
Abstrakt 

   Autor, který v práci zhodnocuje i své praktické zkušenosti levicového politika a první zkušenosti 

z provádění sociologických výzkumů, si vytkl za cíl prověřit 2 hypotézy: 1) že v podmínkách vývoje ke 

globálnímu kapitalismu není možná záchrana a plná revitalizace sociálního státu v jeho pojetí činitele, který 

nejen zmirňuje naléhavé sociální nerovnosti, ale celkově pozvedává společnost a kultivuje člověka, 2) že 

v procesu kapitalistické krize a krize sociálního státu patří senioři žijící z důchodu k nejohroženějším 

sociálním skupinám.  

     Metodologicky se autor hlásí k modernímu marxismu a vymezuje se kriticky jak vůči stalinismu, 

tak vůči současné oficiální ideologii, zejména neoliberalismu. Autor odmítá i pokusy ztotožňovat 

marxismus a politiku KSČM s ideologií minulé vládnoucí třídy řídícího aparátu a chápat KSČM jako stranu 

zakukleně stalinistickou, antihumánní a nedemokratickou a v souladu s programem této strany, kterou 

reprezentuje v PS PČR se hlásí k socialismu jako dlouhodobému cíli společenské přeměny.  Pokud jde o 

metody, vzhledem k jistému interdisciplinárnímu charakteru práce autor kombinuje speciální metody 

indukce a empirického výzkumu, charakteristické zejména pro sociologii, ekonomii a statistiku, s převážně 

teoreticko-logickou analýzou a syntézou filosofických věd. Jeho metoda je zároveň komparativní – snaží se 

popisovat a konfrontovat metodologicky i věcně odlišná pojetí dílčích problémů a konfrontovat je pod 

zorným úhlem marxistické metodologie, kterou si zvolil. 

   Vytčenému cíli je podřízena struktura práce postupující od obecných problémů kapitalismu, jeho 

stadií vývoje, směrem k monopolnímu a posléze globálnímu kapitalismu. Výrazně se autor věnuje analýze 

sociálního státu a dopadů současné krize. Tuto problematiku aplikuje na podmínky kapitalistickou 

transformací procházejícího Československa a České republiky. Z převážně teoretické roviny pak sestupuje 

stále více k empirickému výzkumu a „sociologizaci“ celé problematiky. Ta vyúsťuje v závěrečné kapitole 

na konkrétní výzkum postavení seniorů-příjemců starobního důchodu. Své závěry podporuje posléze 

výsledky vlastního empirického výzkumu, který vedl. V závěru shrnuje obecně filosofické a metodologické 

závěry i konkrétní poznatky a konstatuje dosažení cíle – potvrzení vytýčených hypotéz v rámci možností 

magisterské práce.  

Práce je opřena o zdroje ve statistikách a empirických výzkumech, zejména v internetové formě, o 

rozsáhlou filosofickou a další monografickou literaturu, ve které klíčové postavení zaujímá sociologicko-

politologické literatura k problémům sociálního státu. 

 

           

 

 


