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Anotace 

       Práce reaguje na aktuální situaci v postavení neprivilegovaných vrstev, která 

se vytvořila vývojem kapitalistického systému. Ten zvítězil v dlouhodobém soutěžení 

s konkurenční protosocialistickou alternativou a ovládl svět jako celek, včetně drtivé 

většiny bývalých protosocialistických zemí.  Ve stále ještě dominující formě 

neoliberální hospodářsko-organizační, politické a ideologické formě pokračuje ve směru 

vývoje ke globálnímu kapitalismu. Globalizační a v drtivé většině bývalých 

protosocialistických zemí také rekapitalizační proces je ovšem provázen krizí sociálního 

státu, potažmo „welfare policy“ výrazným sociálním ohrožením řady neprivilegovaných 

skupin. To znásobila ještě původně akutní finanční, dnes však už vleklá ekonomická a 

sociální krize, nehledě na další nebezpečné souvislosti mezinárodně politické, 

geopolitické, ekologické aj. 

 

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 
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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. 
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Annonation 

 

The present work is responding to the actual situation in the position of non-

privileged layers of population that has been created by the development of a capitalist 

system. This system came out victorious in the long-term competition with the 

competing proto-socialist alternative and gained control over the whole world, including 

the prevailing majority of former proto-socialist countries. 

This system, still in the dominant form of neoliberal, economic-organizational, 

political as well as ideological form and continues to develop into globalized system 

and in most of former proto-socialist countries as the process of re-capitalization, is 

accompanied by the crises of social state, in other words, of "welfare policy" resulting 

in significant threatening of various non-privileged groups. This has been multiplied by 

originally acute financial crises, but today a prolonged economic and social crises, not 

counting the additional dangerous connection to international policy, geopolitics, 

ecology, etc. 

 

 

Abstract 

The author valorizes also his practical experiences of a left-oriented politician 

and first results from sociological research has set an objective to check two hypotheses: 

1) that in the conditions of global capitalism development to save and fully 

revitalize the social state in his conception of a factor that is not only mitigating urgent 

social inequalities, but also raise the society and cultivates the human being, 

2) that in the process of capitalist crises and the crises of a social state, senior 

citizens living from their pensions belong to the most threatened social groups. 

Methodologically the author claims to belong to modern Marxism and critically 

demarcate himself both from stalinism as well as from the recent official ideology, 

above all neoliberalism. The author refuses also the attempts to equate Marxism and the 

policy of KSČM to the ideology of the past governing class of controlling apparatus and 

comprehend the KSČM as a party disguised as Stalinist, anti human and non-democratic 

and in agreement with the program of this party that it represent in the Parliament of 

Czech Republic belongs to the self-managed socialism as a long-term objective of a 

societal transformation. As far as the method is concerned, in the view of a certain 
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interdisciplinarity of the present publication, the author advantageously combines 

special methods of induction and empirical research, specific above all for sociology, 

economic theory and statistic, with predominantly theoretic and logic analysis and 

synthesis of philosophical sciences. His method at the same time is comparative - tries 

to describe methodologically and as a matter-of-fact different approaches to detailed 

problems and confront them with view of Marxist methodology that he has chosen. 

The structure of present work is subordinated to the selected objective, therefore 

it proceeds from general problems of capitalism, through its stages of development, 

toward a monopoly and finally to global capitalism. The author is expressively devoted 

to the analysis of a social state and the impact of the present crises. He applies these 

problems on conditions of Czechoslovakia and Czech Republic that are going through 

capitalist transformation. So he descends from the predominantly theoretical level, more 

to the empirical research and to the sociological side of the whole subject. It leads to the 

main results of empirical research on the status of senior citizens receiving the old-age 

pensions in the final chapter. Its conclusions are supported by the results of its own 

empirical research that the author performed. At the end he collects general 

philosophical and methodological conclusions and concrete knowledge and states the 

achievement of the objective set - confirmation of the marked out hypothesis in the 

scope of his magisterial work. The work is based on sources in statistics and empirical 

research, mostly in internet form, and extensive philosophical and monograph literature, 

where key position is held  by sociological-politologic literature dealing with the social 

state. 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   

 

1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 

návaznost na jiné práce. 

Předmětem zkoumání bude měnící se kvalita života lidí v důchodovém věku a 

dopad této změny na jejich životní úroveň. Budou porovnány a analyzovány dva 

časové úseky našich dějin po roce 1993. Prvním úsekem bude období let 1995 - 

2005 a druhým poté období po roce 2005 s přesahem do současnosti. Důraz 

bude kladen zejména na období po roce 2008, kdy se začala projevovat globální 

finanční krize a v našich podmínkách se začala uplatňovat politika 

neoliberalismu. Rovněž bude provedena analýza změny životní úrovně 

důchodců, bude zkoumáno, co tuto změnu způsobilo a jak je možné negativní 

projevy korigovat. Normativně vzato, zásadním problémem je, že na generace 

lidí v důchodovém věku nejvíce dopadají reformy uskutečňované vládnoucími 

garniturami, ať pravicového nebo levicového typu. Reformy jsou v levicové 

režii sociálně citlivé, naproti tomu v pravicové méně. Předmětem zkoumání tedy 

bude analýza reforem českého sociálního státu, a jak se reformní zásahy vlád 

odrazily v kvalitě života a životní úrovni obyvatel v důchodovém věku. 

 

2. Cíle diplomové práce 

Diplomová práce si klade za cíl přispět k lepšímu porozumění současnému stavu 

a příčin horšící se situace seniorské generace v posledních dvou desetiletích a 

přispět k objektivnímu posouzení dopadů realizovaných reforem na kvalitu 

života vybrané skupiny důchodců. Práce bude dále sledovat změny zákonů 

týkající se sociální oblasti, a také promítnutí implementace politiky do změny 

životní úrovně seniorů. U připravovaných reformních zákonů se bude zejména 

sledovat, zda předložené návrhy zákonů obsahují analýzu dopadů vládních 

regulací (RIA). Za předpokladu, že RIA provedena nebyla, bude zkoumán dopad 

těchto zákonů na lidi v důchodovém věku za pomoci kvalitativního šetření. 

Změna životní úrovně a kvality života bude zkoumána v rámci 

polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými aktéry, dále budou analyzovány 

sociologické výzkumy a data z daného období, ve kterých se sledovaly proměny 

kvality života našich občanů. Bude přihlédnuto i na změnu životní úrovně. 

Zároveň bude popsána krize sociálního státu jako celku v Evropě a 

v podmínkách České republiky. Práce se zaměří na kritickou analýzu tohoto 

stavu a hledání příčin, proč se sociální státy nachází v krizi. 

Rovněž bude využita i další relevantní odborná literatura k danému tématu. 

Jedná se zejména o publikaci od Petra Saka a Karliny Kolesárové „Sociologie 

stáří a seniorů“, a také publikaci Libora Prudkého a kolektivu. „Inventura 

hodnot“. Obě publikace sledují jednak proměnu hodnot v české společnosti, a 

také změny životní úrovně u vybraných společenských skupin. V neposlední 

řadě využiji data ze sociologických výzkumů iniciovaných občanským 

sdružením Radou seniorů ČR realizovaných v letech 2008 a 2010 na téma 

týkající se dostupnosti nájemního bydlení seniorů v Praze a průzkumu postavení 

a životních podmínek seniorů v Praze. Jedná se o publikaci od Zdeňka Pernese , 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce  
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Lubomíra Vacka a kolektivu Postavení a životní podmínky seniorů v hlavním 

městě Praze. Statisticko sociologická studia. Druhou publikací je od Lubomíra 

Vacka, Jana Klána, Jána Mišoviče pod názvem Dostupnost přiměřeného 

nájemního bydlení seniorů v Hlavním městě Praze. Zde se jedná o závěrečnou 

zprávu ze sociologického výzkumu. 

V neposlední řadě diplomová práce na základě provedené analýzy doporučí 

možné návrhy na zlepšení stávajícího nastavení sociálního státu v podmínkách 

České republiky. 

 

 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

 

1. Výzkumné otázky a hypotézy (výchozí stav, bude dále cizelováno): 

Jak se proměnily životní hodnoty lidí v důchodovém věku a co změnu 

způsobilo? Nachází se náš sociální stát v krizi? Lze jej reformovat? Co to bude 

obnášet? 

Jak vládní reformy v posledních dvou desetiletí dopadly na lidi v důchodovém 

věku? 

1. Kvalita života seniorů se zejména v posledním desetiletí podstatně zhoršila. 2. 

Toto snížení kvality životní úrovně seniorů bezprostředně souvisí s naplňováním 

funkce sociálního státu v ČR. 3. Přijaté reformy přispěly k řešení základních 

životních podmínek seniorů jen částečně. 4. Zhoršení životní úrovně seniorů se 

promítlo nejsilněji v oblasti zabezpečení předměty denní potřeby a v bytové 

situaci. 5. Generace seniorů je silně diferencována především podle jejich 

materiálního zabezpečení.  

   

2. Teoretická východiska  
Jako základní zdroj informací o systémech sociálních států budu čerpat z 

Esping-Andersena, který ve své práci The Three Worlds of Welfare Capitalism 

vyčleňuje tři základní typy sociálního státu - liberální, konzervativní a sociálně - 

demokratický. Ve své diplomové práci pak budu vycházet ze členění, které 

předkládá Jan Keller v knize Soumrak sociálního státu. Jsou zde předloženy 

následující typy sociálních států: kontinentální model - příklad Německa, 

skandinávský model - příklad Švédska, reziduální model - příklad Velké 

Británie, rudimentální model - příklad Španělska. 

Rovněž bude přihlédnuto ke členění, které ve svém "desateru" sociálního státu 

předkládá Martin Potůček.  

Ten v tomto desateru vyčleňuje základní pohledy na sociální stát. Podle Potůčka 

je sociální stát klíčovým nástrojem zajišťujícím legitimitu, společenského 

uspořádání založeného na politické demokracii a tržní ekonomice. Má 

nezastupitelnou roli v posilování produktivních sil ekonomiky. Významným 

nástrojem podpory sociální soudržnosti je uplatnění evropského modelu 

sociálního státu. I když se globalizací ekonomiky omezuje operační prostor pro 

uplatnění sociálního státu, disponují politické reprezentace národních států stále 

mnoha prostředky pro aktivní vyrovnání se s tímto tlakem. Česká politická 

reprezentace se při hledání nové podoby sociálního státu může opřít o širokou 

podporu občanů České republiky myšlence a praxi zachování a dalšího rozvíjení 

obecně dostupných sociálních a zdravotních služeb. Český sociální stát má sklon 

k setrvačnosti, často poskytuje paušálně definované služby nízké kvality, jen 
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pomalu a obtížně se adaptuje na měnící se potřeby a podmínky. 

Teoreticky budu při zkoumání měnící se kvality života českých seniorů vycházet 

z uvedených publikací, kde jsou různé změny v generaci seniorů pregnantně 

popsány. Rovněž budou využity různé sociologické výzkumy týkající se proměn 

kvality života seniorů. Práce bude vycházet i z několika konceptů kvality života. 

Bude uplatněn koncept, který používá Centrum pro ekonomické a sociální 

strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. CESES uplatňuje 

následující koncept, který uvádí Martin Potůček a Miroslava Mašková v 

publikaci Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti: "Kvalitu života 

chápeme jako široký koncept popisující objektivní životní situaci lidí a současně 

jejich subjektivní vnímání této situace. Kvalitu života tak vztahujeme k souhrnu 

jedinců dané společnosti, užívá se však i pro charakteristiky dané společenskou 

(institucionální, ekonomickou, politickou, kulturní) povahou životních 

podmínek lidí." Ke konceptům bude využita rovněž publikace od Evy 

Heřmanové: Koncepty, teorie a měření kvality života. Ze zahraničí budu přebírat 

zejména koncept kvality života uplatňovaný Eurofoundem pod názvem 3rd 

Quality of Life Survey. Ten koncept kvality života definuje následovně: 

"Quality od life is a concept that identifies a number of dimensions of human 

existence as essential for a rounded human life, this is inevitably culturally 

relative or normative, reflecting in this case the broad values and policy goals of 

the EU." 

 

3. Metody a zdroje dat  

a) Analýza dat, syntéza, indukce a dedukce ze zjištěných údajů (legislativní, 

výzkumné veřejně politické dokumenty, kvalitativní polostrukturované 

rozhovory s  aktéry sociální politiky) 

b) Analýza cílů a stanovisek uvedených ve volebních programech volebních 

stran,  které byly v daném volebním období zvoleny (na základě deklaratorních 

veřejně  politických dokumentů) a jejich implementace / neimplementace 

v sociální oblasti 

 

 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1. Úvod 

2. Teoretická východiska 

3. Použité metody analýzy 

4. Následky změny systému po roce 1989, první dopad na seniory 

5. První období radikálních změn 1995 - 2005, změna kvality života důchodců 

6. Druhé období po roce 2008, přesun hodnot a kvality života důchodců k 

šetření 

7. Nástup krize a politika neoliberalismu - proměna kvality života seniorů? 

8. Možnosti reformy českého sociálního státu a její dopady  

9. Závěr a následná doporučení 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:  The subject of 

research is the changing quality of life of people of retirement age and the impact of this 

change on their standard of living. They will be compared and analyzed two periods of 

our history after 1993. The focus is on the period after 2008, when a global financial 

crisis began to show. 
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Úvod 

1. Volba tématu, metodologie, hypotézy 

Téma své diplomové práce jsem si zvolil vzhledem k základnímu smyslu své 

politické činnosti i mému výzkumnému zájmu, který s ní souvisí.  

V souladu s marxistickou metodologií oproštěnou od deformací stalinismu jsem 

přesvědčen, že pozitivní rozvoj člověka a realizace humanistických principů existence lidstva 

jsou spojeny s procesem zespolečenštění výroby a s nárůstem sociální rovnosti, ve smyslu 

rovných podmínek pro podíl na realizaci vlastnictví výrobních prostředků. Bez této rovnosti 

dle této metodologie, kterou akceptuji, není možný důstojný život člověka a uplatnění ve 

společnosti, což vede k dalším negativním jevům v politice, morálce, kriminalitě, právu, 

velmi výrazně v oblasti vztahu k přírodnímu prostředí apod. Samozřejmě sdílím i poučení 

zažité hnutím, jež reprezentuji, z negativních stránek prvního pokusu o nekapitalistickou 

variantu života společnosti, odmítnutí násilné diktatury jedné společenské třídy a 

přesvědčení, že další vývoj může jít jen cestou svobodné soutěže vlastnických sektorů za 

maximálního současného rozvoje demokracie a prohlubování sociálního státu. 

V marxistickém pojetí nejde o stát, který by, jak tvrdí liberalismus a neoliberalismus, přebíral 

za občana odpovědnost o jeho blaho a přerozděloval neschopným to, co vytvořili schopní, a 

dále tak motivoval občany k pasivitě a neschopnosti1.  

Na základě poznatků moderní marxistické teorie připouštím, že takovéto prvky měl 

v sobě obsažené typ sociálního státu spojený s prvním historickým pokusem o alternativu 

k soukromovlastnické společnosti, ale má je v sobě obsažené i klasický sociální stát spojený 

do značné míry s politikou sociálně demokratických a socialistických stran.  

Marxismus zdůrazňuje naopak, že sociální stát v té podobě, jakou má za kapitalismu, 

včetně tradičních přístupů sociálně demokratických, je skutečně jen přerozdělováním 

spotřebních předmětů a služeb, které má zmírňovat rozpory mezi buržoazií a pracujícími.  Do 

jisté míry tak reálně omezuje mechanismy bezohledného vykořisťování tvořící podstatu 

kapitalismu i efektivity a konkurenceschopnosti kapitalistické výroby, z čehož skutečně 

                                                 
1 Srov. HAUSER, Michal, Dilemata sociálního státu. In: HAUSER, Michal. (ed.). Sociální stát a kapitalismus.  

Praha: Svoboda Servis-SOK, 2007. s. 21. ISBN 978-80-86320-48-9. 
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mohou buržoazii vznikat určité problémy. Skutečně staví pracujícího do role neodpovědného 

dítěte, o které musí někdo pečovat a jehož aktivita a odpovědné jednání se nepředpokládají.2  

Marxisté i komunisté po zkušenostech ze zcela jiného typu nevykořisťovatelského 

sociálního státu jsou dokonce ochotni akceptovat i fakt, že tento stát překročil možnosti dané 

podoby společenské výroby a neplnil ten úkol, který dle projektu nekapitalistické společnosti 

u klasiků plnit měl.3 V marxistickém pojetí totiž odumírající sociálně progresivní a udržitelný 

stát musí být spojen s rostoucím a aktivním přebíráním odpovědnosti za řízení a rozvoj všech 

společenských sfér a současně musí takovémuto procesu aktivně napomáhat a v tomto 

smyslu ovlivňovat život občanů.  

V první fázi procesu překonávání kapitalismu musí být sociální rozvoj podmíněn 

principem zásluhovosti u těch, kteří mohou tak či onak smysluplně pracovat a podílet se na 

úsilí ostatních.4 

Toto základní metodologické krédo bude prostupovat i touto mou prací zaměřenou 

k dílčím aspektům procesu rozvoje člověka a společnosti. Je i motivací pro můj výzkumný 

záměr v této práci.  

V době psaní diplomové práce jsem druhé volební období poslancem Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky za Středočeský kraj. Ve své poslanecké práci 

zasedám ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. K problematice sociálního státu 

mám tedy i po profesně-odborné stránce poměrně blízko, protože řadu zákonů, které vývoj 

našeho sociálního státu ovlivňují, projednáváme jak na výše uvedeném výboru, tak zejména 

na zasedání pléna Poslanecké sněmovny.  

Předmětem zkoumání diplomové práce je v širším smyslu vývoj krize českého 

sociálního státu po roce 1989, kdy došlo k zásadní a diskontinuitní politické a ekonomické 

změně, která měla výrazný dopad na kvalitu života lidí, zvláště některých skupin.  

V odborné diskusi je výrazně zastoupen názor, že reformy uskutečňované 

vládnoucími elitami nejvíce dopadají na nízkopříjmové, neúplné a vícedětné rodiny, tedy 

                                                 
2 Srov. HAUSER, Michal, Dilemata sociálního státu. In: HAUSER, Michal. (ed.). Sociální stát a kapitalismus.  

Praha: Svoboda Servis-SOK, 2007. s. 22 - 30. ISBN 978-80-86320-48-9. 
3 HELLER, Josef, Vnímání sociálního státu v politice KSČM. In:  HAUSER, Michal (ed.). Sociální stát a 

kapitalismus. Praha: Svoboda Servis-SOK, 2007. s. 281-282. ISBN 978-80-86320-48-9.  
4 Srov. MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, Kritika gothajského programu. In: Spisy sv. 19. Praha: SNPL, 1966. s. 

