cíle, aniž by byly vzájemně slučitelné. 

Postmoderní myslitel Richard Rorty však zpochybnil ideu objektivní pravdy 

a tvrdil, že liberalismus je v mnohém podobný, jako všechny jiné ideologie a 

názorové systémy.158  

Jak už jsem předeslala, liberalismus nebyl záležitostí pouze Anglie. John 

O´Sullivan uvádí, že zejména v posledních letech, devadesátých letech 

liberalismus nejvíce nabýval na síle právě ve Spojených státech amerických, kde 

se však objevil jistý paradox. Můžeme tvrdit, že Amerika je patrně největším 

a nejsebevědomějším příkladem úspěchu liberálního politického myšlení. Ale 

zároveň je pojem liberalismus v současné americké politice tolik nenáviděný, 
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že v roce 1988 se s ním liberálové odmítli dokonce ztotožnit.159 „Anglo-

americký liberalismus, na rozdíl od svého kontinentálního protějšku, přežil 

nástup demokracie mas před sto lety díky odvážné a riskantní taktice. Rozdělil 

se na dva proudy - a každá polovina pronikla do konkurenční politické strany, 

trochu jako kvásek a trochu jako parazit. S ekonomickým liberalismem 

se ztotožnili Konzervativci (v Británii) a Republikáni (v USA), strany, které dříve 

hlásaly takové antiliberální myšlenky, jako jsou centrální autorita v politice 

a ochranářské tarify v ekonomice.“160 Tato transformace konkrétně proběhla 

v letech 1880 až 1930.  

4.2. Liberalismus a křesťanství 

V další části bych se ráda zaměřila na liberalismus ve vztahu ke křesťanství, jak 

ho vnímal Karl Graf Ballestrem. Hned v úvodu vysvětlil, jak on sám chápe 

liberalismus. „Jedná se o soubor společenských a politických idejí, které 

se zrodily a rozvinuly v 17. a 18. století jako forma kritiky uzavřených korporací, 

zděděných privilegií a absolutistických vlád…Inspiroval politická hnutí 19. 

století v boji za práva jedince, svobodný trh a umírněnou vládu, a jeho 

ztělesněním jsou instituce liberálních demokracií dvacátého století.“161 

Dále také předkládá, že od počátku byl liberalismus napadán klasickými 

republikány, konzervativci, komunisty a také socialisty. Mohli bychom říct, 

že všichni tito kritici odmítali to, co je základní hodnotou liberálního myšlení, 

totiž společenské užitečnosti individuální svobody.162  

Ballestrem uvádí, že vztah liberalismu a křesťanství byl už od počátku složitý. 

Mnozí představitelé 17. a 18. století, tedy v době zrodu liberalismu, se stavěli 

svými názory proti církvi. Na straně druhé křesťanští představitelé byli také 

velmi kritičtí k liberálním idejím a politice. Církev i v průběhu 19. století 

obhajovala korporace, privilegia a absolutismus. Zároveň útočila na individuální 
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svobodu, lidská práva, neomezený volný trh, myšlenku společenské smlouvy 

a svrchovanosti lidu. V průběhu let však došlo i zde k jistému uvolnění v oblasti 

svobody a tolerance. V roce 1965 se katolická církev na Druhém vatikánském 

koncilu odhodlala vyhlásit princip náboženské svobody, který byl až doposud 

neustále odmítán. V dnešním světě žádná křesťanská církev nepopírá principy 

liberální demokracie. Naopak konkrétně katolická církev je nyní jednou 

z nejaktivnějších obránců lidských práv všude tam, kde jsou lidé, nejen věřící, 

ale pronásledováni autokratickou vládou.163 

 Ballestrem i v současnosti předkládá základní principy liberálních demokracií 

a to svobodu a rovnost.164 Zároveň autor zmiňuje, že tyto principy v mnoha 

ohledech neodpovídají skutečnosti, protože lidé ve skutečnosti nejsou svobodni 

ani rovni. Můžeme si položit otázku, kdo vyžaduje, aby lidé byli pokládáni za 

skutečně autonomní a odpovědné subjekty a byla všem přisouzena stejná práva?  

Nejedná se o žádnou instituci, či organizaci, která by si tuto autonomii 

vynucovala, ale jedná se jen a pouze o naši lidskou důstojnost. Tato práva 

zajišťovalo moderní přirozené právo, v němž byly tyto principy formulovány. 

„Jsou-li lidé pokládáni za svobodné v konání dobra či zla a za rovné v tomto 

smyslu, že všichni jsou děti Boží, jejich důstojnost je nepochybná. V laických 

a pluralitních společnostech tyto principy přežívají jako stopy morálního vědomí 

a právních institucí, třebaže mnozí si již neuvědomují, jejich náboženský původ. 

Existuje zjevné nebezpečí, že normativní konsensus těchto společností se stane 

ještě slabším a méně spolehlivým. Liberály by mělo skutečně potěšit poznání, 

že někteří občané díky své křesťanské víře stále hluboce věří těmto 

principům.“165 

Ve své přednášce Ballestrem zmiňuje také problematiku spravedlnosti, kdy 

základem je princip „suum cuique“, tedy každému co mu patří. Tento princip 

obsahuje vzájemné požadavky, které si nárokují lidé vzájemně si rovní, 

zaměřeni na vzájemnou výměnu služeb a zboží. Ale jedná se také o nároky těch, 
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kteří jsou méně majetní a požadují poctivý podíl na společném bohatství. Jedná 

se o systém práv, povinností, nároků a požadavků mezi sobeckými jedinci 

či zainteresovanými stranami. Adam Smith říká, že spravedlnost je nezbytně 

nutná pro existenci a fungování společnosti, ale Ballestrem výstižně dodává, 

že v žádném ohledu nezaručuje dobrý život. Je to nezbytná, nikoli však 

postačující podmínka štěstí. Pouze díky přátelství, lásce, milosrdenství a všem 

činnostem, které jsou dobrovolné, se může život stát plnohodnotným 

a smysluplným.166  

V této souvislosti autor vysvětluje rozdíl mezi společností a pospolitostí. 

Společnost je systém, který je založený na dělbě práce, soukromém vlastnictví, 

smlouvách, v němž jedinci obvykle závisí jeden na druhém. Společnost tedy 

funguje na základě uspokojování svých vlastních potřeb prostřednictvím 

výměny služeb a zboží. Pospolitost, jak už název napovídá je systém, v němž 

mají jedinci hluboký pocit sounáležitosti k určité skupině, buď proto, že sdílí 

s ostatními členy smysl pro společné hodnoty a cíle, nebo proto, že uznávají 

větší váhu celku.167  

Ballestrem říká, že jak svoboda, tak ekonomická efektivnost vyžadují, aby stát 

respektoval základní struktury občanské společnosti a to především právo 

soukromého vlastnictví. „Liberálové mohou bez problémů podporovat 

a obhajovat různé formy pospolitého života v rámci pluralitní společnosti, 

počínaje rodinou včetně různých forem dobrovolného sdružování, např. církví. 

Naopak musí liberálové připustit, že bez soukromého uspokojení z pospolitosti 

by byl život v občanské společnosti nesnesitelný. Katolické sociální myšlení by 

mohlo trvat na tom, že princip solidarity vyžaduje sociální zákonodárství státu. 

Liberálové nemusí v principu nesouhlasit, i když bude vždy otázkou politického 

kompromisu, jak přizpůsobit požadavky individuální svobody a ekonomické 

efektivnosti požadavkům sociální spravedlnosti.“168  
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4.3. Liberalismus a kapitalismus pohledem Ludwiga von 

Misese 

Podle Heywooda se zdálo, že po pádu komunismu nastoupí nový světový 

pořádek, ve kterém, se ukáže, že liberální demokracie je jistým definitivním 

řešením problému politické organizace. To potvrzovala také další vlna 

demokratizace v rozvojových a postkomunistických zemích a nově nastolený 

„liberální mír“.169 Dále uvádí dva důvody, proč věřit, že tyto liberální tendence, 

možná navzdory dočasným nezdarům, budou pokračovat po celé 21. století.170 

„Za prvé, jelikož společnosti jsou postupně stále složitější a různorodější, 

vyžaduje si udržování politické stability existenci velice složitých komunikačních 