48-50. A dále LENIN, Vladimír, Iljič. Stát a revoluce. In: Spisy sv. 25. Praha: SNPL, 1956. s 414-415, s. 430-

438, s. 474-488. 
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rodiny samoživitelek či samoživitelů, na zdravotně handicapované lidi a seniory.5 

Relevantnost tohoto názoru podporuje i otázka, zda je možné soudit postavení seniorů 

obecně, bez vnitřní diferenciace této kategorie obyvatel. Jako určitý argument je uváděn vliv 

restitucí na určitou skupinu důchodců na jedné straně a vliv nezaměstnanosti, problémů 

s bydlením apod. na mladé rodiny na straně druhé, jakož i růst cen léků a zpoplatňování 

služeb péče o zdraví.  

V centru mé pozornosti tedy budou starobní senioři. Na tomto místě je nutné přesně 

specifikovat, co je to stáří. Vycházím jednak z definice Světové zdravotnické organizace 

WHO, a také z definice Českého statistického úřadu, který sleduje vývoj populace v České 

republice.  

Pokud jde o definici WHO, ta rozděluje stáří na tři etapy.  

1) rané stáří 60 – 74 let,  

2) vlastní stáří 75 – 89 let  

3) dlouhověkost 90 a více let.  

Než jsem došel k formulaci užšího předmětu práce, zamýšlel jsem se obecně nad 

metodologickými východisky sociální politiky i zkoumání sociálního státu, jeho 

charakteristik a podstaty, a to věcně i historicky, v širším kontextu vývoje obou 

společenských makrosystémů, ve kterých se forma sociálního státu objevila.  

Šlo mi zejména o podmínky kapitalismu, který přežil soutěžení obou systémů a dnes 

určuje vývoj v ČR. S problémy sociálního státu v minulém společenském systému se 

podrobně zabývat nehodlám, protože by vyžadovaly náročnou a zatím silně diskuzní analýzu 

o tomto systému jako jakési vedlejší odbočce v linii společenského vývoje a o pokroku.6  

Pokud však jde o sociální stát, který i někteří mně osobně známí politici či vědci vidí 

jako jakousi cestu dopředu, k humanizaci společnosti a usilovně hledají, jak překonat jeho 

                                                 
5 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Matky samoživitelky a jejich situace v ČR: Sandwichová 

generace- kombinovaná práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies, 2011. s. 18  

SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína, Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. s. 142-143. ISBN 978-

80-247-3850-5. 
6 V tomto smyslu přijímám koncepci minulého systému a jeho místa v dějinách obsaženou v práci: HELLER, 

Josef, NEUŽIL, František. Oddíl B. Protosocialismus. In: Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s., 2011. s. 

558. ISBN 978-80-76844-73-2.  
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krizi a dát mu novou sílu, vynořila se následující otázka. Je záchrana a úspěšná revitalizace 

sociálního státu v podmínkách kapitalismu vůbec možná?  

Z mého dosavadního stupně poznání vyplývá spíše negativní odpověď – ne, možná 

není, může ožívat za jistých, dočasných podmínek, a to ještě v redukovaném, liberalismem 

ovlivněném pojetí. A tuto tezi považuji za formulaci druhé širší hypotézy, které se věnuji 

v této práci.  

2. Struktura práce 

Zmíněným dvěma hypotézám je přizpůsobena struktura práce. 

První kapitola je věnována výkladu základní metodologie. Jak jsem již zmínil výše, 

při obecných charakteristikách sociálního státu v podmínkách především kapitalismu se 

hodlám opřít o metodologii modernizovaného a nestalinského marxismu, zejména o 

materialistické pojetí společnosti, modernizovaný třídní přístup a politickou ekonomii 

založenou na teorii pracovní hodnoty. Tato problematika se bude prolínat i do dalších 

kapitol.  

Ve druhé kapitole se zabývám diskurzem o problematice sociálního státu jako 

takového, probíhajícím ve vyspělých kapitalistických zemích v minulosti i současnosti, 

včetně literatury české a konfrontací tohoto diskursu s marxistickým stanoviskem.  

Ve třetí kapitole přecházím k problematice krize sociálního státu, a to jak z hlediska 

teoretického diskursu, tak z hlediska hlubinných změn ve společenské realitě, zejména VTR 

a globalismu, a opět provádím konfrontaci výkladu na západě i u nás s marxistickým 

stanoviskem.  

Ve čtvrté kapitole zkoumám negativní dopady prolínání krize sociálního státu 

s rekapitalizací v podmínkách ČR a dopady těchto procesů na některé skupiny, včetně 

důchodců.  

V páté kapitole sleduji boj o důchodovou reformu na bázi rekapitalizační privatizace 

a krize sociálního státu v ČR, jejíž dopady ještě zhoršila „velká finanční krize“.  

Opět zkoumám diskurs kolem dopadů této krize a opět ho konfrontuji s marxistickým 

stanoviskem. Posléze porovnávám procesy zhoršování existenční situace zejména 
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nízkopříjmových rodin a důchodců a sleduji vyústění krize do prohlubování sociální 

nerovnosti. 

V šesté kapitole pracuji s výsledky sociologických výzkumů, včetně mého vlastního, 

korelujícího s předmětem této práce, a to z hlediska dokončení prověrky úvodní užší 

hypotézy týkající se seniorů – důchodců.  

V závěru provedu celkové shrnutí a vyhodnocení toho, zda obě pracovní hypotézy 

jsou relevantní a dalším výzkumem obhajitelné. 

3. Metody  

V celé práci se snažím důsledně postupovat Marxovou metodou – nejprve analyzovat 

jevové formy – v teoretické i empirické podobě a vytvořit abstraktní reprodukci reality 

ukazující ve správném světle vztah podstaty a jevu a odtud pak postupovat k vysvětlení 

konkrétní reality. Vycházím ze stavu obecného diskursu, který, ať si to jeho účastníci 

uvědomují nebo ne, byl v podstatě diskursem o stavu kapitalistické společnosti na přechodu 

z druhé etapy vývoje monopolního kapitalismu (imperialismu)  - etapy státně monopolního 

kapitalismu do etapy třetí – globálního kapitalismu.  

Tento diskurs konfrontuji jednak s empirickými daty (v rámci možností této práce), 

jednak s marxistickou teorií, kterou chápu zároveň jako pracovní hypotézu i metodu 

zkoumání užšího předmětu práce – situace důchodců v době krize sociálního státu u nás, 

kterou přinesla rekapitalizace země a ukončení vývoje prvního pokusu o socialismus – 

protosocialismus.  

Jakými metodami jsem se snažil danou problematiku uchopit? Krize českého 

sociálního státu a postavení jednotlivých sociálních skupin má samozřejmě řadu aspektů a 

vyžadovalo by zkoumání řady faktorů, což přesahuje možnosti této práce. Podle mého názoru 

je k tomu nutné přistupovat kombinací dvou možných metod – dedukce i indukce.  

V práci tohoto charakteru, která má prokázat jistý stupeň mých znalostí a dovedností, 

které jsou v daném oboru normou a které přede mnou nashromáždili jiní. Jejím úkolem není 

objevovat nové, což např. znamená primární sběr sociologických dat, první popisy empiricky 

získaných zkušenosti apod. sociologických dat.  
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Je možné vyjít z metod filosoficko-ekonomické analýzy a syntézy a průběžně je 

konfrontovat s daty, které již někdo nasbíral a interpretoval a podle potřeby tuto interpretaci 

prověřovat a naopak tím prověřovat správnost obecných dedukcí – jde tedy o dialektiku 

metody teoreticko-logické a metody historicko (spíše sociologicko a ekonomicko), ale 

v historickém vývoji.  

V rámci použitých metod měla samozřejmě i pro mne významné místo metoda 

komparativní, a to zejména v teoreticko-deduktivní části, kde bylo nutné kriticky porovnávat 

a konfrontovat přístupy různých názorových proudů.  

Pro mne, jako pro marxistu, reprezentujícího směr mimo převládající mainstream a 

dokonce i mimo vládnoucí ideologii, k tomu přibyla i nutnost komparace metodologií a 

ideologických prvků.  

Komparace měla samozřejmě své místo i v historicko-sociologických pasážích práce, 

ať už jako kritické komparování dat z různých oborů nebo jako komparování historických 

podmínek a životních podmínek různých složek obyvatelstva. 

Dle závazného zadání patří však k prověrce schopností a dovedností absolventa 

vysokoškolského studia sociologie i úkol zahrnout do magisterské práce i výsledky vlastního 

výzkumu, resp. týmu, jehož členem absolvent je a prokázat znalost sociologických technik 

koncipování i provádění praktického sběru dat a jejich vyhodnocování.  

V poslední kapitole práce jsou proto zařazeny výsledky z hlediska předmětu práce 

relevantních empirických výzkumů zahrnutých v rámci výzkumu prováděného týmem členů 

Klubu společenských věd při ÚV KSČM pod mým vedením a podle mé koncepce pod 

názvem „Kvalita života seniorů v ČR v r. 2014.“ 

4. Použité základní zdroje informací a dat  

4. 1 Zákony a koncepce 

Jak jsem uvedl, užším předmětem a z něj vyplývajícím cílem práce je přispět k 

lepšímu porozumění současnému stavu a příčinám horšící se situace podstatné části seniorské 

generace v posledních dvou desetiletích a přispět k objektivnímu posouzení dopadů 

realizovaných reforem na kvalitu života této skupiny důchodců. 
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Pokud jde o výchozí prameny a zdroje dat různého druhu, jsem mohl s výhodou 

využít i své poslanecké funkce, pokud jde o přístup k legislativním procesům provázejícím 

toto období i k produktům těchto procesů – zákonům a dalším normativním materiálům nižší 

právní síly i koncepčním materiálům, které výrazně zasáhly do života všech obyvatel a 

seniorů – důchodců zvlášť a jsou proto cenným zdrojem pro sběr a zpracování základní 

faktografie. Je tomu tak i přesto, že procesy v legislativě jsou relativně odvozeny od 

podstatnějších ekonomických změn, jako jsou změna vlastnictví, vznik tržní formy 

ekonomiky a s ním spojená reálná sociální diferenciace, kterou nelze postihnout pouze 

analýzou legislativy a která má i své nelegální zázemí v šedé a černé ekonomice.   

Z tohoto hlediska byl pro práci důležitý Scénář sociální reformy z roku 1990, který 

byl vypracován tehdejším ministrem Millerem. Dále byl brán výrazný zřetel na Zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění7. Ten upravuje výši starobních důchodů a jejich 

valorizaci. Tento zákon je důležitý, protože se v něm odráží samotná krize českého 

sociálního státu, kdy je výše našich starobních důchodů na nízké výši v porovnání s okolními 

státy. Dá se říci, že výše starobních důchodů je stále na „socialistické úrovni“.8 V některých 

případech je i pod touto hranicí. Pro připomenutí je nutné uvést, že dle České správy 

sociálního zabezpečení byl průměrný starobní důchod typu „sólo“ 10 957,- Kč za rok 2013.9 

Po rozdělení Československa dne 1. ledna 1993 se přijalo hned několik zákonů, které 

výrazným způsobem ovlivnily vývoj sociálního státu v naší zemi a měly velký vliv na kvalitu 

života lidí v důchodovém věku. Jedná se o daňové zákony – zejména zákon o zavedení daně 

z přidané hodnoty, který je neustále měněn. Měněn je však v neprospěch kvality života lidí 

v důchodovém věku, protože do současné doby došlo k několika násobnému navýšení DPH 

až na současnou výši 15 % snížená sazba DPH a zvýšená sazba DPH 21 %.  

Při psaní diplomové práce (konec roku 2014) došlo v parlamentu ke schválení další 

změny v oblastech daní. Od roku 2015 bude mít Česká republika třetí daňovou sazbu ve výši 

10 %, kam budou spadat knihy, dětské pleny a další potřeby.  

                                                 
7Zákon č 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Praha. Dostupné také z: 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z155_1995_1 
8 K tomuto tématu se často vyjadřuje Martin Potůček. Problematikou se zabývá ve své knize POTŮČEK, 

Martin. Cesty z krize. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. s. 135. ISBN 978-80-7419-057-5. 
9 Téměř 11 tisíc korun. To byl průměrný starobní důchod na konci září. In: Česká správa sociálního 

zabezpečení: Tiskové zprávy [online]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-

zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-10-30-temer-11-tisic-korun-to-byl-prumerny-starobni-duchod-na-konci-

zari.htm [cit. 2014-03-03]. 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-10-30-temer-11-tisic-korun-to-byl-prumerny-starobni-duchod-na-konci-zari.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-10-30-temer-11-tisic-korun-to-byl-prumerny-starobni-duchod-na-konci-zari.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-10-30-temer-11-tisic-korun-to-byl-prumerny-starobni-duchod-na-konci-zari.htm
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Od 1. 1. 2015 má Česká republika třetí sazbu DPH 10 % (jedná se o druhou sníženou 

sazbu daně) a přidá se tak k dalším zemím Evropské unie, které tuto sazbu mají rovněž. 

Jmenovitě se například jedná o Finsko, Belgii nebo Polsko a další. V naší zemi do druhé 

snížené sazby spadá: kojenecká výživa a výživa malých dětí, očkovací látky, léky, tištěné 

knihy a hudebniny10.  

Právě neustálé navyšování nepřímých daní mělo výrazný dopad na kvalitu života lidí 

v důchodovém věku. Neustále navyšování DPH je nutilo k většímu šetření na výdajové 

straně svých domácností, aby mohli zaplatit nájemné, energie, léky, v neposlední řadě 

regulační poplatky ve zdravotnictví. Neustálé navyšování ceny základních potravin a léků 

vedlo k tomu, že starobním důchodcům se výrazně změnila kvalita života. 

Dalšími legislativními předpisy, které výrazně zasáhly do kvality života lidí 

v seniorském věku, se řadí Zákon č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného 

z bytu11 a zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění12. Lze sem řadit i další 

legislativní předpisy, které měly a mají výrazný dopad na vývoj českého sociálního státu – 

jedná se o změnu výše existenčního a životního minima a také o změnu výše minimální 

mzdy. Tak se sem řadí legislativní předpisy, které se dotýkají samotných starobních 

důchodců – sem můžeme řadit jak již výše citované zákony, tak i zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách13. Tento zákon jasně definuje, co se rozumí sociální péčí, kdo má na ni 

nárok. 

Tehdejší federální ministerstvo financí a pozdější předseda vlády a druhý 

polistopadový prezident Václav Klaus začal k 1. 1. 1993 připravovat zákon o dani z přidané 

hodnoty. Zde se jednalo o celou daňovou reformu v návaznosti také na sociální a zdravotní 

pojištění. Tímto návrhem zákona byla ke každému výrobku (včetně služeb) na trhu (včetně 

potravin) uvalena nepřímá daň, kterou vybíral stát a je příjmem státního rozpočtu. Současně 

se zákonem o DPH se připravovala transformace ekonomiky, která vyústila v tzv. „divokou“ 

privatizaci státního majetku. Velký význam zde měla různá vládní prohlášení. 

                                                 
10 Předpis č.235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty. Praha. Dostupné také z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235 
11 Zákon č. 107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Praha. Dostupné také z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-107 
12 Předpis č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů. Praha. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 
13 Předpis č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. Praha. Dostupné také z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 
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Velmi cenné byly pro mne i pramenné materiály z doby boje o privatizaci, jako zákon 

o kupónové privatizace s veškerým příslušenstvím, ale také alternativní materiály odpůrců 

této privatizace  - Alternativní přístup ke scénáři přechodu k tržní ekonomice,14 Iniciativní 

materiál ke koncepci deetatizace a privatizace.15 Charakter pramenu mají i vzpomínky a 

reminiscence pamětníků – tvůrců či odpůrců, jako byli např. Miloš Pick,16 Bezděk17, V. 

Klaus,18 T. Ježek.19 Děj kolem privatizace i jiných událostí z ekonomiky postihují jako 

primární pramenný materiál i stenozáznamy z jednání PS PČR. 

Charakter pramene mají konec konců i publicistické materiály vyjadřující stanoviska 

soupeřících odborných i politických, jako byla např. Dřevíčská výzva20 a programy 

politických stran, zvláště ODS jako určitého motoru „reforem“.21 

4.2 Statistiky a sociologické výzkumy  

Oba tyto zdroje měly přirozeně v práci tohoto charakteru významné místo. Využíval 

jsem především statistik dvou institucí – ČSÚ a MPSV, ojediněle statistik obsažených či 

komentovaných v monografiích jednotlivých autorů či autorských kolektivů.         

Patří sem i data ze sociologických výzkumů iniciovaných občanským sdružením 

Rada seniorů ČR realizovaných v letech 2008 a 2010 na téma týkající se dostupnosti 

nájemního bydlení seniorů v Praze a průzkumu postavení a životních podmínek seniorů v 

Praze. Byla publikována v práci Zdeňka Pernese, Lubomíra Vacka a kolektivu „Postavení a 

životní podmínky seniorů v hlavním městě Praze.“ Další data jsou v publikaci Lubomíra 

                                                 
14 Alternativní přístup ke scénáři přechodu k tržní ekonomice. In: PICK, Miloš. „Naděje se vzdát neumím.“ 

Rozčarování aneb jak to bylo v listopadu. Ukázka z knihy. In: Britské listy 2010/11/12.  ISSN 1213-1792. 
15 GRÉGR. Miroslav, BERGHAUER. Zoltán, HRABĚ. Jan. Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a 

privatizace. In: INTERPELACE poslance Viktora Dobala a dále poslanců Jiřího Fiedora, Jiřího Honajzera a 

Ivana Maška ministru vlády České republiky Miroslavu Grégrovi ve věci dokumentu nazvaného Iniciativní 

materiál ke koncepci deetatizace a privatizace. Příloha.[online]. Dostupné: 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0041_00.h. . [cit. 20.2.2015]. 
16 PICK, Miloš, Naděje se vzdát neumím. Rozčarování aneb jak to bylo v listopadu. Ukázka z knihy. In: Britské 

listy, 2010/11/12.  ISSN 1213-1792. Srov. rovněž projednávání ekonomické reformy na společné schůzi obou 

sněmoven Federálního shromáždění ČSFR v září 1990 (stenoprotokoly). [online]. Dostupné na: 
http://www.snemovna.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/006schuz/s006005.htm.[cit. 20.2.2015].  
17  BEZDĚK Vladimír. S přebytky důchodového systému se v ČR nehospodařilo dobře! In: Peníze. CZ. 2011/8/4. 

[online].  Dostupné: http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-duchodoveho-

systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21  [cit. 20. 2. 2015] 
18 KLAUS, Václav, Chtěli jsme víc než jen supermarkety. Praha: Fragment, 2014. s. 96.ISBN 978-80-253-23830 
19 JEŽEK, Tomáš, Zrození ze zkumavky. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-183-7. 
20 DŘEVÍČSKÁ VÝZVA.  JAK OŽIVIT ČESKOU EKONOMIKU. Březen 1999. [online].  Dostupné z:  
http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_ekon.html. [cit. 20.2.2015].                                                      
21 Srv. POLITICKÝ PROGRAM ODS 1991. Vnitřní zpravodaj ODS ke Kongresu ODS v Plzni 1991, jako 

vydavatel uvedena Hlavní kancelář ODS, 1991. 

POLITICKÝ PROGRAM ODS. 1995. [online].   http://www.ods.cz/politicky-program/politicky-program-

ods[cit.20.2.2015]. 

http://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0041_00.h.VI.volební.%20ČESKÁ%20NÁRODNÍ%20RADA%201990
http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21
http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21
http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_ekon.html
http://www.ods.cz/politicky-program/politicky-program-ods%5bcit.20.2.2015
http://www.ods.cz/politicky-program/politicky-program-ods%5bcit.20.2.2015
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Vacka, Jana Klána, Jána Mišoviče pod názvem „Dostupnost přiměřeného nájemního bydlení 

seniorů v Hlavním městě Praze“. Zde se jedná o závěrečnou zprávu ze sociologického 

výzkumu.22 V závěru VI. kapitoly vybírám určité části z vlastního výzkumu „Kvalita života 

českých seniorů v r. 2014“ uskutečněného pod patronací Klubu společenských věd při ÚV 

KSČM. 23  

 4. 3 Použitá literatura24 

Základním informačním zdrojem a oporou byla pro mne literatura, relativně bohatá.  

Jelikož práce sleduje dva cíle a pokouší se o prověrku dvou hypotéz, tj. hypotézy o 

nemožnosti pozitivního rozvoje sociálního státu ve stávající etapě vývoje kapitalismu a 

hypotézy o největším dopadu sociálního politiky současného kapitalistického systému v ČR 

na důchodce, lze i literaturu a použité zdroje rozčlenit do dvou základních bloků. 

1. blok tvořila obecnější metodologická, ekonomická, sociologická a historická 

literatura. S rizikem, že budu považován za nemoderního, ideologicky zaslepeného a v dávno 

přežilých dogmatech se „babrajícího“ autora musím konstatovat, že v tomto bloku měla pro 

mne základní význam díla klasiků marxismu v interpretaci určitého proudu novodobých 

marxisticky orientovaných autorů, schopných reflektovat dílo klasiků kriticky, bez 

ideologického dogmatismu vládnoucích elit minulého systému a s přihlédnutím k zásadním 

změnám probíhajícím ve společenském vývoji ve světě i v naší zemi.  

Jejich interpretaci marxismu považuji za plně legitimní v současném společenském 

diskurzu, bez ohledu na obtíže, se kterými musí zápasit a které snižují jejich možnost být 

vnímán společností, zejména mainstreamem společenských věd. Jelikož pracuji 

s myšlenkami těchto autorů obsaženými v jejich obrovském díle, nemohu neuvést v literatuře 

ta díla klasiků, kde jsou pro mne zásadní prvky jejich koncepce obsaženy. To však 

neznamená, že sdílím i historická omezení v díle klasiků, která se ve světle pozdějších 

nových poznatků a zkušeností s praktickým pokusem o socialismus nepotvrdila. 

V tomto smyslu jsem se opíral hlavně o ekonomická a ekonomicko-prognostická díla, 

jako je Marxův Kapitál, Teorie o nadhodnotě, Rukopisy „Grundrisse“, Ekonomicko-

                                                 
22 VACEK, L., KLÁN, J., MIŠOVIČ. J. Dostupnost přiměřeného nájemního bydlení seniorů v Hlavním městě 

Praze. Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu. Praha: Rada seniorů České republiky, 2010, 28 s. 
23 Kvalita života českých seniorů v r. 2014, interní výzkum Klubu společenských věd 
24 V této podkapitole neuvádím zvláštní bibliografické odkazy na jednotlivé autory a jejich práce, vzhledem 

k tomu, že jsou uvedeny v Seznamu použité literatury.  
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filosofické rukopisy, Kritika gothajského programu, Předmluva Ke kritice politické 

ekonomie, Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva, Marxovo a Engelsovo památné 

společné dílo Manifest komunistické strany, Engelsův Anti-Dühring, Původ rodiny, 

soukromého vlastnictví a státu a Leninovy práce Co dělat?, Stát a revoluce, Velká iniciativa. 

Vzhledem k omezeným možnostem samostatného studia obsáhlých, a pro člověka mé 

generace a mého typu vzdělání, pro studium velmi náročných prací klasiků měly pro mne 

klíčový význam zprostředkující a také modernizující a rozvíjející práce domácích i 

zahraničních autorů Z. Háby, M. Formánka, M. Ransdorfa, J. Hellera a F. Neužila, J. Bauera, 

M. Hausera, O. Šika, D. Harveye, D. Lévyho, G. Duménila. 

Na rozdíl od minulé oficiální ideologie nevidím jako marxismu zásadně protikladný 

celý trockistický proud od jeho počátků a domnívám se, že je autentické logice klasiků bližší 

a víc respektuje jejich metodologické principy než práce označované jako neomarximus či 

postmarxismus, někdy dokonce i jako marxismus. Proto se nebojím přiznat inspiraci 

Trockého Zrazenou revolucí, Djilasovou „Novou třídou“ či Deutscherovou „Nedokončenou 

revolucí“.      

Již v těchto pracích se v kontextu úvah o překonání kapitalismu či překonání 

nedostatků minulého systému rýsovala otázka možné alternativy sociálně reformních procesů 

s reálnějším základem, daným tím, že překračují rámec kapitalismu a soukromého vlastnictví 

výrobních prostředků vůbec, jakož i soudobého politického systému kapitalismu. Některé 

z nich vyvodily z modernizace marxismu a kritického pohledu na minulý systém dokonce 

závěr, že účinné sociální reformy musí být spojeny s procesem rozvoje samosprávného, 

zaměstnaneckého vlastnictví a že samosprávný socialismus (pokud nedojde ke 

katastrofickým scénářům, které nejsou nikdy vyloučeny) musí překonat jak kapitalistické 

soukromé vlastnictví, tak tzv. státní vlastnictví známé z minulého systému a zprostředkované 

vlastnicky privilegovanou třídou řídícího aparátu (M. Ransdorf, J. Heller - F. Neužil, J. Fajt, 

M. Formánek, původně i Z. Hába, ze starší osmašedesátnické generace např. O. Šik a D. 

Slejška, ale i někteří trockističtí nebo trockismem ovlivnění autoři – E. Bondy).  

Určitou názorovou pestrost a hledání mezi autory hlásícími se k marxismu ukazuje i 

sborník, který vzešel z diskuse v odborném zázemí KSČM, zejména v jejím Centru 

strategických a teoretických studií nebo v Klubu společenských věd, při tvorbě materiálu 

Socialismus pro XXI. Století. K těmto pracím hlásícím se více méně k marxismu lze 
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připočítat i práce zahraničních i domácích autorů formálně nemarxistické, ale docházející, 

zejména v otázkách zaměstnanecké participace a zaměstnaneckého vlastnictví, k podobným 

závěrům jako marxisté. Jsou to práce autorů, jako jsou D. Schweickart, N. Chomsky, M. 

Albert, Ch. Mackin, J. Vanek, M. Valach, M. Hrubec, I. Švihlíková a dokonce i pravicově 

orientovaný exilový ekonom Milan Zelený.  

Velmi podnětná je vydavatelská činnost Klubu samosprávného lidového podnikání, 

dnes Čs. společnosti pro zaměstnaneckou participaci, konkrétně sborník Hospodářská 

demokracie v praxi. 

Pro mou širší hypotézu byly důležité i práce významných marxistických i 

nemarxistických zahraničních i domácích autorů týkající se krizových, ale také zásadně 

nových jevů současného globálního kapitalismu, krize kapitalismu i odbourávání sociálního 

státu a současné vleklé finanční krize (P. Sirůček, R. Valenčík, M. Valach, S. Holubec, O. 

Krejčí, J. Dolejš, J. Heller, Z. Lehmanová, F. Dvořák, B. Pavelek, I. Švihlíková, M. Pick, J. 

Pehe, P. M. Sweezy, S. Žižek, J. Vanek, W. J. Robinson, I. Wallerstein, U. Beck, Z. Bauman, 

R. Reich, G. Varoufakes, Rheinhardt Marx, N. Hertzová, N. Kleinová, Anthony Giddens, 

Ha-Joon-Chang, J. B. Foster, F. Magdoff, D. Harvey, T. Picketty, C. Rheinhartová a K. S. 

Rogov aj.). 

 Orientovat se ve specificky politických a mezinárodně politických aspektech  

globalismu v současné době ve světě i v ČR v míře nezbytně nutné v rámci daného předmětu 

zkoumání mi pomohla metodika zkoumání politiky v práci P. Druláka, P. Fialy, K. 

Schuberta, sborník „Krize, vize a realita české společnosti“ editovaný Zdeňkem Zbořilem. 

Ke komplexnějšímu a vyváženějšímu pohledu na politické aspekty mnou zkoumaných 

problémů mi pomohly i práce od marxismu zcela odlišného až vyhraněně 

antikomunistického charakteru, jako např. práce J. Kabáta, L. Kováče, V. Klause aj. 

K precizování ekonomických koncepcí a určení jejich zdrojů mi pomohla syntetická práce o 

dějinách ekonomických teorií Roberta Holmana. 

Ještě blíže k předmětu mého zkoumání, k širší i užší hypotéze zároveň, měly domácí i 

zahraniční práce sociologického charakteru zabývající se třídní a sociální diferenciací a 

specifikacemi jednotlivých tříd či skupin, a to bez rozdílu metodologických východisek 

autorů. Z domácích to byli především Jan Keller, P. Machonin, M. Tuček, P. Matějů, P. Sak, 

J. Večerník, M. Potůček, Hasmanová-Marhánková, J. Ondroušová aj. Velkou oporou, pokud 
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jde o ekonomický vývoj Československa a ČR, pro mne byla syntetická práce kolektivu 

vedeného V. Průchou: Hospodářské a sociální dějiny Československa, 2. díl (od r. 1945 do r. 

1992) i další práce autorů různé orientace zabývajících se ekonomickými procesy v rámci 

rekapitalizace a jejich dopady, jako např. studie autorů zapojených do projektu  CERGE 

Národohospodářského ústavu ČAV (zejm. L. Duška, L. Šatavy, P. Haita, P. Janského), Atlas 

transformace, zejm. J. Havel, již zmíněné práce M. Picka a V. Bezděka, M. Myanta, kritické 

práce F. Nevařila, M. Formánka, L. Cviklové, K. Kouby, O. Vychodila, J. Roberts, L. 

Bautzové, M. Bohatové, P. Němce).  

Velmi oceňuji faktografické práce rekapitulující již pozapomenutý sled událostí, 

zákonodárných aktů, změn vládní politiky apod. - (M. Štrobachová, práce Historie vývoje 

důchodového systému v ČR pod redakcí V. Rudolfové).  

Mohl jsem čerpat i z bohaté domácí i zahraniční literatury k problematice sociálního 

státu a metodologických koncepcí, které se k němu vztahovaly a vztahují.  Stěžejní význam 

pro mne měly práce G. Espinga – Andersena.  Přímo k tématu mé práce se vztahoval a přínos 

pro mne znamenal sborník Sociální stát a kapitalismus editovaný M. Hauserem ze semináře 

k sociálnímu státu, který pořádal v r. 2007 Socialistický kruh a do něhož přispěli kromě 

samotného editora i R. Revol, M. Pick, Jiří Stehlík, P. Gočev, Z. Hába, M. Polák, R. 

Převrátil, J. Heller, P. Rohel. Z hlediska mé metodologické orientace byl tento sborník pro 

mne přínosnější než jiné práce o sociálním státu, protože v něm byla marxistická 

metodologie zastoupena výrazněji než v jiných pracích. 

Řada zmíněných prací měla značný význam i v rámci 2. bloku literatury a zdrojů pro 

mou práci – týkajících se užšího předmětu zkoumání – otázek dopadu reforem na seniory. 

Byl to především zmíněný sborník k sociálnímu státu ed. M. Hauserem i další práce 

domácích autorů – právní pohled na historii sociálního státu u nás v práci J. Rákosníka a 

kolektivu i v podobně zaměřených pracích M. Večeři, které pro mne byly doslova páteřní 

orientací. 

V seznamu literatury uvádím jména řady zahraničních autorů zabývajících se tzv. 

„welfare state “, se kterými jsem pracoval. 

Dále pro mne měly význam práce sociologů založené na jejich výzkumech a 

šetřeních, zejména J. Kellera, Bezprostředně cenná byla pro mne publikace Petra Saka a 
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Karoliny Kolesárové „Sociologie stáří a seniorů“, a také publikace Libora Prudkého a 

kolektivu „Inventura hodnot“. Obě publikace sledují jednak proměnu hodnot v české 

společnosti, a také změny životní úrovně u vybraných společenských skupin. Velmi bohaté 

informace i zajímavá hodnocení, např. privatizace, obsahuje bohatá sociologická literatura 

vyplývající z široce založených zkoumání transformačních procesů a změn sociální struktury 

i sociální politiky státu po r. 1989 od tak významných autorů, jako byli Pavel Machonin, Jiří 

Večerník, Milan Tuček, Petr Matějů, M. Formánek aj.  

Z hlediska dlouhodobějších výhledů o očekávaném vývoji v sociální oblasti i sociální 

politiky mi pomohly práce prognostického charakteru, mezi jejímiž autory dominoval M. 

Potůček. Na ně navazovaly krátkodobější analýzy a výhledy týkající se financí v kontextu 

přijetí eura a důchodů (V. Pikora, M. Šichtařová)  

Přínosné byly i práce týkající se metodologie samotné výzkumné práce, metod a 

technik shromažďování a vyhodnocování dat v oblasti našeho zájmu, tj. v sociologii, 

politologii a částečně i v právu, jako byly práce J. Hendla v oblasti sociologie, Fialy a 

Schuberta v oblasti politiky a sborník redigovaný A. Veselým a M. Nekolou k výzkumu 

politiky veřejné a práce E. Heřmanové aj, Ondroušové k pojímání a měření kvality života. 

 

5. Vývojové etapy v ČR 

Rekapitalizace po zhroucení protosocialismu byla přirozeně kvalitativní a komplexní 

změnou a jako taková přirozeně probíhala v čase a měla i svou etapizaci. 

Z přehledu použitých metod tedy jasně vyplývá, že vývoj české společnosti v daném 

období je nutno postihnout v pohybu, z hlediska dvou základních etap, kterými se vyznačuje, 

odečteme – li určitá přechodná období, které představují roky 1989-1993, tj. období do 

kupónové privatizace a plného převzetí politické moci pravicové vládní koalice v čele s V. 

Klausem jakožto jednoznačně neoliberálně orientovaným politikem.    

V práci jsou analyzovány a porovnávány dva časové úseky našich dějin po roce 1993. 

Prvním úsekem bylo období let 1993 – 2005. Druhým sledovaným obdobím je období po 

roce 2005 s přesahem do současné doby. Důraz bude kladen zejména na období po roce 
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2008, kdy se v našich podmínkách začala projevovat celosvětová finanční krize a na naší 

politické scéně se s plnou razancí prosadila politika neoliberalismu. 25 

Začalo se přecházet od státně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství, a to mělo 

značné dopady na všechny vrstvy tehdejší ještě československé společnosti. Dopady byly 

zejména v sociální oblasti, protože do roku 1989 byla v podmínkách tehdejšího 

socialistického Československa „úplná zaměstnanost“. Přesněji řečeno, každý práceschopný 

občan musel mít příjem ze zaměstnání, i když proplácení řady zaměstnanců bylo vlastně 

formou velkorysé státní sociální podpory, vzhledem k nadbytečnosti zmíněných funkcí a 

zaměstnání. Při přechodu na tržní hospodářství došlo k  propouštění. Na to nebyl „téměř“ 

nikdo připraven. Musely se zřídit Úřady práce pro nezaměstnané a tvrzení prvního 

porevolučního prezidenta Václava Havla, že v naší zemi nebude zaveden kapitalismus a 

nebude nezaměstnanost, vzalo rychle za své.26  

Po vzniku samostatných států České a Slovenské republiky se v našich podmínkách 

po volbách v roce 1992, kdy zvítězila ODS, začal aplikovat model liberální politiky Václava 

Klause, a to až do roku 1998, kdy byla v předčasných volbách nahrazena vládou ČSSD 

Miloše Zemana opřenou o opoziční smlouvu s ODS, a nastal částečný obrat v sociální 

politice. Od té doby, až do roku 2006 v České republice vládla sociální demokracie. V roce 

2006 došlo k výrazné změně v oblasti politiky a to směrem k nástupu neoliberální vlády 

ODS. Tento nástup byl charakterizován zvyšováním nepřímých daní, snižováním státních 

výdajů v sociální oblasti, zaváděním regulačních poplatků ve zdravotnictví. Od roku 2010 

byl v naší zemi de facto převzat neoliberální model politiky, který v 80. letech 20. století 

aplikoval v USA Ronald Reagan a ve Velké Británii Margaret Thatcherová – jedná se o 

úplnou „likvidaci“ sociálního státu v našich podmínkách.27 

                                                 
25 K tématu finanční krize se zevrubně vyjadřuje řada zahraničních i domácích autorů. Srov. např.: FOSTER, 

John, Bellamy, MAGDOFF, Fred, Velká finanční krize. Příčiny a následky. Praha: Grimmus, 2009. s. 160. ISBN 

978-80-902831-1-4, 

HARVEY, David, Záhada kapitálu: přežije kapitalismus svou poslední krizi? Praha: Rybka Publishing -SOK, 

2012. s. 263. 

ROBINSON, Wiliam, Teorie globálního kapitalismu. Transnacionální ekonomika a společnost v krizi. Praha: 

Filosofia, nakladatelství Fil. ústavu ČAV, 2009. s. 364. ISBN 978-80-7002-305-6. 

 ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Globalizace a krize: souvislosti a scénáře. Všeň: Grimmus, 2010. s. 291. ISBN 978-808-

7461-013.  
26 MYANT, Martin, Vzestup a pád českého kapitalismu- Vývoj ekonomiky v ČR od r. 1989. Praha: Academia. 