kanálů mezi vládou a lidem, které může zajistit jedině liberální politické 

uspořádání…Za druhé postup liberalismu je těsně spjat se zdánlivě 

nezadržitelným vytvářením celosvětového kapitalistického systému.“171  

Jak už jsme řekli, liberalismus se musel potýkat s mnohými problémy a jedním 

z nich byl i důsledek globálního kapitalistického systému. Na jedné straně 

liberalismus klade důraz na rovnost příležitostí a spravedlnost, ale na straně 

druhé vlivem kapitalismu sílí soukromé vlastnictví a podnikání.  

Mises v této souvislosti vysvětluje, že mnozí se domnívají, že liberalismus 

oproti jiným politickým směrům zastává a preferuje zájmy nejbohatších lidí ve 

společnosti na úkor „obyčejných“ lidí. Podle Misese je mylné, takto uvažovat, 

protože právě liberalismus měl vždy na mysli blaho celku. To potvrdili i 

utilitaristé, kteří hlásali největší štěstí pro co nejvíce lidí, ale ne tím 

nejvhodnějším způsobem.172 Vždyť právě liberalismus byl v dějinách prvním 
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politickým směrem, usilující o blaho všech a ne blaho zvláštních vrstev, jako 

jsou kapitalisté a podnikatelé. Socialismus, předstíral, že usiluje také o blaho 

všech, ale oproti liberalismu se liší nejen cílem, ale i prostředky, jež volí 

k dosažení cíle173 

Mises ve své knize Liberalismus, podrobně popisuje vzájemný vztah mezi 

liberalismem a kapitalismem. Kritizuje protiliberální myslitele a teoretiky, kteří 

liberalismus obviňují z rostoucí nouze a chudoby. Mises míní, že je to právě 

liberalismus, který se snaží všemi prostředky odstranit tuto stinnou stránku 

společnosti. Následně Mises možná trošku vyhýbavě nebo snad záměrně 

zdůrazňuje, že existující sociální a finanční nouze, nemusí být důsledkem 

liberalismu ani tehdy, kdyby se svět dnes řídil právě liberální politikou. Vždyť 

bída, podle mnohých vzniklá v důsledku liberalismu, může být v jiné politice 

ještě silnější a rozsáhlejší. V této souvislosti je nutné dodat, že antiliberální 

politika brzdí téměř všechny instituce soukromého vlastnictví a brání jejímu 

úplnému fungování. Podle Misese je tedy pochybné zbrojit proti liberálním 

principům, neboť není možné sledovat plné fungování těchto liberálních 

zásad.174  

Společnost, která se řídí liberálními zásadami, je označovaná podle Misese jako 

kapitalistická společnost a její řád jako kapitalismus.  V dnešním světě jde však 

jen stěží poznat, co by mohl znamenat plně rozvinutý kapitalismus, jelikož nikde 

nejsou liberální hodnoty rozšířeny natolik, abychom mohli sledovat kapitalismus 

v pravém slova smyslu. A přece je na místě nazývat náš věk věkem 

kapitalistickým, protože vše, co vytvořilo bohatství naší doby, lze odvodit 

od kapitalistických institucí.175   

Jak už jsem zmínila s liberalismem je často spojeno mínění, že je nespravedlivou 

politikou pro chudé lidi a naopak zastává zájmy bohatých kapitalistů. S tím je 

také spojena představa antiliberálních myslitelů, kteří vnímají svět, jako dva 
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rozdílné protipóly. Na jedné straně můžeme vidět rozvojový a zaostalý svět, na 

straně druhé jsou k vidění země vyspělé tedy rozvinuté. Tuto extrémní podobu 

nespravedlnosti podněcují antiliberálové neustálým napadáním liberalismu. Na 

straně druhé nikdy se protiliberálním teoretikům nepodařilo zcela znehodnotit 

pojem liberalismus, protože u většiny lidí liberalismus evokuje představu 

svobody. Z tohoto důvodu si dávají všechny antiliberální organizace pozor na to, 

aby příliš často neužívaly slovo liberalismus. Upřednostňují raději spojení 

hanebností ve smyslu kapitalismu.176 Kapitalismus, jakožto ekonomický 

a společenský systém je založen na maximálním využití zdrojů, přičemž výrobní 

prostředky jsou v rukou soukromého vlastnictví, kde hlavním cílem je dosažení, 

co největšího zisku. Stejně jako je pro kapitalismus typické soukromé 

vlastnictví, pro socialistickou politiku je příznačné společné vlastnictví.  

Mises podotýká, že společnost založená na dělbě práce existuje jen na základě 

volby mezi společenským vlastnictvím a soukromým vlastnictvím výrobních 

prostředků. Žádna forma, která by byla něco mezi společenským vlastnictvím 

a soukromým vlastnictvím neexistuje. Jestliže poznáme, že je i socialismus 

nerealizovatelný, nemůžeme než uznat, že kapitalismus je jediné proveditelné 

uspořádání společenských vztahů v lidské společnosti založené na dělbě práce. 

Kapitalismus i přes veškerou snahu kritiků neustoupil a zastává významné místo 

v mnoha společnostech. 177  

Liberalismus nelze postavit na stejnou úroveň, jako politické strany, podporující 

skupinové zájmy společnosti, aniž by popřel svoji podstatu. Liberalismus se od 

ostatních proudů liší téměř všemi základními principy. Oproti liberalismu, který 

usiluje o mír, ostatní strany si vynucují svou moc bojem a násilím. Z tohoto 

důvodu ač by se jednotlivé strany v lecčem odlišovaly, společně by stály proti 

samotnému liberalismu. Mises dodává, že na liberalismus nemůžeme nahlížet, 

jako na stranu skupinových zájmů už z toho důvodu, že soukromé vlastnictví 

výrobních prostředků není výhodou ve prospěch vlastníků, ale institucí v zájmu 
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společnosti, tedy institucí, které jsou prospěšné všem. Nejedná se pouze o názor 

liberálů, ale do jisté míry i jeho odpůrců.  178 

Je třeba si také uvědomit, že kapitalismus je založen na takovém hospodářském 

systému, kde jisté zboží a věci jsou v rukou soukromníků, tzn., že zde není 

prostor pro vládu či panovníka. Z tohoto volného trhu tedy nemají vládci žádný 

prospěch. Právě proto soukromé vlastnictví nikdy nebylo podporováno žádnými 

politiky, vládami, králi ani republikánskými vrchnostmi. Mises míní, 

že veškerým politickým mocím jde o vlastní směr neomezeně se uplatňovat 

a pokud možno co nejvíce šířit svůj vliv. Následně ovládnout vše a nenechat 

místo, ve kterém by se cokoli dělo bez   státních zásahů. O takovýto cíl zřejmě 

usiluje každý vládce, avšak bez nároku na soukromé vlastnictví.179 Soukromé 

vlastnictví je místem, ve kterém je člověk osvobozen od státního vlivu a 

v důsledku lidské svobody a autonomie jsou lidé duchovně i materiálně vyspělí. 

Soukromým vlastnictvím se nemá na mysli pouze vlastnictví konkrétní věci, ale 

také vlastnictví majetku a jmění. Soukromé vlastnictví zároveň určuje meze 

působení vrchnostenské vůle. Rovněž ponechává vedle a proti politické moci 

prostor pro vznik jiných mocí.  

Nikdy neexistovala žádná politická ideologie, která by se dobrovolně vzdala 

zásahů a omezování svobodného rozvoje či působení soukromého vlastnictví 

výrobních prostředků. Vládní instituce jsou svým způsobem přinuceny, aby 

jistým způsobem trpěly soukromé vlastnictví, ne však dobrovolně, ale proto, 

že uznaly nutnost soukromého vlastnictví. Dokonce i sami liberální 

představitelé, když se dostali k moci, opustili do jisté míry liberální zásady. 