2014. ISBN 978-80-200-2288-2. 
27 Srov.: FORMÁNEK, Miloslav. Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. 261 s. ISBN 978-80-86844RANSDORF, Miloslav, 

Tendence pro devadesátá léta-dějinná mezibilance. Praha: GRANT AVANT, 1991. s. 16.  
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Bylo to období, kdy, jak bylo později přiznáno, že „ekonomové utekli právníkům“. O 

privatizaci rozhodovala různá živelně se vytvářející lobby vznikající částečně z bývalého 

řídícího aparátu a částečně z kriminálních živlů nebo z osob nastrčených zahraničním 

kapitálem. Tato lobby nezřídka plnila privatizační normy stanovené velmi děravými zákony 

pouze fiktivním skládáním částek získaných různými podivnými transakcemi, 

korumpováním příslušných úředníků či bankovního managementu. Privatizované podniky 

leckdy vyprodávala či ve službách konkurence likvidovala či vyváděla z nich částky, které si 

přivlastňovala. Jako příklad lze uvést Poldi Kladno, ČKD, rozbíjení funkčních JZD, včetně 

vlajkové lodi českého družstevnictví – kombinátu Slušovice28.  Teprve na těchto podvodných 

transakcích, jimž padly za oběť značné hodnoty, se kterými bylo možné pracovat a vyrábět, 

se pak rodila skutečná finanční impéria privatizátorů – jednotlivců i společností. Takovéto 

operace dovedly ke krachu řadu bank a finančních ústavů. Státní orgány nebyly schopné 

tomuto procesu čelit jak pro svou zkorumpovanost a propojenost s privatizačními strukturami 

krytými často politickými stranami, tak i kvůli nedostatečné legislativě.  

To všechno nemohlo nemít velmi negativní dopady na český stát jako takový i na 

struktury sociální politiky (např. zdravotnictví, vzdělávání, kultura, sociální pojištění apod.). 

Fondy pro sociální politiku se vyprazdňovaly, čemuž napomáhala i svévole pravicových 

vlád, kdy např. Klausova vláda v r. 1997 rozpustila přebytek na důchodovém účtu ve státním 

rozpočtu. Politická sféra nedokázala proti těmto asociálním tendencím ve vládní politice 

účinně bojovat, mimo jiné i proto, že kořistnická lobby, klany a korupční struktury vznikaly 

často napříč politickým spektrem a měly značný vliv i uvnitř politických stran, včetně jen 

pomalu se formující opozice ztělesněné velmi rozpornou ČSSD. Skutečná opozice – KSČM 

– byla pod palbou antikomunistické propagandy i díky své obtížné vnitřní transformaci zcela 

neschopná účinně postupovat a veškeré její pokusy o aktivitu, např. na půdě parlamentu byly 

překrývány mediální blokádou, pokud je media hned nepřiřkla ČSSD. Nastávala krize 

českého sociálního státu.29 I v ČR se opakovala stejná logika, která pochovala sociální stát ve 

                                                 
28 MYANT, M., Vzestup a pád českého kapitalismu: ekonomický vývoj České republiky od roku 1989. Vyd. 1. 

Překlad Petra Luňáčková. Praha: Academia, 2014. s. 351. XXI. století, sv. 26. ISBN 978-802-0022-882. 
29 Více v pracích: 

RANSDORF, Miloslav, Tendence pro devadesátá léta-dějinná mezibilance. Praha: GRANT AVANT, 1991. s. 

11-14.  

DVOŘÁK, František, Kdo vládne světu: máme ještě šanci? Bratislava: Eko-konzult, 2004. s. 200. 

TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Studie (Sociologické 

nakladatelství), sv. 37. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 428.  

HAVEL, Jiří. Privatizace. In: Atlas transformace. [online]. Dostupné: 

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/p/privatizace/2-privatizace.html [cit. 

2014/12/30].  

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/p/privatizace/2-privatizace.html
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světě – nechuť velkých a tím méně malých kapitalistických vlastníků investovat do 

sociálního smíru i služeb státu a naopak snaha přivlastnit si zbytky společného majetku a 

všemožně převalovat náklady na pracovní sílu, její reprodukci, včetně reprodukce rodové, na 

samotné zaměstnance fakticky tak snižovat hodnotu pracovní síly. V druhém plánu šlo o to 

zbavit se nákladů na státní stroj a jeho služby a přitom znejistit proces koupě a prodeje 

pracovní síly odbouráním státem garantovaných sociálních služeb tak, aby byl všemožně 

oslaben případný odpor zaměstnanců a posílilo se postavení vlastníka proti pracujícím. To 

všechno v ideologickém hávu modernizace a reforem prováděných údajně z důvodů 

klesajícího tempa růstu, nedostačujícího pracovního výkonu a pohodlnosti zaměstnanců, 

postihu živlů vyhýbajících se práci, výchovy občana k odpovědnému zacházení s ubývajícími 

zdroji (při zatajení skutečnosti, že tyto zdroje spotřebovává a mrhá jimi stále menší část 

společnosti, že nejsou jakousi „daní za civilizaci“).30 K tomu samozřejmě muselo patřit i 

neobjektivní hodnocení minulého systému31 a mnohdy až směšná snaha se od tohoto systému 

odlišit, i za cenu ztrát pro celou společnost. K tomuto účelu musel být zneužit i sám výraz 

„reforma“ navozující představu zlepšení života lidí, zatímco v realitě se jejich postavení 

reformami jen zhoršovalo.  

Zkušenosti se sociálními reformami v kapitalismu bývají leckdy neoprávněně 

zjednodušovány rozlišením vlád, které tyto reformy prováděly, na levicové a pravicové.   

Sociální reforma, která byla v roce 1990 připravena, navazovala na dobu před rokem 1989. 

To byla zajímavá věc, protože se tato reforma tvářila sociálně – demokraticky a byla sociálně 

                                                                                                                                                         
 NEVAŘIL, František, Demokracie nebo demokratura? Zaujatá obžaloba: Jak to bylo, je a nejspíše bude. In: 

Britské listy 2010/04/01. ISSN1213-1792.  

 NEVAŘIL, František, Hospodaření zločinných komunistů. Podklad pro seminář ve Vratimově, 8. 11. 2014 

[online]. Dostupné: http://vratimovskyseminar.webnode.cz/ [cit. 2014/12/30].  

JEŽEK, Tomáš, Zrození ze zkumavky. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-183-7. 

Konkrétnější pohledy na privatizační procesy viz: KOUBA, Karel, VYCHODIL, Ondřej, R0BERTS, Jitka, 

Privatizace bez kapitálu. Zvýšené náklady české transformace. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa 

Hlávky 4/2004. Praha: NÚ Josefa Hlávky, duben 2004. s. 115. ISBN 80-86729-11-7 

CVIKLOVÁ, Lucie, Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a neformálních 

vztahů na podnikové úrovni. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚ Josefa Hlávky, 

září 2002. s. 123.  
30 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. 2., uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

1996. s. 112. Studijní texty; sv. 4. ISBN 80-85850-16-8. 

FORMÁNEK, Miloslav, Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. s. 261. ISBN 978-80-86844  
31 Srov. např. KABÁT, Jindřich, Psychologie komunismu. Praha: Práh, 2011. s. 470. ISBN 978-80-7252-347-4 

KOVÁČ, Ladislav, Přirodopis komunizmu. Anatómia jednej utopie. Bratislava: Kalligram, 2007. s. 228. ISBN 

80 – 7149 – 940 – 4. 

Srov. RANSDORF, Miloslav, Tendence pro devadesátá léta-dějinná mezibilance. Praha: GRANT AVANT, 

1991. s. 16.  
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citlivá. Nicméně tato sociální reforma skončila rokem 1992, kdy se dohodlo rozdělení 

Československa. 

 Podle tohoto zjednodušeného názoru, reformy, které jsou ve světě uskutečňovány 

vládami sociálně demokratickými či socialistickými s různými koaličními partnery, 

výjimečně i s komunisty (v ČR vládami s rozhodující rolí ČSSD, ať už na základě tzv. 

opoziční smlouvy s ODS či podmínkách koalic ČSSD s KDU – ČSL a Unií svobody v letech 

1998 – 2006), jsou do značné míry sociálně citlivé a vyznačují se vyššími státními výdaji 

zejména v sociální oblasti. Naproti tomu pravicové liberální či neoliberální vlády (v ČR léta 

1993 – 1997 a zvláště pak v letech 2006 – 2013) navyšují nepřímé daně a snižují státní 

výdaje v sociální oblasti. V případě pravicových vlád hlásících se více či méně 

k neoliberalismu je všeobecně rozšířený názor plně v souladu s realitou a v ČR zvlášť. 

V případě sociálně demokratických vlád typu Tonyho Blaira už „zelený strom života“ 

vyvrací každou teorii.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Teoretické zdůvodnění Blairovy politiky pokoušející se o kompromis mezitradičním sociálnědemokratickým 

paternalismem a neoliberalismem lze najít patrně v nejkoncentrovanější podobě v pracích A. Giddense. Srov. 

např.: GIDDENS, Anthony. Třetí cesta: obnova sociální demokracie. Myšlenky; sv. 2., 1. vyd. Praha: Mladá 

fronta, 2001. s. 149. ISBN 80-204-0906-8. 
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Kap. 1 -Teoreticko-metodologická východiska. Metodologie 
současného nestalinského marxismu a její přístup 
ke zkoumání sociálního státu  

 

1.1. Nestalinský marxismus a mýty jeho odpůrců 

 

   Již v úvodu jsem se přihlásil k autenticky marxistické metodologii a naznačil její pro 

mne opěrné body, především materialistické a dialektické pojetí společnosti, které se 

koncentruje v kategorii „společensko-ekonomická formace“. Pro účely této práce tedy jde o 

„kapitalismus“ a „protosocialismus“33 – nikoli ještě o komunistickou společensko-

ekonomickou formaci v její první fázi – socialismu.34 Jsem si vědom obtíží, které mi bude tato 

metodologie působit při vstupu do diskursu k zvolené problematice, tím spíše, že nejsem 

profesionálním teoretikem v této oblasti a v rámci svého vzdělání jsem neměl příliš možnost 

do ní proniknout hlouběji vlastním zkoumáním a jsem do jisté míry závislý na starším, ale i 

zcela novém primárně badatelském zpracování této látky, které dosud nemělo z různých 

důvodů možnost získat si v obecném diskursu určité renomé. Přesto ho však považuji za pro 

můj předmět zkoumání jako optimální metodologické východisko. Neméně závažným 

problémem je fakt, že dle mého názoru se na jeho vnímání v badatelském, ale i obecně 

společenském diskursu nemohly nepodepsat jeho dezinterpretace. Od vzniku marxismu ho 

někdy agresivně35, někdy objektivisticky36  a často i metodou „udusit v objetí“ 

                                                 
33 Pojem „protosocialismus“ užívám ve shodě s pojetím autorské dvojice Heller-Neužil.  

Srov. HELLER, Josef. Kdopak by se Marxe bál?. Praha: Futura a.s. 2011. s. 199- 204.  
34 K pojetí komunistické společensko-ekonomické formace u klasiků viz: 

MARX, Karel. Kritika gothajského programu. In: Spisy 19. Praha: NPL 1966. s. 41- 61. s. 401-414. LENIN, 

Vladimír, Iljič. Stát a revoluce. In: Spisy sv. 25. Praha: SNPL. 1956. 393-505 s.  
35 HÁJEK, Petr. Já z opice nepocházím, jako že je živý Bůh nade mnou. In: euportál.cz 

  http://euportal.parlamentnilisty.cz/AddComment.aspx?ArtId=4415&ParId=21782  

 NAVARA, Luděk, ALBRECHT, Josef. Abeceda komunismu. Brno: Host. 2010.- 234 s.ISBN 978-80-72943401. 
36 Takto přistupoval svého času k marxismu T. G. Masaryk, který ho ve skutečnosti vůbec nechápal a při snaze o 

jeho interpretace absolutně překrucoval, i když ho zároveň uznával jako legitimní snahu o sociální politiku.  

Srov. zejména  

MASARYK, Tomáš, Garrigue. Otázka sociální I. Praha: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T .G .Masaryka, 

2000. 283 s. ISBN: MÚ AV: 90-2659-9-5, Ú TGM:80-86142 -09-4. 

MASARYK, Tomáš, Garrigue. Otázka sociální II. Praha: Masarykův ústav AV ČR a Ústav T .G .Masaryka, 

2000. 300 s. ISBN: MÚ AV ČR: 80-86495-00-0, ÚTGM 80-86142-10-8. 

K  marxistickému ekonomickému myšlení srv. Např. HOLMAN Robert, Dějiny ekonomického myšlení. Praha 

2005  C .H . Beck. 576 s. ISBN 80-7179-380-9. 

Srov. rovněž PULMANN, Michal. Konec experimentu, přestavba a pád komunismu v Československu. Dolní 

Břežany: Skriptorium. 2011. 240 s. ISBN 978-80-87271-31-5 

http://euportal.parlamentnilisty.cz/AddComment.aspx?ArtId=4415&ParId=21782
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071793809
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37překrucovaly, vyvracely (dle názoru dezinterpretů) či vypouštěním jeho podstatných prvků 

vylepšovaly a „rozvíjely“38. Ve skutečnosti šlo o nejrůznější varianty buržoasní ideologie, 

nezřídka proklamované a uznávané badatelskou obcí i v propagandě jako neomarxismus či 

postmarxismus, velké škody napáchal stalinismus39 či jemu příbuzné mírnější varianty 

ideologie nové vládnoucí třídy prvního pokusu o socialismus (protosocialismu) – totiž 

řídícího aparátu.40 Je krutým sarkasmem dějin, že právě existenci a diktaturu tohoto fenoménu 

(tj. nové vládnoucí třídy, která při pokusu o socialismus nahradila buržoasii, jakkoli nešlo o 

třídu vykořisťovatelskou) původní teorie klasiků nepředvídala a že v této otázce jsme zcela 

závislí na jejím současném, ještě diskusním a mnohdy ani na levici nepřijímaném 

rozpracování.41 

   Je samozřejmé, že tato práce nemůže opakovat základy marxistické teorie a 

prohlubovat a vyjasňovat základní používané kategorie. To však také není pro předmět práce 

                                                 
37 Např. již bohužel zemřelý sociolog prof. Jiří Bauer, člen KSČ a KSČM a jejího odborného zázemí a emeritní 

ředitel ÚML VŠE, Marxe vysoce oceňuje, ale fakticky odmítá všechny podstatné prvky jeho metodologie – 

určující roli základny vůči nadstavbě, ekonomickou determinaci, teorii pracovní hodnoty i dialektiku.  

Srov. BAUER, Jiří. Otázka komunismu. Praha: Futura. 2006. s. 254. ISBN 80-86844-16-1 
38 Např. ŽIŽEK, Slavoj, Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb Proč musela utopie liberalismu zemřít 

dvakrát. Praha: Rybka Publishers.2011. 247 zejména s. 123-137. ISBN 978-80-8706725-3 
39 STALIN, Josif, Vissarionovič. Otázky leninismu. Praha: SNPL. 1954. 627 s. 

  DĚJINY VKS (b). Praha: Svoboda. 1951.369 s. 

  Ze současnosti viz MARTENS, Ludo. Jiný pohled na Stalina. Praha: Orego. 1995. 327 s. ISBN 80-9017-3-X 
40 Základy marxisticko-leninské filosofie. Učební text pro střední stupeň stranického vzdělání. Praha: Svoboda. 

1973.266 s. 

  KONSTANTINOV,  F.,V.  a kol. Marxisticko-leninská filosofie. Praha: Svoboda. 1973. 527 s. 
41 Proti nebezpečí zbyrokratizování Leninova modelu socialismu vystupovala řada teoretiků i politiků II. 

internacionály, kteří byli více či méně důslednými marxisty (K. Kautsky,R. Hilferding, K. Renner, Otto Bauer, 

ale i ke komunismu přecházející Rosa Luxemburgová). Ačkoli sám patřil k tvůrcům protosocialismu dal po své 

porážce v mocenském zápase se Stalinem významný impuls ke zrodu teorie nové vládnoucí třídy v tzv. 

socialismu zevnitř komunistického hnutí svou teorií „ukradené“ či „zrazené revoluce“ L. D. Trockij.  

(TROCKIJ, Lev, Davidovič, Zrazená revoluce. Brno: Doplněk 1995. 264. ISBN 80-85765-30-6.). Tuto teorii 

dále rozvíjeli jeho stoupenci, nikoli však s oporou marxistické politické ekonomie. ( Srv. zejména 

DEUTSCHER,I saac. The Unfinished Revolution: Russia 1917-1967.Travelyan Lectures Delivery in the 

University oif Cambridge January – March 1967:  Oxford.Oxford U.P. 1967. s.115.)  Výrazně k ní přispěl 

jugoslávský disident M.Djilas (DJILAS, Milovan. The NEW Class:An Anylysis of the Communist´s Systém. New 

York:Frederic A. Praeger. 1957)  

V protosocialismu bylo jakékoli bádání v tomto směru přísně zakázáno, ale řada autorů se jím přesto neoficiálně 

zabývala, nemohla ovšem svou práci prezentovat a publikovat. K povrchnějšímu tušení či hlubšímu poznání 

existence této třídy došli i někteří významní teoretici v komunistických stranách těchto zemí i mimo ně jako 

např. Antonio Gramsci, August Thalheimmer, Robert Havemann, Rudolf Bahro aj. (K této otázce srov. 

ZACHOVAL, Marcel. Zamyšlení nad Marxem a marxismem na poč. 21. stol. In: Britské listy,2003/05/26.ISSN 

1213 -1792.)Na nebezpečí byrokratické diktatury upozorňovali od říjnové revoluce teoretici západních 

sociálních demokracií.   Ze západu přicházely i další poznatky přicházely ze západu – např. od frankfurtské 

školy, eurokomunistů disidentů různého druhu apod. Vzhledem k současnému opouštění teorie pracovní hodnoty 

však stále bez solidního politicko-ekonomického základu., V současné době teorií zvláštní třídy v 

protosocialismu u nás patrně nejdůsledněji hlásají již zmínění J. Heller a F. Neužil, jejich koncepce stojí právě na 

aplikaci teorie pracovní hodnoty a Marxovy metody z Kapitálu, jak o sobě prohlašují. (Srov. HELLER, Josef, 

NEUŽIL, František a kol., Kdopak by se Marxe bál?. Praha: Futura a.s. 2011. s. 199- 226. ISBN 978-80-76844-

73-2.).  
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nutné, mimo jiné i vzhledem k tomu, že jakkoli z knihoven uměle vytlačená a téměř do 

ilegality převedená literatura, na níž se lze odkazovat, existuje a já s ní budu obvyklým 

způsobem pracovat. 

1. 2. Diskurs o státu 

 

       V tomto smyslu musím především zaujmout stanovisko k pojmu stát, který, jak 

zdůrazňuje Večeřa42, představuje jeden ze základních pojmů sociologie, i když u nás se jím 

sociologové do šedesátých let příliš nezabývali a přenechali to právníkům a politologům.  

Marxistické pojetí se rozhodně odlišuje od přístupů zosobněných klasickou definicí M. 