Dochází zde k jistému paradoxu, kdy liberalismus sice klade důraz na svobodu 

a soukromé vlastnictví, ale nemůžeme brát za samozřejmé, že by tyto hodnoty 

mohly být liberálními dobrovolně. Přes veškerou kritiku se soukromé vlastnictví 

zachovalo. Nutno dodat, že odpůrců soukromého vlastnictví nebylo málo, 

jednalo o různé ideology, strany, moralisty, církve i náboženství. Všechny 
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pokusy, které se snažily nahradit vlastnictví soukromníků, byly považovány za 

nereálné a takové systémy které se přece jen prosadily, brzy stejně zanikly.180  

Již jsem vysvětlila, že kapitalismus je založen na soukromém vlastnictví, ale 

ještě je třeba zdůraznit, jak významnou roli zde sehrává svobodný trh. Mises 

poukazuje na důležitost svobodného obchodu, který je jádrem klasické politické 

ekonomie. Účel tohoto volného obchodu je jasný, samozřejmý a také 

nevyvratitelný, jde o to, že hospodářská politika odmítá zásahy státu 

do hospodářství a staví se proti omezování mezinárodního obchodu zejména 

ochrannými cly. Přesto, že je volný obchod zejména pro ekonomiku důležitý, 

celý svět se řídí ochrannými cly a někdy i zákazy dovozu. To platí i pro Anglii, 

která v 19. století svobodný obchod prosazovala. Stejně jako většina obchodníků 

raději prodává, než nakupuje, tak i všechny státy by upřednostnily zvýšit export 

a omezit import.  Důsledkem takové politiky je znemožnění mezinárodní dělby 

práce a tím všeobecné snížení její efektivnosti. Je pravděpodobné, že by došlo 

k celkovému navýšení bohatství, kdyby výroba nebyla uměle zatlačena politikou 

ochranných cel z příznivějších místních výrobních podmínek do méně 

příznivých.181  

„Migrace kapitálu a práce však předpokládají nejen existenci úplné svobody 

obchodu, ale také to, že kapitál a práce se nebude střetávat při svém pohybu 

ze země do země se žádnými překážkami. Tento předpoklad nebyl v době 

rozpracování klasické doktríny svobodného obchodu splněn. Celá řada překážek 

se stavěla do cesty svobodnému pohybu kapitálu a dělníků.“182 

Tradiční teorie svobodného obchodu říká, že existují, jak země s příznivějšími, 

tak méně příznivými výrobními podmínkami. I bez zásahů vlády bude směřovat 

mezinárodní dělba práce k tomu, že každá země, najde své místo 

v mezinárodním pracovním společenství. A to ať už jsou výrobní podmínky 

země příznivější nebo méně příznivé. Musíme předpokládat, že země 

s příznivějšími výrobními podmínkami budou logicky bohatnout, ostatní státy 
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budou zase chudnout na tom však ani politika nemůže nic změnit, protože se 

jedná o následek rozdílnosti přírodních výrobních faktorů.183  

4.4. Liberální politické strany 

Před tím než se dostaneme k samotnému tématu Liberální demokratické strany 

Velké Británie, ukázala bych, jak Mises chápal obecně politické strany. 

Vysvětluje, že po té, co padla komunistická ideologie, nastupuje liberalismus, 

který hlásal odstranění všech dosavadních privilegií. Stavovské rozdělení 

společnosti je liberalismem zrušeno, místo toho je vystřídáno novým řádem, 

v němž jsou všichni občané rovnoprávní. Podle Misese jedině kapitalistická 

společnost, uspořádaná na základě liberálních zásad, vybízí člověka k přímé 

spoluúčasti na politickém utváření státu.184 Liberálové zaujímali stanovisko, 

které se v úplnosti nikdy a nikde nerealizovalo a to, že politické strany mohou 

existovat jedině v pravém státě rovnoprávných občanů. Politické strany jsou 

přitom chápány jako organizace sdružených jedinců, kteří chtějí v zákonodárství 

a ve správě uskutečnit své zájmy. Jelikož existuje mnoho různých názorů, jak 

nejlépe dojít liberálních cílů, musí být tyto názory realizovány v podobě zápasu 

idejí.185 

Jaké politické strany můžeme však vidět v dnešní době? Mises se domnívá, že 

všechny novodobé strany, které vidíme, jsou zcela jiného charakteru, než jaké 

jsme popisovali výše. I když mají tyto strany svůj program zaměřen i na celou 

lidskou společnost a její spolupráci, jedná se však pouze o právo liberálních 

idejí. Jde o to, že strany zastupují určité stavy, které usilují o zachování 

a rozšíření výsad, které jim liberalismus ještě musel ponechat, protože jeho 

vítězství nebylo úplně, a zastupují jisté skupiny usilující o zvláštní práva, která 

se tedy teprve chtějí stát „stavem“. Mises dále obhajuje liberalismus, který se 

obrací ke všem stejně a sestavil program, jenž je pro všechny přijatelný. Zároveň 

liberalismus alibisticky nikomu neslibuje žádné výhody jen proto, aby se 

skupiny zřekly svých dílčích zájmů. Předem liberalismus upozorňuje na menší 

                                                   
183

 Srov. MISES, Ludwig. Liberalismus. Praha: Liberální institut, 1998. s. 208.  
184

 Srov. Tamtéž. s. 127.  
185

 Tamtéž. s. 127. 



69 
 

oběti, za cenu dosažení větších odměn. Naopak ostatní strany upřednostňují 

takovou část společnosti, které slibují zvláštní výhody na úkor zbytku 

společnosti.  186 

4.5. Liberální demokratická strana ve Velké Británii 

Liberálně demokratická strana (Liberal Democrats, často zkracována do podoby 

Lib Dems) je centristická politická strana ve Velké Británii. V současnosti 

se jedná o třetí největší stranu britského parlamentu. Tato strana vznikla 

sloučením reformní tradice liberalismu a sociální demokracie. Můžeme tvrdit, 

že se jedná o následky 20. století, kdy výrazně vzrostl vliv Labouristické strany. 

Tato strana začala postupně směřovat k levicově socialistické politice a 

v důsledku toho se pozice liberálů naopak zhoršovala. S levicovým směrem 

labouristů nesouhlasili její umírnění členové, proto se rozhodli založit stranu 

Sociálně demokratickou.  

Obě strany, liberální a sociálně demokratická strana však časem zjistily, 

že britská politika nemá dostatek místa pro dvě centristické strany a proto 

se představitelé obou stran rozhodli své strany sloučit v jednu. Hlavním 

impulzem tohoto sloučení byly volby z roku 1987, které opět nedopadly pro tyto 

strany vítězně. Svým způsobem bylo velice obtížné konkurovat vítězným 

Konzervativcům pod vedením Margaret Thatcherové. Největší vyjednávání 

proběhlo v letech 1987 - 1988, kde předmětem diskuze bylo, jak nové znění 

ústavy strany, tak také samotné jméno nově vznikající strany. Oficiálně nová 

strana s názvem Sociální a liberální demokraté (Social and Liberal Democrats) 

vznikla dne 2. března v roce 1988 a následně byl zvolen předsedou strany Paddy 

Ashdown.187 Je zajímavostí, že Ashdown byl předsedou strany dlouhé období, 

od roku 1988 až po rok 1999. Název Sociální a liberální demokraté (SLD) nebyl 

však příliš oblíben, následně tedy došlo, k přejmenování do podoby Demokraté 
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(The Democrats). V roce 1989 došlo k poslední změně názvu v podobě Liberální 

demokratická strana.  

Můžeme tvrdit, že nově vzniklá strana měla těžké začátky, možná nejhorším 

obdobím byl rok 1989, kdy probíhaly volby do Evropského parlamentu, v němž 

liberální demokraté získali pouze 6.2 % hlasů. Ale na počátku roku 1990 došlo 

k jistému pozitivnímu obratu, kdy se strana vzchopila a dopracovala se k lepším 

volebním výsledkům. Pod vedením energického a inspirativního Ashdowna 

došlo k pomalému, ale jistému nárůstu finanční podpory a celkovému zlepšení 

nálady všech členů strany.  V roce 1992 Liberálně demokratická strana získala 

17.8% hlasů a tím se bezpečně etablovala do role  třetí největší a nejsilnější 

strany v britské politice. Situace, kdy pět let docházelo k stálé více 

nepopulárním vládním krokům Konzervativců, spojeny s ideologickými rozdíly, 

přiměla připravit cestu pro pokračování ze strany opozice. V komunálních 

volbách mezi lety 1993 až 1996 docházelo ze strany Konzervativců k stále 

větším a masivnějším výkyvům.  Liberální demokratická strana se v roce 1995, 

stala druhou nejsilnější stranou britské vlády s pěti tisíci členy. Což bylo zřejmě 