Webera. Ten státem rozumí lidské společenství, které (úspěšně) vykonává monopol 

legitimního užití fyzické moci uvnitř daného území, jinými slovy ztotožňuje stát s organizací 

a správou, jako něčím, co de facto bylo vždycky a bude vždycky. Marxistickému pojetí bližší, 

i když nikoli s ním totožné, je pojetí A. I. Bláhy akcentující mocenskou, dalo by se říci 

mocensko-donucovací, potlačovací funkci státu (ve vnějších vztazích obranu suverenity), a to 

v situaci, kdy se společnost diferencuje a je třeba regulovat rozpory mezi skupinami a práva 

těchto skupin.43 V této definici už třídní funkce státu (a tím dle marxismu i historická 

omezenost a překonatelnost státu) probleskuje daleko více. Pro marxismus jako podstatná 

charakteristika státu samozřejmě není přijatelný akcent legitimnosti moci její podřízenosti 

právu chápanému abstraktně, idealisticky, bez uznání jeho třídní podmíněnosti. 44 A pouze 

jevové formy postihuje popisné definování výčtem institucí. Takovýto výčet by nemohl 

postihnout zejména sociální stát a politiku za protosocialismu, kdy se v činnosti jednotlivých 

institucí a jejich osazenstva prolínaly státní i obecně řídící a z těch státních jak ekonomické, 

tak politické a ideologické funkce. Proto nelze dost dobře odlišit např. státní ekonomický 

aparát a aparát politický, ideologický, mocenský apod. Stejně tak z hlediska marxismu 

nevysvětluje podstatu státu a neupřesňuje hranice jeho vymezení pomocí funkcí, kde se opět 

ztrácí rozlišení momentů všeobecně organizační a třídní funkce.45 

     Vzdálena realitě je konsensuální teorie státu, a to jak ve své „smluvní“ variantě, tak 

ve své variantě „solidární“. 

                                                 
42 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 12. ISBN 

80-85850-16-8. 
43 Tamtéž  
44 Tamtéž. 
45 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 13. ISBN 

80-85850-16-8. 
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     Ve smluvní variantě navazuje na přirozenoprávní teorie společenské smlouvy, 

kterou mezi sebou uzavírají budoucí občané proto, aby jejich spory, individuální či skupinové 

(ty jsou v moderní době akcentovány více) společnost nerozervaly a nepropukla válka všech 

proti všem. Za určité navázání na tyto teorie je považován i sociální stát modifikující 

Hobbesovu představu „státu ochránce, ale i zneuživatele moci – Leviathana“ zatímco 

liberalismus si z nich, především podle Locka, vybral právo na soukromé vlastnictví a 

svobodu jedince jako nejvyšší hodnotu, která nesmí být ničím omezována.46 

V solidární variantě, např. u Durkheima a Dupuita obsahuje naprosto idealistickou a 

realitou nepotvrzenou tezi o jakémsi předem daném solidarismu společenských skupin 

plynoucího z jejich zájmu na sladěnosti a vyváženosti společnosti, kterou ovšem někteří 

vyvozují právě z toho, co její logika měla dokázat a vysvětlit – empiricky 

zaznamená existence sociálního státu zajišťujícího konsensus svými aktivitami.47                                                                                                                                                                        

        S realitou mají už mnohem více společného teorie odvozující stát od konfliktů 

společenských skupin vložených lidstvu „do vínku“. Do této skupiny je vkládána i teorie 

marxistická, ale také teorie Dahrendorfova, podrobující sociální státu nemilosrdné kritice. 

Dahrendorf totiž jako typický radikál v buržoasním systému správně reflektuje proces 

vznikání „underclass“ dlouhodobě nezaměstnaných nebo trvale chudých lidí, bez práce, 

politické aktivity, s vysokým rizikem zapojení do kriminálních aktivit a podbarvenou ještě 

rasovou či geograficky neatraktivní příslušností. Místo aby existenci této „podtřídy“ vysvětlil 

analýzou hlubinné podstaty kapitalismu, připisuje ji jen jeho některým, spíše nadstavbovým 

jevovým formám spojeným se sociálním státem. Je charakteristické, že obviňuje dělnickou 

třídu, že zklamala, popírá její progresivitu a tvrdí, že třídní boj se přerodil v sociální mobilitu 

jednotlivců. Konečným viníkem opak pro něj je ekonomický růst. 48 

Večeřa uvádí jako zvláštní skupinu i teorii Jana Kellera, která svým způsobem spojuje 

teorie konfliktu i konsensu a vidí stát jako pokračování dávného klientelismu, kdy se lidé se 

slabším statusem uchylovali pod ochranu mocných a v zájmu této ochrany museli být svého 

patrona poslušni a snášet i jejich tyranii. V moderní společnosti podle J. Kellera tuto roli plní 

stát, zejména v podobě sociálního státu. Vyčlenění této teorie jako samostatné se mi ovšem 

bez dalšího studia nezdá být dostatečně zdůvodněné.49 

                                                 
46 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 28-29. 

ISBN 80-85850-16-8. 
47 Tamtéž. s. 31-32 
48 Tamtéž. s. 34-35  
49 Tamtéž. s. 36-37                        
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 I když teorie orientované buržoasní ideologií selhávají, mají-li charakterizovat 

podstatu státu a jeho kvalitativní odlišnost od společenské moci, správy organizace řízení jako 

takového, jsou při zkoumání daného předmětu použitelné tam, kde se soustřeďují na stát 

jakožto sociální stát, ať už chápou vzájemný mezi oběma pojmy jakkoliv – jako různé stránky 

téhož nebo jako podmnožinu sociálního státu vůči množině státu jako takového. 

 

1. 3. Stát, třídy, vlastnictví 

 

    To, co je pro předmět této práce – pro zkoumání širší i užší v úvodu vytýčené 

hypotézy – podstatné, je tedy především skutečnost, že i sociální stát jako každý stát 

v dějinách je prostředkem, jehož pomocí určitá třída provozuje politiku, totiž proces 

ovlivňování společenské moci a správy z pozic zájmů daných jejím postavením ve výrobních, 

tj. vlastnických vztazích.50 Vlastnické vztahy v souladu s marxismem chápu především jako 

činný ekonomický vztah velkých společenských skupin v oblasti výroby, rozdělování, 

výměny činností i jejích výsledků a spotřeby.51 Marxistické pojetí vlastnictví sice neodmítá 

vazbu mezi ekonomickým vztahem a jeho relativně samostatným odrazem v právních 

vztazích, institucích a normách, podtrhuje však konec konců – ve statistickém, dlouhodobém 

měřítku – určující vliv ekonomického vztahu.52 Přístupy, které tuto hierarchii obracejí a 

nevidí třeba propastný rozdíl mezi formálně propagovanou vlastnickou rovností 

(spoluvlastnictvím všech bez rozdílu) za protosocialismu a fakticky výraznou nerovností, 

pokud jde o disponování výrobními prostředky a pracovní silou mezi řídícím aparátem na 

jedné straně (abstrahujme od postavení některých dalších přechodných skupin, např. 

pracovníků služeb, obchodu a nadstavbové inteligence) a dělnickou třídou na straně druhé 

jsou mimo dobovou realitu. Běžné lidové vědomí si však tento rozdíl uvědomovalo a 

vystihovalo ho jadrným vtipem, že „dělnická třída žere, chlastá a …“ prostřednictvím svých 

                                                 
50 Přes určitá dobová omezení vyjadřuje nejadekvátněji marxistické pojetí státu Leninova práce Stát a revoluce.   

 LENIN, Vladimír, Iljič. Stát a revoluce. In: Spisy sv. 25. Praha: SNPL. 1956. 393-505 s.  
51 Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy (Zpracoval kolektiv pod red. Z.Háby). Praha: Svoboda. 1984. s. 

12-14. 

Otázky vlastnictví již v rámci protosocialismu a dokonce normalizace plodně a skutečně marxisticky vykládaly 

následující práce: 

HÁBA, Zdeněk. Socialistické společenské vlastnictví. SPN. Praha 1975. 165 s. 

HÁBA, Zdeněk. KŘÍŽEK, Miroslav. Socialismus a vlastnictví. Praha 1975.265 s. 

HÁBA, Zdeněk. KŘÍŽEK, Miroslav. K základní teoretickým otázkám politické ekonomie socialismu. In: 

Politická ekonomie 1971/2. 

KŘÍŽEK, Miroslav. Co je socialistické vlastnictví. Praha: Svoboda. 1972. 149 s. 
52 Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy (Zpracoval kolektiv pod red. Z.Háby). Praha:Svoboda. 1984. s. 

12-14. 
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představitelů.“ Účastníci této lidové humoristické tvorby by se asi velmi divili tomu, že 

vlastně jen rozvíjejí podobnou nótu, která je obsažena v neobyčejně inspirativních pasážích 

z Marxových Ekonomicko-filozofických rukopisů věnovaných kritice tzv. hrubého 

komunismu. I když Marx polemizoval nikoli s reálnými jevy, ale některými myšlenkovými 

konstrukcemi svých současníků, podařilo se mu s geniální jasnozřivostí „trefit“ podstatu 

svérázného postavení řídícího aparátu i některých dalších skupin v protosocialismu a potvrdit 

tak sílu dobré abstrakce a dedukce. Jde o pasáže, kde Marx používá ke kritice omezeného 

uvažování „hrubého komunismu“ přirovnání vlastnictví k postavení ženy.  Jako v úvahách 

„hrubých komunistů“, tj. utopistů, proudhonovců apod., o „zespolečenštění žen“ se v jejich 

úvahách o administrativním odstranění veškerého soukromého vlastnictví, které pak 

protosocialismus bohužel realizoval, podle Marxe objevuje stejná omezenost – snaha rozšířit 

negativa postavení dělníka v soukromém vlastnictví na všechny lidi. „Tak jako žena přechází 

z manželství do všeobecné prostituce, tak celý svět bohatství, tj. celá předmětná podstata 

člověka, přechází z poměru výlučného manželství se soukromým vlastníkem do poměru 

všeobecné prostituce s pospolitostí.“ 53Je škoda, že Marx nedodal ke své myšlence i závěr, ke 

kterému se protikapitalisticky smýšlející lidé museli protrpět přes první neúspěšný pokus o 

socialismus založený na zestátnění, který vlastně Marx ve své formulaci odmítá, totiž 

poznatek, že v podmínkách trvající staré společenské dělby práce nemohlo zestátnění příliš 

překonat oddělení vlastnické role od občana a té všeobecné prostituce vlastnictví se 

společností se většina společnosti opravdu účastnila jen prostřednictvím řídícího aparátu, 

který ovšem, na rozdíl od kapitalismu, musel všem zajistit určitou garantovanou míru 

sociálních jistot. 54  

 

1.4. Stát a sociální politika  

 

      Zkoumat sociální politiku státu znamená tedy nepracovat s existencí státu jako 

jakési virtuální bytosti, ale vidět konkrétní třídy nebo jejích složky a navíc ještě 

zprostředkující roli a specifické zájmy  byrokraticko – řídícího, politického, ideologického a 

mocenského aparátu. Je přirozené, že je tam, kde jsou třídy s odlišnými zájmy, kde je odlišný 

typ vlastnických vztahů, je i odlišná sociální politika, odlišný „sociální stát“. Aniž bych se 

                                                 
53 Srov. MARX, Karel. Ekonomicko-filozofické rukopisy z r. 1844. Praha: Svoboda 1978. s. 76-77. 

   54 HELLER, Josef, NEUŽIL, František a kol., Kdopak by se Marxe bál?. Praha: Futura a.s. 2011. s. 199- 224. 

ISBN 978-80-76844-73-2.  
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zatím pouštěl do historie sociálních států, připomínám základní fakt. Přes různá vybočující 

pojetí se teoretici většinově vyslovují v tom smyslu, že jádrem moderního sociálního státu je 

sociální pojištění zavedené Bismarckem v Německu v 80. letech 19. století. To je doba, kdy 

ve světě vládne suverénně kapitalismus a tedy i tento sociální stát je kapitalistickým státem a 

jako takový je především nástrojem realizace zájmu buržoasie jako vládnoucí třídy. Posloužil 

především k regulaci vzájemného vztahu buržoasie a dalších tříd a skupin z pozic zájmu 

buržoasie a tím i k zajištění hladkého procesu zhodnocování kapitálu a inkasování zisku.55  

Jemu také budu věnovat hlavní pozornost. 

 

1. 5. Mýty o projektu komunismu a sociální spravedlnosti 

 

   Při této příležitosti bych se rád vymezil k některým krátkodechým, extrémně 

ideologicky a politicky angažovaným přístupům, které by do diskursu mohly vnášet 

nežádoucí vášně a emoce. 

  Některé dezinterpretace marxismu se snaží stavět věci tak, že celý marxismus, celý 

projekt socialismu a komunismu je jakési tragické a svévolné, naštěstí neuskutečnitelné 

„vybočení z dějin“, jakási obdoba fašistické až rasové třídní nenávisti, jejímž cílem je 

všemožně deprivovat až přímo hubit příslušníky vykořisťovatelských tříd, rozněcovat 

všemožně třídní nenávist. Podle některých fanatických antimarxistů či antikomunistů jde o 

podvod za účelem manipulace lidí v zájmu určité zločinné elity.56 Nehodlám v této práci 

zkoumat příčiny, proč takovéto přístupy mohly vzniknout, otrávit společenskou atmosféru a 

bránit serióznímu vědeckému výzkumu. Různé metodologie by na tuto otázku jistě 

odpovídaly různě. Nehodlám také popírat, že i tyto militantní a dle marxismu nepravdivé 

názory odrážejí určité reálné momenty třídního boje mezi buržoasií a proletariátem a do toho 

navíc ještě vstoupivší třídy řídícího aparátu protosocialismu v minulosti (zejména v jeho 

vyhraněně stalinských etapách) a jejích pohrobků v současnosti. Připomínám jen, že stejně tak 

by bylo možné upozorňovat na obdobné antihumánní prvky působící v kapitalismu, např. v 

                                                 
55 Srov. VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

Studijní texty; sv. 4. 1996. s. 54. ISBN 80-85850-16-8. 
56 Srov.:  

   KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha: Práh, 2011.470 s. ISBN 978-80-7252-347-4 

   LHOTKA, Jaroslav, Ztráta smyslu pro posvátno. In: Svědomí/Conscience 2007/10/ Dostupné: 

http://www.svedomi.cz/svedomi/2007/lhj_0710_ztrata_smyslu_pro_posvatno.htm 

   BARTOŠEK, K.,COURTOUIS,S., MARGOLIN, J. L.,PACZKOWSKI, A., PANNÉ, J .L. ,WERTH,N.,  

Černá kniha komunismu I. a II. Praha: Paseka. 1999.800 s. ISBN 80-7185-196-5 

   KOVÁČ, Ladislav. Přírodopis komunizmu.(Anatómia jednej utopie). Bratislava. Kalligram. 2007. 228 s. ISBN 

807-14 99404 

http://www.svedomi.cz/svedomi/2007/lhj_0710_ztrata_smyslu_pro_posvatno.htm
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období prvotní akumulace kapitálu, představujícím stejně jako stalinismus první etapu 

vznikání systému, kolonialismus, degeneraci liberálního kapitalismu v nacismus a fašismus, 

jihoafrický apartheid nebo chilskou či argentinskou vojenskou diktaturu a její zločiny. O 

mnohých takových „zločinech kapitalismu“ by se dalo hovořit i v liberálně demokratickém 

modelu kapitalismu ve vyspělých zemích v minulosti a dokonce i v současnosti.57 Je tedy 

naprosto nevědecké ztotožňovat např. projekt komunismu u klasiků se stalinským modelem 

industrializace v Rusku, s metodou upevňování stalinských diktatur pomoc „honů na 

čarodějnice“ v Rusku, Číně i jinde nebo dokonce s  kambodžskou genocidou, na kterou se 

hodí Leninův citát z Dětské nemoci levičáctví týkající s „maloměšťáka“ /ve smyslu 

maloburžoasie, který lze  aplikovat i na rolníka a s rolnictvem spjatého intelektuála – pozn. 

J.K./, „zdivočelého z hrůz kapitalismu."58 

   Původní marxismus a linie na něj navazující samozřejmě odmítá kapitalismus a je 

přesvědčena o tom, že se přežil a musí být v zájmu naprosté většiny obyvatelstva, tak jako se 

vyčerpaly a odešly předchozí systémy. Je však realistický, přísně a do hloubky analyzuje 

každý systém jako jeden vývojový stupeň člověka a lidstva vůbec v jeho zápase s přírodou o 

přežití a rozvoj. Vidí jeho kontinuitu s předchozím snažením člověka a vysoce oceňuje jeho 

progresivní úlohu, včetně role jeho vládnoucí třídy.59 

 

1. 6. Historické místo kapitalismu a jeho státu 

 

    Je třeba vidět, že marxismus nevyvozuje nutnost odchodu kapitalismu z dějinné 

scény z jakýchsi svévolných morálních či psychologických floskulí, i když samozřejmě 

propaganda leckdy k takovým přístupům podbízejícím se omezenému běžnému vědomí 

postižených neprivilegovaných vrstev sklouzává. Nejde o „závist“ neúspěšných vůči 

„úspěšným“, či o abstraktní požadavek rovnostářství ve spotřebě. Jde o chladný ekonomický 

kalkul sledující dlouhodobé trendy v ekonomice, především v oblasti výrobních sil a 

charakteru práce, který se nemůže nepromítat i do oblasti vlastnických vztahů a celkového 

rozvoje člověka. Jádrem marxistického konstatování nutnosti odchodu kapitalismu, které je 

zcela nesporně reflektováno i empiricky, běžným vědomím, a samozřejmě i ideologií a teorií 

vládnoucí třídy, je popis rozporu obsaženého přímo v  genech kapitalistického systému. 