v důsledku s tím, že v roce 1994 Liberální demokraté byli vůbec prvními vítězi 

v Evropském parlamentu a od toho vítězství ve svém úspěchu pokračovali 

i nadále. V mnoha městských oblastech, se liberální demokraté stali hlavní 

opozicí Labouristické strany.  Všeobecné volby z roku 1997 se vyznačovaly 

jistým taktickým hlasováním v mnoha oblastech, což pomohlo zajistit, 

že Konzervativci byli prohrou tvrdě zdrceni a potlačeni.188 

Dne 9. srpna 1999 dosavadního předsedu strany Paddyho Ashdowna vystřídal 

Charles Kennedy. Pod jeho vedením získala Liberální demokratická strana 

ve všeobecných volbách z roku 2001, 18.3% a konkrétně padesát dva mandátů. 

V těchto volbách se vyskytl jistý nový prvek, který měl za následek výrazné 

zvýšení podílů hlasů ze strany Labouristů ve prospěch Liberálních demokratů.  

O další hlasy Labouristé zřejmě přišli také tehdy, když se připojili k americké 
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invazi do Iráku v roce 2003.  Liberální demokratická strana se stala, jedou ze tří 

hlavních stran, které se postavily proti válce v Iráku. V kombinaci s rostoucí 

nedůvěrou veřejnosti v Tonyho Blaira a pokračující neshody konzervativců, 

přivedly v roce 2005 ve všeobecných volbách Liberální demokraty 

k oprávněnému důvodu k oslavě. Získali 22.7% hlasů a šedesát dva mandátů, 

což byl historicky největší počet poslanců od roku 1923.  

Ovšem později Kennedyho parlamentní kolegové byli čím dál více rozčíleni, 

důvodem byl parlamentní propad a pro většinu špatný směr, jimž se strana ubírá. 

Situace se ještě zhoršila v lednu roku 2006, kdy Kennedy prohlásil, že byl léčen 

na alkoholismus. Jeho záliba v pití byla veřejným tajemstvím ve straně již 

několik let, ale obvinění z opilství vždy v médiích rázně popřel. Ve snaze opět 

potvrdit své pravomoci, Kennedy oznámil, že v následujících volbách, jako 

nynější předseda bude kandidovat. Během následujících třiceti šesti hodin, ale 

většina poslaneckého klubu rozhodla, že toho bylo už dost a vyzvali Kennedyho, 

aby odstoupil. Jeho kritikové zmiňovali nejen jeho alkoholismus, ale také jeho 

nedostatky efektivního vedení a úpadek politické pozice. Na základě toho 

se Kennedy rozhodl odejít 7. ledna v roce 2006. 189  

V roce 2006, konkrétně 2. března nastupuje na post předsedy strany Sir Menzies 

Campbell, který však odstoupil ze své funkce už roku 2007. V červenci roku 

2007, Sir Menzies oznámil plán na snížení základní sazby daně z příjmu. Došlo 

ke snížení 20 pencí z jedné libry na pouhých 16 pencí, což byla nejnižší sazba 

od roku 1916. Strana řekla, že její návrhy byly zaměřeny na občany s nízkými 

či středními příjmy.190 Průzkum veřejného mínění pod vedení Campbella ukázal 

pokles podpory Liberálních demokratů o méně než 20%.191 Ten se rozhodl 

odstoupit 15. října 2007, a prozatímním předsedou se stal Vince Cable a to do té 

doby než si vedení strany zvolí dalšího předsedu.  
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Od 18. prosince roku 2007 až do současnosti je předsedou strany Nick Clegg. 

Ve své děkovné řeči prohlásil, že je liberální nejen povahou, ale také citem 

a výchovou a věří, že Británie je místo tolerance a pluralismu. Jeho prioritami 

je hájit občanskou svobodu, rozvíjet veřejné služby, chránit životní prostředí 

a usilovat o to, aby se liberalismus prosadil, jako boj proti zkorumpovaným 

politikům.192 Clegg byl jedním z liberálů, kteří zdůrazňují základní hodnoty 

liberalismu a snaží se tyto principy vnést do dnešního světa. Pod vedením Nicka 

Clegga, Liberální demokraté v evropských volbách z roku 2009 získali 13.7% 

hlasů a jedenáct křesel. Poslední všeobecné volby, které v Anglii proběhly, byly 

z roku 2010. Vítězem se stala strana Konzervativců, jako druhá se umístila 

Labouristická strana a třetí stranou byli právě Liberální demokraté, kteří získali 

23.0% hlasů. Povolebním jednáním došlo ke vzniku koalice mezi konzervativci 

a liberálními demokraty. David Cameron se stal premiérem a Nick Clegg 

vicepremiérem.  
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo poukázat na fakt, že i když prvotní kořeny liberalismu 

najdeme už v antickém Řecku a Římě, liberální myšlenky přetrvaly až do dnešní 

moderní doby. A to i přes mnohdy nelehkou situaci, kdy liberální ideologie 

začala vznikat, nebo když byl tento směr kritizován církví, konzervativci, nebo 

socialisty. Svou existenci liberalisté udrželi možná právě díky svým hodnotám 

(individualita, svoboda, rozum, snášenlivost, tolerance), které se vztahují nejen 

ke společnosti jakožto celku, ale zejména ke každému z nás. Liberální principy 

jsou inspirací pro mnoho hnutí a společenských a politických směrů právě proto, 

že liberalismus byl postaven na takových hodnotách, které jsou úzce propojeny 

s reálným životem a mezilidskými vztahy.  

Největšího vrcholu liberální myšlenky nabyly v 19. století, a to zejména díky 

novému modernímu liberalismu. Úspěšná éra však brzy skončila kvůli 

antiliberálním útokům, které se nejdříve objevily v 70 a 80. letech 19. století 

v Německu a ve Spojených státech amerických. Tito kritici liberalismu čím dál 

více začali prosazovat ochranu vlastního trhu a zavádět intervencionistická 

opatření v hospodářství. To bylo samozřejmě v rozporu s liberální vládou, která 

byla omezena pouze na ochranu práv a udržování spravedlnosti, fungoval pouze 

tzv. „minimální stát“.   

Z této práce rovněž vyplývá, že liberalismus byl směr, který ovlivňoval nejen 

politické a společenské směry, ale také ekonomii. Přičemž jeden z prvních 

významných ekonomů, který se touto problematikou zabýval, byl Adam Smith a 

to ve svém největším a nejvýznamnějším díle Pojednání o podstatě bohatství 

národů. Na něho později navazovali F. A. Hayek a Milton Friedman. Dalo by 

se říct, že Smith svými názory dával za pravdu liberální ideologii, která 

prosazovala volný obchod a minimální zásah ze strany státu. Byl přesvědčen, 

že pokud chce určitý národ zbohatnut, musí se tak uskutečnit na základě toho, 

že stát umožní volný obchod podnikatelům a obchodníkům. Tím, že budou 

bohatnout všichni individuálně, bude tak bohatnout celý národ. S liberalismem 

je úzce spjat kapitalistický systém, který bývá rovněž kritizován. Kritici jsou 



74 
 

přesvědčeni, že liberalismus, tím že umožňuje volný obchod podnikatelům, 

zastává zájmy pouze jedné části společnosti a to majetných kapitalistů 

a podnikatelů. Snažila jsem se proto poukázat i na druhou stránku věci, kdy 

liberálové byli ti, kteří usilovali o zachování svobody a rovnosti pro celou 

společnost. 

Liberalismus si drží své významné místo i v dnešní politice Velké Británie. 

Liberální demokratická strana, která vznikla v roce 1988 sloučením sociálních 

demokratů a liberálů je v současnosti třetí největší stranou britského parlamentu. 

A v současné době je koaličním partnerem Konzervativců, kteří roku 2010 

vyhráli parlamentní volby. V průběhu existence se Liberální demokraté potýkali 

s  výkyvy popularity u občanů a reálného postavení v britské politice.  
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