Kapitalismus je uspořádán tak, že při poměřování hodnoty výrobků i služeb oceňuje odlišně 

                                                 
57 Srov. Černá kniha kapitalismu. Praha: Orego. 2000. 559 s. ISBN 80-86117-24-3 
58 LENIN, Vladimír, Iljič. Dětská nemoc levičáctví v komunismu. In: Spisy sv. 31. Praha: SNPL 1955, s. 26  
59 Srov. jen antikomunismem tolik kritizovaný Manifest. (MARX, Karel, ENGELS, Bedřich. Manifest 

komunistické strany. In: Spisy sv. 4. Praha: SNPL. 1958. 427-439 s., 
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práci většiny společnosti a činností související s rozhodováním o zdrojích a práci u menšiny 

společnosti – u kapitalistických vlastníků. Při ekonomické reprodukci se motivací vlastnické 

menšiny a podmínkou fungování systému stává takové zhodnocování prostředků vložených 

do výroby, při kterém se rozdíl v oceňování práce dělníka a vlastnické aktivity kapitalisty 

neustále zvětšuje, a to zcela bez ohledu na potřebu důstojného života člověka a jeho rozvoj a 

dokonce i bez ohledu na smysluplnost vlastnických aktivit a samotné produkce. V rozvinutém 

stadiu vývoje kapitalismu pak už dokonce ani nejde o reálnou produkci čehokoli, ale o proces 

zcela fiktivní produkce, neustálého a opakujícího se přerozdělování této nadhodnoty v podobě 

tzv. fiktivního kapitálu. Závady v tomto mechanismu však mohou úplně zablokovat koloběh 

zhodnocování kapitálu, tím zastavit reálnou výrobu a zbavit možnosti prodat svou pracovní 

sílu a zajistit si prostou reprodukci života svého i svých rodin u neprivilegovaných. Na druhé 

straně, už z faktu rozdílného ohodnocování práce i vlastnictví plyne zákonitý nesoulad 

omezených možností spotřeby většiny společnosti (tedy koupěschopné poptávky) a stále 

rostoucí potřeby kapitálových mas být někde investovány. Spotřeba, třeba i velmi luxusní, na 

straně vlastníků a na nich závislých osob nestačí tento rozdíl překonat, což se projevuje 

v podobě neustálých krizí, které přes všechny modifikace jsou krizemi z nadbytku kapitálu a 

tedy i z nadbytku vyrobeného zboží a služeb. To je holá podstata problému, kterou se 

kapitalismus ve svých dějinách neustále snaží překonat, řešit a projevuje přitom značnou 

vynalézavost, bohužel taky antihumánnost, protože např. velmi účinným prostředkem 

překonávání tohoto rozporu byla vždy válka a dnes dokonce i produkce výrobků ničících 

velký počet lidí – drogový průmysl, ale i nesmyslný konzum nepotřebného a škodlivého zboží 

devastující přírodní prostředí a zdroje apod.60 Třída buržoasie je v tomto smyslu pouze 

množinou agentů usilujících o zhodnocení kapitálu, u řady kapitalistických vlastníků nejen 

v ekonomice, ale např. v politice či ideologii, a k ní se přimyká značný počet osob, které 

nejsou přímo kapitalistickými vlastníky, ale jsou placeny za výkon dílčích funkcí 

v ekonomice, politice a veřejné správě, mocenském aparátu, policii a armádě, duchovní sféře 

a ideologii. Zvláště ta ideologická funkce, která jednak samotné buržoasii, jednak ostatním 

členům společnosti brání pochopit podstatu systému a změnit ho a různými cestami je ujišťuje 

o věčnosti a kapitalismu, jako údajně jediného možného systému. Netřeba zdůrazňovat, že dle 

marxismu si ani sami vykonavatelé kapitalismu nejsou mnohdy vědomi toho, jak brání 

                                                 
60 Tento stručný výtah ze základů marxistické politické ekonomie prolíná celým rozsáhlým dílem klasiků a nelze 

ho postihnout jedním nebo několika odkazy. V seznamu použité literatury jsou hlavní díla klasiků uvedena – 

jedná se především o Marxův Kapitál. Pro zkrácenou orientaci v marxistickém pojetí je možné použít i velmi 

dobrou učebnici politické ekonomie zpracovanou kolektivem pod redakcí prof. Zdeňka Háby v těch pasážích, 

které se týkají základů kapitalismu. (Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy (Zpracoval kolektiv pod red. 

Z. Háby). Praha: Svoboda. 1984, s. 5-129) 
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dalšímu rozvoji lidstva a ohrožují jeho existenci. Vlastníci i vykořisťovaní, ať si toho jsou či 

nejsou vědomi, jsou vtahováni do třídního boje, který má mnoho forem. Klasikové ho člení do 

tří základních forem – na boj ekonomický, politický a ideologický.61                              

  V této souvislosti je nutno připomenout, že právě pojetí tříd bylo velice silně 

překrouceno pojetí tříd a třídního boje, což konkrétně u nás vede až ke snahám kriminalizovat 

samo uznávání třídního boje a bádání v této oblasti.  Třídy v marxismu nejsou mravní, ale 

ekonomické kategorie.62 Nejsou to množiny celistvých osobností, které jsou od počátku, již 

svým narozením, naprogramovány k určitému způsobu myšlení a jednání a tedy i k vzájemné 

nenávisti – jedna třída k dobrému a druhá ke zlému. Autoři Heller a Neužil přirovnávají třídní 

role k rolím na divadle a poukazují na to, že jednotlivý člověk hraje řadu rolí, vedle třídní role 

i roli profesní, komunitní, rodinnou, etnickou, genderovou, roli nositele různých náboženství, 

ideologií atd. Velmi dlouhou dobu lidských dějin, pod tlakem nerozvinutosti svých výrobních 

sil a nezvládnutí výrobních vztahů, které tyto výrobní síly nemohou přeskočit, je třídní role 

natolik dominující, že si totálně podřizuje ostatní role jednotlivce, což není navěky. Na 

určitém stupni vývoje lidstvo potřebuje otrokáře, feudála či vykořisťujícího kapitalistu, aby 

přežilo a rozvíjelo se jako celek. Třídy jsou vlastně množiny velmi odlišných lidí, kteří byli 

ovšem různými okolnostmi donuceni převzít na sebe příkladně roli kapitalisty a každý 

z jednotlivců se s tím vyrovnává po svém – hůře či lépe, sociálněji či asociálněji, příp. z ní 

vypadává do jiné třídy. Ale opět – a to je v marxismu podstatné – konec konců, ve 

statistickém průměru, měřítku cca 60 či 80 lidí ze sta - ale musí pod tlakem této role a 

společnosti jako celku jednat určitým způsobem a je jím zároveň po všech stránkách 

deformován, odcizen sám sobě jako člověku.63 Podle klasiků jsou určení „proletáře“ a 

„kapitalisty“ jen odlišné póly téže deformace.64 Historická role dělnické třídy u klasiků nevolá 

po povraždění kapitalistů, ale chce jim opět vrátit lidskou podobu, chce je jako lidi osvobodit, 

zrušit podmínky, které je i dělnickou třídu deformují, chce zrušit ekonomické poměry, které 

jsou základem této deformace a tím osvobodit ty druhé i sama sebe, protože jinak to už nejde, 

ekonomika už jiné řešení neumožňuje.65  

                                                 
61 V Návaznosti na Engelse prezentuje toto pojetí V. I. Lenin.  

    Srov. LENIN, Vladimír, Iljič. Co dělat? In: Spisy sv. 5. SNPL, Praha 1953, s. 380-385. 
62 Pro pochopení marxistického pojetí je klíčová rozsahem nevelká, ale metodologicky bohatá Leninova definice 

tříd v práci Velká iniciativa. LENIN, Vladimír, Iljič. Velká iniciativa. In: Spisy sv. 29. Praha 1959. s. 415. 
63 HELLER, Josef, NEUŽIL, František a kol. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011. s. 333-334. 

ISBN 978-80-76844-73-2.  
64 MARX, Karel. Ekonomicko-filozofické rukopisy z r. 1844. Praha: Svoboda 1978. 197 s. 
65 MARX, Karel. Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva. In: Spisy sv. 1. Praha: SNPL 1956. s. 413-414. 

    MARX, Karel, ENGELS, Bedřich. Manifest komunistické strany. In: Spisy sv. 4. Praha: SNPL. 1958. s. 427-

450. 

   ENGELS, Bedřich. Zásady komunismu. In: Spisy sv. 4. Praha: SNPL. 1958. s, 328-344. 
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  To je celý smysl projektu komunismu i pojetí třídního boje.  Zájmy tříd se nemusí 

střetávat a vylaďovat v ozbrojeném boji, násilně, nedemokraticky, záleží i na vládnoucí třídě, 

aby tohle pochopila a nevolila metody jako při potlačení Pařížské Komuny či 

 Maďarské republiky rad. A totéž platí i o progresivním subjektu dějin – dělnické třídě a jí 

vedených masách, které zvláště dnes mají odpovědnost za to, aby v boji za pokrok a 

oprávněné zájmy své i celé společnosti volily jen takové prostředky, které nepovedou ke 

zkáze lidstva. Zvláště to platí po neblahých zkušenostech ze vzniku i trvání protosocialismu a 

světových válek i po katastrofických prognózách spojených s možnostmi moderních 

zbraňových systémů i islámského terorismu. Posláním této práce není řešit otázku, proč se 

třídní boj vyostřil do té podoby, kterou měl, proč vznikl fašismus a stalinismus, obě světové 

války, studená válka a nepřeberné množství válek horkých, ve kterých se svět zmítá i 

v současnosti.  Nás zajímá sociální stát jako jedna z možností, jak třídní boj modifikovat do 

přijatelné podoby. 

      Jako omyl samotných klasiků i stalinismu se při hlubším pohledu do dějin a 

vyhodnocení zkušeností ze soupeření protosocialismu a kapitalismu ukázala představa o 

víceméně nevyhnutelně násilné cestě změny systému, kterou stalinisté rádi vyjadřují větou 

„Kapitalista se dobrovolně nevzdá!!!“ Způsob vzniku feudalismu v Anglii, skandinávská či 

německá a rakouská cesta ke kapitalismu, ale nakonec i řada prvků v silně konfliktních 

přechodech od kapitalismu k protosocialismu ukazují, že pokojná cesta přeměny společnosti 

nemusí být naprostou utopií, i když samozřejmě možnost konfliktu zcela devastujícího 

planetu tu je a pravděpodobnost, že nastane, je tak vysoká, jako nikdy v dějinách. 

     Vraťme se tedy s chladnou hlavou a bez emocí k otázce sociálního státu, sociální 

politiky, zmírňování rozdílů mezi různými skupinami lidí a k roli jednotlivých systémů 

z tohoto hlediska. 

   Kapitalismus je dynamický společenský systém, který prošel výrazně odlišnými 

vývojovými etapami, především v tom, jak se kapitalistické výrobní vztahy snažily 

přizpůsobovat daleko dynamičtějšímu rozvoji výrobních sil, který se zároveň aktivně snažily 

stimulovat.  
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1. 7. Kořeny sociálního státu v základním rozporu kapitalismu 

 

    A právě nepřekonatelný rozpor kapitalismu uložený v genech systému a 

dynamičnost kapitalismu hledající uvnitř jeho základních mantinelů cesty jak alespoň zmírnit 

projevy zmíněného rozporu stojí u kolébky sociálního státu. Zatímco buržoasní teorie 

nevnímající ekonomickou a třídní podmíněnost státu donekonečna přežvykují otázku, zda je 

sociální stát synonymem státu jako takového nebo zda se tento pojem vztahuje jen k jedné 

funkci státu (nerozlišují jakého), je pro toho, kdo zvládl marxistickou analýzu kapitalismu 

zcela jasné, že tento pojem se může týkat jen těch stránek činnosti, kde se kapitál snaží 

zmírňovat dopady svého rozporu, což je možné jen dvěma způsoby - organizováním regulace 

živelných mechanismů trhu a přerozdělováním životních prostředků a služeb vzniklých při 

rozdělování produkce na hodnotu a nadhodnotu. Nemělo by příliš smyslu skrývat pod pojem 

sociální stát další ideologicko-manipulační funkce státu, funkce „dávat lidu hry“ nebo funkce 

mezinárodně-mocenská. K podrobnější historii sociálního státu se později vrátíme, z hlediska 

hlubšího politicko-ekonomického zakotvení tohoto státu je však podstatné, že významné role 

v kapitalismu nabyl až v době, kdy byly položeny základy monopolního kapitalismu, které 

v rámci dobových omezení poznání charakterizoval vcelku přesně V. I. Lenin v práci 

Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu.66 Do vědomí celých generací 

vychovávaných v SSSR a po 2. světové válce i dalších zemích, ale i do vědomí řady teoretiků 

na celém světě hlásících se v určité době k marxismu pevně zakously takové Leninovy 

charakteristiky, jako je monopol jako základní forma kapitalistického podniku a monopolní 

zisk dosahovaný prostřednictvím monopolní ceny, koncentrace a centralizace kapitálu, který 

překračuje národní hranice a stává se nadnárodním, seskupuje se podle jiných hledisek než je 

hledisko etnické či státní příslušnosti, v honbě za monopolním ziskem dochází k přechodu od 

vývozu výrobků k vývozu kapitálu do podmínek, kdy výroba probíhá laciněji, zejména díky 

vyššímu stupni vykořisťovaní a nechráněnosti pracovní síly. Lenin zavádí pro označení 

tohoto, dle něj nejvyššího stádia, termín imperialismus, a to proto, že růstu kapitálu nestačí na 

dosavadní trhy a zdroje a musí se uchylovat k politickým prostředkům a jejich zákonitému 

pokračování – válce. Leninova teorie monopolního imperialismu nejvyššího a posledního 

stadia kapitalismu byla ve své době hojně diskutována, a to i uvnitř mezinárodního dělnického 

hnutí a mezi teoretiky hlásícími se k marxismu.  Objevovala se různá vybočení 

                                                 
66 LENIN, Vladimír, Iljič. Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu. In: Spisy sv. 22. Praha: SNPL. 1957. 

s. 203-327. 
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z mainstreamu,67 jako např. teorie ultraimperialismu či akcent subjektivního faktoru a 

demokracie v díle Rosy Luxemburgové68 či později A. Gramsciho69. Potom, co vznikl 

protosocialismus a v ideologii se prosadil stalinismus, tato diskuse zamrzla a stala se 

nehybným dogmatem, kdy se mozky současníkům bránily tomu, aby nemusely Leninovu 

charakteristiku srovnávat s daleko mnohotvárnější realitou světa kolem. Tento svět 

imperialismu a Leninem zakalkulované první světové války vedené o trhy a kolonie přešel 

k prohlubujícím se krizím, fašismu a druhé světové válce, jaderné hrozbě a studené válce a 

boji s národně osvobozeneckým hnutím ve třetím světě, což, stejně jako mohutný vývoz 

kapitálu, Leninovy charakteristiky potvrzovalo. Již před druhou světovou válkou však 

kapitalismus ve svém vnitřním, zejména ekonomickém vývoji vstoupil do éry, ve které 

Leninovy charakteristiky sice nemusely být od základů vyvraceny, protože v realitě nadále 

existovaly, začaly se však jevit jako naprosto nedostačující. 

   Jako v jiných otázkách se i v periodizaci a strukturaci kapitalismu přikláním 

k přístupu autorů J. Hellera a F. Neužila, kteří se sami zase hlásí především k plodné a ještě 

marxistické diskusi mezi ekonomy a politology v protosocialistických zemích, která u nás 

probíhala zejména v letech tzv. novotnovské renesance – v první polovině 60. let 20. století. 

S odvoláním na tuto diskusi vznášejí zmínění autoři vážnou výtku k leninskému a stalinskému 

období vývoje komunistického hnutí a marxistické teorie.70 

  K jejímu pochopení musíme ještě hlouběji sestoupit do dějin a připomenout základní 

Marxovo i Engelsovo (Leninem akceptované) a v diskursu se dodnes do jisté míry tradující 

rozčlenění kapitalismu na období tzv. volné soutěže a monopolu. Vzhledem k tomu, že tato 

problematika sice souvisí se zvolenou tématikou práce, ale práci by zbytečně zatěžovala, 

dovolím si ji jen stručně připomenout. Marx opírající se o teorii pracovní hodnoty analyzuje – 

pochopitelně v abstrakci, s vědomím o prolínání etap v realitě a neexistenci „čistého“ jevu, 

období volné soutěže. Ukazuje, že v podmínkách relativní rovnosti a volného přelévání 

kapitálu z odvětví do odvětví podle ziskovosti dochází nakonec k jistému ustálení stavu, kdy 

                                                 
67 ZACHOVAL, Marcel. Zamyšlení nad Marxem a marxismem na poč.21.stol. In: Britské listy,2003/05/26.ISSN 

1213 -1792 
68 ZACHOVAL, Marcel. Zamyšlení nad Marxem a marxismem na poč.21.stol. In: Britské listy,2003/05/26.ISSN 

1213 -1792 
69 Tamtéž. ZACHOVAL, Marcel. Zamyšlení nad Marxem a marxismem na poč.21.stol. In: Britské 

listy,2003/05/26.ISSN 1213 -1792 

   
70

„ Bohužel však Lenin neudělal pro monopolní kapitalismus to, co Marx pro kapitalismus volné soutěže. 

Neanalyzoval jeho základní politicko-ekonomické charakteristiky. Znaky, které postihl, byly spíše vnějškové a 

mezinárodně politické a navodily také do značné míry politickou představu o podstatě tohoto stadia.“ (HELLER, 

Josef, NEUŽIL, František a kol. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s. 2011. 37 s. ISBN 978-80-76844-

73-2.)  
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se sice jednotlivé kapitály snaží neustále uniknut pelotonu a dosáhnout zisku mimořádného, 

v zásadě však všichni dosahují pouze zisku průměrného. Práce i hmotné prostředky a zdroje, 

které jsou příliš drahé proti průměru, jsou tržní cenou uhrazovány jen té průměrné míře, 

protože jsou shledány jako společensky nenutné, nadměrné. Cena se nazývá výrobní cenou a 

zahrnuje průměrné náklady hmotné i mzdové plus průměrnou míru zisku (tj. průměrnou 

kapitalistovu krádež dělníkovy nadpráce nad opět společensky průměrnou mzdou).71 

Podotýkám, že jsem si dobře vědom všeho toho, co následovalo po Marxově napsání Kapitálu 

a formulování právě této teorie, jakož i teorie o nadhodnotě vůbec. Jsem si vědom i toho, že 

jak šla léta, síla snaha o revizi právě těchto částí Marxova díla a že dnes je v oficiálním 

ekonomickém diskursu právě tato teorie považována za zastaralou a neplatnou, za něco 

neslušného a dětsky nedůstojného. Mým úkolem ale není  polemizovat s mainstreamem, ale 

mám právo se právě touto teorií obohacenou o nové poznatky inspirovat. 

   Pro naše účely je ovšem mnohem důležitější pozdější rozpracování teorie 

monopolního období kapitalismu, samozřejmě už nikoli klasiky a také nikoli hned. Proto 

mohou Heller a Neužil oprávněně kritizovat Lenina, že své charakteristiky imperialismu 

nezaložil jako Marx právě na analýze modifikace hodnotových vztahů v tomto období, jakož i 

přeměny ceny výrobní v cenu monopolní a s tím související diferenciace nejen mezi 

vykořisťovanými pracovníky, ale i uvnitř samotné buržoasie. 

   Opřeme-li se o poznatky progresivních a v dané době ještě marxistických ekonomů 

v Československu, zejména na katedře politické ekonomie na ČVUT a práci této katedry 

nazvanou Kapitalismus našeho věku, máme zde nezbytnou výchozí myšlenku pro doplnění 

Leninova díla.72 

     Ve stručnosti shrnuto, období volné soutěže a volného přelévání kapitálu a 

vyrovnávání míry zisku končí vznikem monopolních zábran pro přístup jakéhokoli kapitálu 

do určitých oblastí. Např. podle L. Smetany z výše zmíněného kolektivu ekonomů původní 

rovnost kapitálu a svoboda jejich přelévání končí nikoli kvůli administrativním, mocensky 

vynuceným monopolům, jako byly např. monopol státu na těžbu drahých kovů nebo výhradní 

                                                 
71 Tato problematika viz MARX, Karel. Kapitál sv. III/1. Praha: SNPL 1956, s. 157-226. Z nepochopení 

Marxova pojetí teorie pracovní hodnoty nejen buržoasními, ale i marxismu se hlásícími teoretiky, jako byl např. 

P. M. Sweezy se později zrodil tzv. transformační problém a údajný rozpor mezi prvním a třetím dílem Kapitálu, 

který prý prokázal nesprávnost Marxova pojetí teorie pracovní hodnoty a nadhodnoty. K tomuto problému srov. 

GOČEV, Petr, Rehabilitace teorie pracovní hodnoty.  10.11.2005.  [online].  Dostupné:  

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=49[cit.20.2.2015].HELLER,Jo

sef, NEUŽIL, František.  Kdo nepochopil Marxovu teorii pracovní hodnoty a nadhodnoty? 4.9.2014 

http://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/odborne-clanky-publikace/ 
72   CHLUMSKÝ, J., CHYBA, A., JANIŠ, J., RUMLER, M., SLÁDEK, J.,SMETANA, L., URBAN,L. 

Kapitalismus našeho věku. Praha: NPL. 1966. 423 s., 

http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=49
http://nestalinsky-marxismus.webnode.cz/news/josef-heller-frantisek-neuzil-kdo-nepochopil-marxovu-teorii-pracovni-hodnoty-a-nadhodnoty-/
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právo kapitálové skupiny na provozování železnice v určitém úseku – tedy monopoly, které 

známe spíše z předkapitalistických forem výroby či z nejranějších počátků kapitalismu, např. 

ve Francii. Naopak, na konci 19. století monopoly tohoto typu berou rychle za své. Objevuje 

se však jiný a daleko pevnější a trvalejší monopol, a to je monopol nízkých výrobních nákladů 

při určité minimální velikosti vloženého kapitálu. S rozvojem vědy a techniky i nadnárodní 

dopravy, komunikací, trhu apod. ztrácejí střední a malé kapitály, které Smetana nazývá 

outsidery, trvale šanci vyrábět tak levně, jako kapitály velké a nemohou proto libovolně 

putovat za větším ziskem a nemohu také vyrábět se stejným ziskem, jako ty velké, které určují 

cenu na trhu podobně, jako se určovala tzv. diferenciální renta z půdy, tj. jako cenu zboží 

vyrobeného za nejhorších a nejdražších podmínek, ke které se přiráží takový zisk, aby se 

výroba ještě trochu vyplácela i otusiderům nutným k naplnění určité dané poptávky. 

Nadhodnota se tedy přesouvá od malých k největším, což jim umožňovalo plně využít výhod 

vědy, techniky i dalších moderních vymožeností, zatímco outsideři těžce zápasili o svou 

existenci a při jakémkoli výpadku jako samostatní podnikatelé končili. Objektivně, nezávisle 

na případných dohodách monopolů, mohl v určité odvětví existovat jen určitý počet velkých 

monopolů, jejichž výroba nestačila k pokrytí poptávky, což si vynucovalo a umožňovalo 

vstup několika otusiderů.73  Kapitalismus samozřejmě musel projít řadou krizí i válkou než se 

poměry takto stabilizovaly. V tomto období se také vyvíjely zejména ekonomické formy 

třídního boje dělníků, ve stále větší míře organizovaných v silných odborech a vynucujících si 

výhodnější podmínky pracovní síly dělníků, což ale také omezovalo chaotičnost trhu a 

přispívalo ke stabilizaci. Tak či tak, tyto změny v pohybu hodnoty a nadhodnoty to byly, které 

nakonec dovedly kapitalistické politické i vědecké a ideologické elity k opuštění liberalismu a 

přijetí keynesiánství, které celý proces obohacoval ještě myšlenkou státního ovlivňování trhu, 

státních zásahů a také – logicky – sociální politiky, která by ulamovala hrot třídnímu boji 

politickému, živenému válečnými zkušenostmi i v té době relativně úspěšným budováním 

konkurenčního společenského řádu. Pro označení kapitalismu se začal ujímat název „státně 

monopolní kapitalismus“, který podle marxistických teoretiků byl součástí stadia 

monopolního kapitalismu74. Teprve na tomto základě mohl vzniknout a zakořenit se ve 

většině vyspělých kapitalistických zemí námi zkoumaný sociální stát a zažít svůj největší 

rozkvět. 

                                                 
73  SMETANA, Lumír. Monopoly. Praha: ÚV KSČ. 1965. 107 s. 
74 CHLUMSKÝ, Jiří, JANIŠ, Jindřich. Státně kapitalistické tendence ve vyspělých zemích. Praha: Vyd. ÚV KSČ. 

1965. 66 s. 
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     Jedině na základě hluboké a především ekonomické analýzy kapitalismu 

v autentickém marxismu opírajícím se o teorii pracovní hodnoty se mohlo zformovat pojetí 

postihující podstatu procesů, které jsou shrnovány pod pojem „sociální stát“, 

v nejfrekventovanějším anglickém ekvivalentu „welfare state“. Navázali na něj, ne zcela 

důsledně, i levicoví autoři 20. století označovaní většinou jako neomarxisté – Gramsci, 

R.Miliband, N.Poulantzas, N.Ginsburg aj. I jejich oponenti museli nakonec vzít v úvahu 

hlavní prvky marxistického (dle Večeři)75  či, jak přesněji ukazuje Esping-Andersen76, 

obecněji marxismem inspirovaného přístupu. Podle Večeři i Esping-Andersena jsou to: 

- odvozenost sociálního státu od potřeb kapitálu a nikoli od skutečných potřeb 

pracujících a tomu odpovídající provádění sociální politiky buržoasními, ať už 

konzervativními či liberálními elitami, 

- již do kolébky sociálního státu vložená snaha odvrátit pracující od boje za 

jejich zájmy, sebeuvědomění a přijímání vlastní třídní ideologie a vést je ke konsensu 

s kapitalismem a jeho ideologií, 

- závislost změn v typu sociálním státě na měnících se podmínkách akumulace 

kapitálu 

- zbavování zaměstnanců možnosti řídit a provádět 

vlastní formy sociálního zabezpečení (např. prostřednictvím fondů, odborů apod.),77 

- byrokratizace a nedemokratičnost ve fungování sociálních služeb doprovázená 

i patřičnou legislativou posilující vliv byrokracie na život občana78 

 Snad nejkoncentrovaněji vyjadřuje marxistický a radikálně levicový přístup 

k diskursu o sociálním státě do neomarxismu řazený německý sociolog Klaus Offe, když říká: 

„Kapitalismus nemůže existovat ani se sociálním státem, ani bez něho.“79  

                                                 
75 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 33. ISBN 

80-85850-16-8. 
76 ESPING-ANDERSEN, Gösta. Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. 

Roč.27.1991/5.s. 545                                                                    
77 Esping-Andersen správně ukazuje, jak pojištění prováděné konzervativní silami, (etatistické i korporativní) 

konec konců zaměřené proti dělnickému hnutí, vyvolalo odpor uvědomělých dělníků, kteří se mu snažili jako 

protiváhu postavit vlastní systém „bratrských pokladen“ chápaný jako zárodek nového světa. (ESPING-

ANDERSEN, Gösta. Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč.27.1991/5.s. 557-558) 

Ten ovšem nakonec zkrachoval, protože, což Esping-Andersen netuší, nepřekročil rámec trade-unionismu, který 

ke skutečnému třídnímu uvědomění nevede. Srov. LENIN, Vladimír, Iljič. Co dělat? In: Spisy sv. 5. SNPL, 

Praha 1953. s. 387-400.  
78 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 33. ISBN 

80-85850-16-8. 
78 ESPING-ANDERSEN, Gösta. Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč.27.1991/5.s. 

545   
79 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 10 ISBN 

80-85850-16-8.   
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Kap. 2 Sociální politika a sociální stát v kapitalistických 
zemích  - obecný diskurs 

 

2.1. Vznik a vývoj „welfare state“ v zrcadle teoretického diskurzu 

 

Ne každý z účastníků leckdy vášnivého teoretického diskurzu v kapitalistických 

zemích vyvolaného fenoménem sociálního státu jako nutné podmínky fungování 

kapitalismu80 si uvědomoval objektivní podloženost diskurzu zájmem tříd a z nich se 

odvíjejících skupin, což znamená především zájmem vládnoucí třídy.81 Ten se v podstatě 

odráží v různých teoretických konceptech ovlivňovaných leckdy i zájmy zprostředkujících 

sociálních skupin, jako byla a je maloburžoazie, státní byrokracie i tzv. nové střední vrstvy, 

vyznačující se stejně jako maloburžoazie dvojakým postavením, ovšem v poněkud 

modifikované podobě.  

Ve srovnání s klasickým maloburžoou – vlastníkem, který vyrábí příliš draho a je 

obírán o nadhodnotu svou i svých zaměstnanců prostřednictvím cen určených velkým 

kapitálem82, je to např. u námezdně zaměstnaného řídícího pracovníka nebo pracovníka PR 

jinak. Tito pracovníci jsou na jedné straně vykořisťováni odebíráním nadhodnoty či alespoň 

nadpráce83, na druhé straně jsou však vykořisťovány prostřednictvím vykořisťování 

skutečných dělníků, včetně dělníků kognitariátního typu neboli tzv. vědeckého proletariátu 

(pracovník PR, ekonom, sekretářka) nebo se přímo podílejí na realizaci vlastnické funkce 

kapitalisty (jakýkoli u kapitalisty námezdně zaměstnaný řídící pracovník). 

Tento zájmový, třeba i vědomě nereflektovaný vliv se přitom projevuje u autorů ve 

všech nemarxistických přístupech k členění problematiky spojené s „welfare state“, ať již jde 

o typologii státu (tam, kde je mezi pojmy sociální stát a stát vkládáno rovnítko) či typologii 

                                                 
80  Jak správně konstatoval Eduard Heiman v třicátých letech 20. století, sociální stát účinně konzervuje kontrolu 

kapitálu nad výrobou, zároveň však neméně výrazně posiluje schopnost námezdních pracovníků této kontrole 

účinně odporovat. (Viz KELLER, Jan, Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2005. s. 13.  ISBN 80-86429-41-5) 
81 V tomto smyslu nemohu souhlasit s názorem J. Kellera, že „hlavní význam instituce sociálního státu spočíval 

tedy od samého počátku v tom, že dokázal hrát úlohu jakéhosi prostředníka či „tlumočníka“, „dokázal 

simultánně překládat mezi jazyky ekonomiky, politiky, sociálna a kultury“ a že lze počátek konce sociálního 

státu datovat od chvíle, kdy „sektor ekonomiky přestává cítit potřebu tlumočení a ultimativně požaduje, aby se 

všechny zbývající sektory naučily konverzovat výhradně jeho řečí“. (KELLER, Jan, Soumrak sociálního státu. 

Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 11. ISBN 80-86429-41-5.)  
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„sociálního státu“ jako specifické podmnožiny, charakteristiky funkcí, které plní sociální stát 

či typů sociální politiky. 

Jak správně upozorňuje ve své synteticky shrnující práci informující o stavu i historii 

diskurzu kolem sociálního státu neboli „welfare state“ M. Večeřa – svůj význam má i proces 

pojmenování objevovaného jevu, přičemž oba procesy často nespadají časově v jedno.84  

Zvláště výrazným příkladem je Velká Británie. Staré chudinské zákony existovaly od 17. 

století. Reflexe sociální politiky a jejího významu je však záležitostí daleko mladší a v obou 

směrech – ve faktické realizaci i v konstituování pojmu Británii předstihl evropský kontinent.  

Myšlenka o státu, který určitý způsobem zajišťuje občany v případě, že jsou nějak postiženi, 

se rodila spíše v Evropě a v zemích s určitou tradicí silného státu ve druhé polovině 19. 

století. 

Ve Francii se v polovině století objevil pojem „état-providence“ (stát prozřetelnosti), a 

to s jistým náboženským přídechem.  

V německém katedrovém socialismu se v 70. letech 19. století objevil pojem 

Wohlfahrtstaat, který měl i určité konotace ve vztahu k omezování liberálních reforem 18. 

století.   

V Evropě však v polovině století ještě stále vládl „pravěk“ sociálního státu“ a sociální 

politiky kapitalismu i předkapitalistických formací – určité chudinské zákony a podpory i 

činnost tak primitivních institucí zachycujících lidi nacházející na samém dnu společnosti a 

ohrožující ji jako podhoubí kriminality či odporu oproti vládnoucí moci, negace potřebné 

hygieny a potenciální rezervoár epidemií jako byly různé špitály, chudobince, pastoušky 

apod., a také odlehčení kapitalistů od řešení problémů deklasovaných skupin. 

Z hlediska sledování historie sociálního státu je pozoruhodná etapizace státních zásahů 

v sociální oblasti u holandského sociologa P. E. Kraemera: 

1.  

etapa – represe proti zneužívání v období prosazování volné soutěže klasickým 

liberalismem; 

2.  

etapa prevence škodlivým jevům – od konce 19. stol. do 1. světové války (základy 

sociálního pojištění); 

3.  

etapa korekce vrozených nedostatků – mezi válkami, reakce na hospodářské krize; 

                                                 
84 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 45. ISBN 
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4.  

etapa rekonstrukce na základě strukturálních reforem – po druhé světové válce, období 

welfare state.85 

O tuto etapizaci se opírá i Večeřova o něco členitější etapizace, která ovšem 

nezahrnuje „pravěk“ sociální politiky kapitalismu i předkapitalistických formací – určité 

chudinské zákony a podpory i činnost tak primitivních institucí zachycujících lidi nacházející 

na samém dnu společnosti a ohrožující ji jako podhoubí kriminality či odporu oproti 

vládnoucí moci, negace potřebné hygieny a potenciální rezervoár epidemií jako byly různé 

špitály, chudobince, pastoušky apod. a také odlehčení kapitalistů od řešení problémů 

deklasovaných skupin. 

Večeřa svou etapizaci začíná 80. léty 19. století, tedy stejně jako marxismus – 

podmínkami monopolního kapitalismu, imperialismu. 

Rozlišuje následující etapy: 

1.  

poč. 19. stol. – 30. léta 20. stol. – období budování základů pojištění (úrazového, 

nemocenského, penzijního a v nezaměstnanosti) a to na základě dobrovolnosti, ale od 

počátku i s prvky povinnosti; 

2.  

1930-1945 – etapa konsolidace, reakce na dopady živelných krizí i válečná opatření; 

3.  

1945 – 1962 - sociální přestavba  - položení základů moderních sociálních států a 

vytvoření základních sociálních institutů a legislativy při nízkých mzdách a vysoké 

produktivitě hospodářství; 

4.  

1962-1973 – sociální expanze – růst blahobytu a sociálního zabezpečení občanů; 

5.  

1973-1980 – stagnace – v důsledku ropné krize hospodářská a fiskální krize a růst 

veřejných výdajů nepodložený hospodářskou dynamikou; 

6.  

od r. 1980 – rekonceptualizace sociálního státu – redukce veřejných výdajů86.  

                                                 
85  Tamtéž, s. 17 
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Řečeno otevřeně – čím blíže k současnosti, tím výraznější je i krize sociálního státu.   

V polovině 19. století se ve společenské teorii, zejména v ekonomii, a to obzvláště 

v anglosaských zemích, výrazně prosazoval a politiku vlád ovlivňoval liberalismus.    Zatímco 

stoupenci liberálního modelu věrni svému principu nezasahování státu a neviditelné ruky trhu 

jako nejvyšší autority odolávali tlaku měnící se sociální reality a sílícího dělnického hnutí 

déle, ukázal se konzervativní tábor, obzvláště Německo a Rakousko mnohem vnímavější, a to 

nejen ze strachu před odporem neprivilegovaných, ale i kvůli svým specifickým mocenským 

zájmům. Na straně odporu proti bezbřehému liberalismu působily takové instituty jako 

paternalistické tradice vládnoucích tříd, z jejichž ideologie čerpal buržoasní konzervatismus, 

politické instituce sloužící k manipulování společnosti v sociální sféře, ve kterých měly 

konzervativní síly a politické strany a zejména církve silné pozice, jejichž ztráty se obávaly. 

Ideologicky převráceným obrazem této reality se stala teze ortodoxního konzervatismu, podle 

které sice stát není schopen učinit lidi šťastnými či dobrými, ale může zajistit prostor, ve 

kterém lidé mohou sledovat své štěstí a spásu.87 Na této bázi stál pak diskurz o tom, zda 

chápat funkce státu při naplňování tohoto poslání úzce  - jako funkce jisté obrany státu, míru a 

pořádku i stability měny či šířeji – jako podporu chudých, zdravotní péči, pojištění apod. 

Rozšiřování státních funkcí se však konzervativci spíše bránili a brání, vzhledem ke své 

akcentaci osvědčených starých pořádků i osvědčenosti dělení na chudé a bohaté, a to i při 

nespokojenosti s tím, jak kapitalismus překonává staré členité stavovské hierarchie a 

zjednodušuje protiklad mezi chudými a bohatými. 

Večeřa uvádí zajímavé Schubertovo rozlišení konzervatismu a liberalismu v některých 

klíčových otázkách. V politice podle Schuberta liberalismus věří na občanské svobody a 

práva a snaží se je podporovat odbouráváním jakýchkoli zásahů, zatímco konzervatismus je 

pro zachování a obranu jakýchkoli zavedených hodnot. 

V ekonomice se oba proudy liší vírou v možnost účelnějšího rozdělení majetku, kdežto 

konzervatismus lpí na ochraně stávajícího, nejlépe výraznějšího rozdělení a soukromých 

podniků. Všeobecně podle Schuberta sociální liberalismus dává přednost změně vlastnických 

poměrů, zatímco konzervatismus jejich zachování.88  

Do dialogu s liberalismem vstoupil v období konstituování moderní sociální politiky a 

sociálního státu i korporativismus jako specifická odrůda etatistického konzervatismu. 
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Korporativismus navazuje přímo na feudální struktury odbourávané bezohledným a dravým 

liberalismem, jako byly stavy, cechy, monopolní společnosti a korporace. Vyvinul se jako 

reakce na rozbíjení všech tradičních struktur buržoasním liberalismem, které tak obdivuje 

Marx a Engels v Manifestu89, aniž by ovšem doceňoval pozdější důsledky fragmentace a 

individualizace společnosti ztěžující značně proces formování třídního uvědomění proletariátu 

a dalších vykořisťovaných. Podle Večeři je jednotícím prvkem korporativismu „bratrství 

založené na stavu identity, povinného nebo výlučného členství, vzájemnosti a výlučnosti 

zastupování.“90. V podstatě jde o rozbití společnosti stavovskými, v moderní společnosti 

především profesními organizacemi i odbory, které ve vědomí vykořisťovaných tříd 

překrývají vědomí jejich třídní příslušnosti a zájmu. Při korporativismu je možné vhodně 

rozdělovat neprivilegované masy např. diferencováním výhod podle profesí (např. v Německu 

a Rakousku zvýhodňováním státních zaměstnanců). Z hlediska korporativismu lze jen 

s údivem kroutit hlavou nad sociální politikou Topolánkovy a Nečasovy vlády, kteréžto vlády 

právě státní zaměstnance, včetně těch, o kterých se opírá i každá primitivní latinskoamerická 

diktatura (vojáci, policisté), finančně tvrdě znevýhodnila. Korporativismus si, jak známo, 

oblíbila i katolická církev a prosadil se v papežských encyklikách Rerum Novarum (1891) a 

Quadragesimo Anno (1931).91 

V této situaci přicházejí praktické kroky Bismarckovy vlády v Německu a Taafeho 

vlády v Rakousku v podobě zákonů o sociálním pojištění, které odstartovaly vstup do 

skutečné éry sociálního státu, jakkoli šlo zatím jen o první krůčky. 

Další kapitolu pak přinesla již zmíněná teorie i politika sociálně demokratických stran 

a po ní sociální politika v sovětském Rusku a SSSR, orientování na ní celého komunistického 

hnutí prostřednictvím Kominterny a posléze sociální politika celého sovětského bloku, méně 

již Číny zmítající se v maoistických experimentech. Vzhledem k tomu nabylo nové kvality i 

hledání konceptu sociální politiky v diskursu na západě. 

Je zajímavé, že Večeřa při zobrazování dialogu proudů oceňuje roli konzervativního 

proudu při konstituování sociální politiky a sociálního státu. Podle něj paternalistický 

konzervatismus prosadil státní garanci sociálních práv. Konzervativní tradice pak umožnila 

první útok na komodifikaci práce a pracovní síly a odmítla absolutizovat soutěžení 
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izolovaných individuí na trhu, jakkoli konzervativní pojetí dekomodifikace vycházelo z tradic 

spíše neživotných až reakčních.92 

Tento dialog proudů i směrů praktické politiky se, jak jsem již uvedl, odrazil 

autonomně i v hledání definice sociálního státu i vhodného pojmu. Pro Bismarckovy reformy 

byl používán pojem „Sozialstaat“ a v r. 1945 byl nahrazen pojmem „die soziale 

Marktwirtschaft“ (sociálně tržní hospodářství).  

Ústředním pojmem se však nakonec stal pojem „welfare state“ použitý anglickým 

duchovním a spojený se jménem lorda Beveridge, který v r. 1942 vypracoval na základě 

inspirace Rooseveltovou politikou první komplexní systém sociálního zabezpečení, ve kterém 

tento pojem použil. 

V USA se ovšem díky silným liberálním tradicím tak docela nevžil a místo něj se 

používá pouze pojem „welfare“ (blahobyt, dobrý život), který není spojen jen se státem. 

V Holandsku a Španělsku jsou používány pojmy, které překračují obsah britského 

pojmu a zahrnují i státní zásahy do ekonomiky. 

Český překlad termínu „welfare state“ se podle Večeři utvářel pod vlivem praktické 

zkušenosti se socialistickým státem a není zdaleka ujednocen, ale převládá neurčitý pojem 

„sociální stát“93  

 

 

2. 2 Zájmy tříd a typologie sociálního státu s perspektivou 
globalizace 

 

Za této situace se ve světě rozvíjí diskurz k nejrůznějším rovinám problematiky, které 

se vztahuje k uvedeným pojmům. Přes nejrůznější ideologická zkreslení a rozdílná stanoviska 

se však osou debat o „welfare“ stává otázka charakteru státu a míry jeho zasahování do 

sociální sféry či do života lidí a chodu společnosti, zejména ekonomiky, že státní zásahy do 

ekonomického a společenského života, které jsou nejsnáze uchopitelnou stránkou sociálního 

státu, tvoří integrální součást moderního státu a prostupují všemi jeho funkcemi.94 

Jednou ze základních diskuzních otázek a navazujících je, kde se vůbec podněty 

k státním zásahům berou, jaká je vazba mezi státem a společností i jednotlivci. 
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V návaznosti na již zmíněné názorové proudy stojící u kolébky sociálního státu a 

cílevědomější sociální politiky se tu rýsují i modely žádoucího typu sociální politiky obecně a 

státu jako jejího předního nositele a realizátora.  

Jak správně poznamenává J. Keller, seznam typologií se značně rozšířil a orientace 

v něm je „výrazně komplikovaná tím, že jednotlivé typologie se pohybují v odlišných, jen 

velmi těžko porovnatelných dimenzích.“95 Dále správně podotýká, že úspěšnost jednotlivých 

typologií je vlastně dána i množstvím charakteristických faktorů, které reflektují, protože při 

velké míře zohledněných faktorů v podstatě nelze jednotlivé země shrnout do skupin a 

dostáváme v podstatě takové množství typů, kolik je jednotlivých zemí. Jde tedy o to správně 

postihnout míru podstatnosti, závažnosti jednotlivých faktorů.96  

Sám při své typologizaci vychází z následujících Marshallových kriteriálních otázek: 

„Jsou sociální kompenzace nabízeny všem anebo, jsou zacíleny pouze na určitou skupinou 

populace? Mají tyto kompenzace podobu peněžních dávek, anebo se jedná o poskytované 

služby? Je výše nominálních dávek vysoká anebo nízká z hlediska životního standardu ve 

společnosti? Jakým způsobem je sociální zabezpečení financováno?“97  

J. Keller pak tento seznam otázek dále rozšiřuje, např. o míru úlohy státu v sociální 

politice úlohu středních vrstev, prevence, vzdělanosti, dilema mezi pouze minimální 

zajištěnost totálně neúspěšných nebo o ambice zajistit občany na průměrné úrovni, apod. Za 

závažnou považuje i otázku základu a formy financování sociální politiky státu – zda jde o 

financování z daní či pojištění, míry podílu zaměstnanců a zaměstnavatelů, podílu těchto 

výdajů na hrubém domácím produktu, míru samosprávnosti či byrokratizace celého procesu. 

A až na posledním místě Kellerem kladených otázek je otázka, jaké politické představy 

(konzervativní liberální, sociálně demokratické) sociální politiku motivují a legitimizují.98  

Jak ukážu později, právě toto kritérium hraje ve stávajících typologizacích až nezdravě 

významnou úlohu, protože konců jde vlastně o explicitní vyjádření a zdůvodnění strategie 

buržoazie vládnoucí v dané zemi.  
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Keller však do celého bádání vnáší velmi zajímavou otázku – do jaké míry si vynutí 

globalizační procesy sblížení různých typů sociálního státu a jak naopak bude dosavadní 

uspořádání ovlivňovat globalizační proces? 99 

Solidní a reprezentativní přehled těchto západními badateli používaných typologií 

podává Večeřa. U Večeři se jedná o následující modely: 

1. sociálně liberální 

model: znamená oddělení státu od společnosti, omezení státních zásahů, akcent trhu, 

soukromého vlastnictví, omezený rozsah veřejných služeb, malá míra redistribuce, 

sociální nerovnost není omezována a je považována za ocenění výkonu; 

2.  

sociálně demokratický model – akcent spojení tržního hospodářství s plánováním, ale 

nikoli direktivním, ochrana soukromého vlastnictví, ale požadavek plurality vlastnictví, 

sociální služby, redistribuce, důraz na pojmy spravedlnost, solidarita, svoboda, snaha o 

zmírnění sociální nerovnosti a sociální spravedlnosti, zásada výkonnosti se uznává, ale 

s omezeními v sociální sféře; 

3.  

demokratický socialismus – plánování v kombinaci s trhem, aktivní stát, rozvoj sociálních 

služeb, široká redistribuce povahy a společenských zdrojů, snaha o sociální rovnost, 

prosazování sociálních jistot, sociální spravedlnosti, sociální rovnosti, práva na práci.100 

Večeřa uvádí zajímavé Schubertovo rozlišení konzervatismu a liberalismu v některých 

klíčových otázkách. V politice podle Schuberta liberalismus věří na občanské svobody a 

práva a snaží se je podporovat odbouráváním jakýchkoli zásahů, zatímco konzervatismus je 

pro zachování a obranu jakýchkoli zavedených hodnot. V ekonomice se oba proudy liší vírou 

v možnost účelnějšího rozdělení majetku, kdežto konzervatismus lpí na ochraně stávajícího, 

nejlépe výraznějšího rozdělení a soukromých podniků. Všeobecně podle Schuberta sociální 

liberalismus dává přednost změně vlastnických poměrů, zatímco konzervatismus jejich 

zachování.101  

                                                 
99 Tamtéž, s. 51 
100 Oceňuji poctivost Večeři, který konstatuje, že jde vlastně jen o dva modely a kompromisní model sociálně 

demokratický slučující prvky z obou přístupů. Srov. VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 13-14. ISBN 80-85850-16-8. 

Srov. ESPING - ANDERSEN, Gösta. Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27, 

1991/5. s. 559-563. 
101 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 38. ISBN 

80-85850-16-8.  
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J. Keller vnáší do diskursu poněkud dublující prvek, který vlastně už předjímá budoucí 

vývoj sociálního státu  - to, zda sociální stát bude ochoten i v globalizaci garantovat určitou 

míru jistot a „welfare“ nebo, zda je připraven se této ambice vzdát a omezit se jen 

překonávání naprostých krajností. Rozlišuje proto tzv. rigidní a flexibilní model. 

Za typické ztělesnění rigidního nebo také kontinentálního modelu považuje Německo, 

za typicky flexibilní, neboli též reziduální model pak v rámci Evropy (jinak by to byly USA) 

Velkou Británii.  

Celkový obraz doplňuje ještě jistá varianta rigidního modelu, kterou je tzv. 

skandinávský, severský, sociálně demokratický model a tzv. rudimentární, korporativistický 

model, další forma rigidního státu, ale s opačným znaménkem. 

Německý sociální stát začal jako poměrně velkorysá ochrana některých skupin 

(zejména jádro zaměstnanců, kvalifikované dělníky a úředníky). Je založen na povinné účasti 

v systému sociálního pojištění na profesním základu, stát držen stranou, přímé zásahy jsou až 

posledním prostředkem. Zachovává statusové rozdíly a privilegia. Výše dávek závisí na výši 

pojistného. Mimo systém je občan odkázán na podporu rodiny. Předpokládá vlastně plnou 

zaměstnanost a plnou převahu plnohodnotných forem práce. Výkyvy trhu a nezaměstnanost 

mu berou půdu pod nohama. Dle Kellera se rigidnost systému projevuje jeho neochotou přejít 

na neplnohodnotné formy práce, tedy na práci flexibilní. Za zátěž systému v éře globalizace je 

považována především masa starobních důchodců a početný a velkoryse obstarávaný veřejný 

sektor – tedy úřednictvo.  

Kritikové systému navrhují přesunout těžiště jeho financování na daně, což by do 

značné míry vyřadilo odbory podílející se dosud na jednání ve formě tripartity. 

Z metodologické chudoby buržoasní ideologie, kterou ukazuje Večeřova typologie, 

vybočuje švédský sociolog a de facto politický ekonom G. Esping-Andersen, kterého oceňuje 

i Keller102 a u kterého se přece jen projevuje jistá tendence řešit otázky sociálního státu ve 

vazbě na třídní strukturu společnosti, a také politickou ekonomii. Jako klíčové pro současný 

diskurs o sociálním státu vidí dvě otázky: 

1)  

mizí třídní vyhraněnost sociálního občanství, resp. může sociální stát zásadně 

transformovat kapitalistickou společnost? 

                                                 
102 KELLER, Jan, Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 51. ISBN 80-

86429-41-5. 
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2)  

jaké kauzální síly ovlivňují vývoj sociálního státu? 

Poněkud mlhavě chápe sociální státy ve zkratce jako určitá seskupení typických 

režimů, jejichž vývoj je nutno sledovat interaktivně.103 Proto se Esping - Andersen 

nespokojuje s těmi přístupy k sociálnímu státu, které vidí pouze otázky vztahu trhu a 

demokracie, moci, příp. institucí nebo dokonce jen výše výdajů na sociální politiku, které 

podle něj od podstaty sociálního státu uhýbají, jsou špatně teoreticky založeny. Poukazuje na 

výsledy komparativních výzkumů vývoje sociálních států ve vyspělých kapitalistických 

zemích, ale není spokojen s jejich výsledky právě kvůli špatnému metodologickému založení 

a opomíjení hlediska politické ekonomie.104 

Esping – Andersen vidí na socialistické krajnici Večeřou zobrazené typologie, 

kteroužto krajnici chápe jako určitý model třídního svazku, pouze socialistický model, jehož 

překročení si zřejmě nedovede představit. Hodně hovoří o nových středních vrstvách a jejich 

náročnějších potřebách, včetně potřeby práce a uplatnění. To by u marxisty signalizovalo více 

levicové a progresivnější pojetí třídní struktury směrem k tzv. kognitariátu, chápanému jako 

nová profesní podoba dělnické třídy.  

V Espingově textu však jde spíše o úředníky, státní zaměstnance, což je pro soc. dem. 

model a počátek devadesátých let typičtější.105 Naopak do středu svého členění přidává 

model, který sám při určité příležitosti označil za podsystém pravicového přístupu a který 

odvozuje od odpovídajícího proudu ve strukturaci názorů na stát – totiž korporativistický 

model. Opírá ho o údajnou „postindustriální třídní strukturu“, o menší posedlost trhem než 

v liberálních modelech, o vcelku bezproblémové poskytování sociálních práv, ale také o 

zachovávání statusových rozdílů – práva zde jsou vázána třídně i statusově (v Esping-

Andersenově pojetí se mi rozdíl mezi obojím zdá zanedbatelný – pozn. J. K.). Stát zde prý je 

dokonale připraven nahradit živelné tržní zabezpečování potřeb a realizovat dekomodifikaci, i 

když dosti statusově strnulou a lze předpokládat, že zápolící s byrokratickou těžkopádností a 

samoúčelností. Soukromé pojištění a zaměstnanecké příplatky zde prý hrají jen marginální 

                                                 
103 ESPING – ANDERSEN, Gösta, Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27, 

1991/5. s. 545 
104 Tamtéž, s. 549 
105 Tamtéž, s. 560 

Ke kognitariátu  viz.  HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a. s., 2011. 

s. 50-64, s. 335-337. ISBN 978-80-76844-73-2.  
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roli, což ale platí i o přerozdělování příjmů. Jsou zde aktivní církve a působí tradiční rodinné 

vzory, např. vzor nepracující manželky. K tomu nevyvinuté veřejné služby.106 

Esping – Andersen se nad modelem sociálního státu zamýšlí do hloubky a zapojuje se 

do diskursu, který se snaží nejen popsat logiku modelů chování sociálních států a sociální 

politiky, ale jde mu o hybné síly těchto modelů a teprve tam může Esping-Andersen plně 

uplatnit podstatu svého pohledu. Ve shodě s obecným diskursem i on vnímá dva typy 

přístupů, k hybným silám sociální politiky a role sociálního státu - systémový, 

strukturalistický přístup a institucionální přístup. 

Strukturalistickému přístupu jde údajně jen o funkční potřeby reprodukce společnosti a 

ekonomiky. Z tohoto hlediska je sociální stát vymožeností industriální společnosti, která ho 

činí jednak možným, jednak nutným. Možným ho činí svou produktivitou a výkonem, nutným 

ho činí tím, že tradiční sociální instituce, jako byly cechy, chudinské podpory, pevné 

komunální a rodinné vazby, systém charity apod., a s nimi spojenou solidaritu moderní 

industrialismus zničil sociální mobilitou, urbanizací, individualismem a tržní závislostí. Trh 

nemůže staré vazby nahradit, protože se stará jen o ty, kdo se na něm mohou uplatnit.107 Ke 

vzniku sociálního státu přispěla i moderní byrokracie. Staví na tzv. Wagnerově zákoně a teorii 

Marshalla, podle kterých, je až na jistém stupni ekonomického vývoje možné financovat 

sociální pomoc – tím je dána odpověď na otázku, proč se vznik sociálního státu tolik opozdil 

za rozkladem tradičních institucí.108 Je to jistá obdoba uvažování toho, kdo o marxismus jen 

zavadil a projekt komunismu spojuje jen s rostoucí produktivitou a zavalením lidí spotřebními 

statky, aniž by se zamyslel nad nutností změny společenských vztahů i charakteru potřeb 

k jejich dekomodifikaci. Jako stoupenec autentického marxismu oceňuji, že Esping - 

Andersen, přestože se v marxismu orientuje velmi matně (i když ve shodě s úrovní diskursu 

na západě i u nás), ukazuje, jak tuto deformovanou „výrobně silovou“ logiku převzali i ti, 

kteří se považovali za marxisty, případně jsou za ně považováni, a založili na ní reformistický 

odklon od zásadní revoluční (to neznamená násilné!) přeměny kapitalismu (např. Offe, 

Poulantzas aj.)109  

Institucionální přístup má ve svých základech obavu liberálů, že plná demokracie 

může ohrozit funkci trhu a že ho proto bude nutno vhodně institucionálně chránit, a posunul ji 

                                                 
106 ESPING - ANDERSEN, Gösta, Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27. 

1991/5. s. 559-561. 
107  Tamtéž, s. 550 
108 Tamtéž, s. 549 
109 ESPING - ANDERSEN, Gösta, Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27, 

1991/5. s. 550 
109 Tamtéž, s. 549 - 551 
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do odlišné polohy – do zásady, že ekonomika, včetně sociální politiky musejí být zakotveny 

do společenských struktur, aby mohly přežít.110  

Z pohledu marxisty bych mohl komentovat  Esping - Andersenův výklad tak, že 

institucionalisté se nezajímají o třídní rozvrstvení společnosti, přeceňují autonomii institucí i 

jejich schopnost ovlivňovat ekonomiku, což je v dnešní krizi kapitalismu a při vládě značně 

neformálních, ryze podnikatelských, kapitálových lobby a korporací obzvláště mimo realitu. 

Lze ale pochopit, že liberální přístupy brzdící sociální politiku a nechávající se v ní 

předstihnout konzervativci měly, jak vysvětluje Esping - Andersen, svůj základ v realitě 19. 

století, kdy se „čerstvě“ vznikající a ještě slabá buržoasie bála poskytnout demokratické 

vymoženosti převládající mase venkovské maloburžoazie, kterou, jak dokázal vznik druhého 

císařství ve Francii, bylo poměrně snadné zmanipulovat různými dobrodruhy či 

konzervativními silami.111 

Esping - Andersen ovšem shodně se svými námitkami proti oběma přístupům 

proklamuje třetí přístup, který dle něj vyplývá ze sociálně demokratické politické ekonomie. 

Liší se od obou předchozích, s důrazem na sociální třídy jako hlavní aktéry změn názorem, že 

rovnováha třídních sil určuje výsledek rozdělování, tedy voláním po aktivní třídní mobilizaci 

jako základu i funkci sociálního státu.112  U Espinga - Andersena, kterému by marxista mohl 

vyčítat mnoho nesprávného v pojetí tříd, které jsou u něj v podstatě profesními a příjmovými 

skupinami,113 kromě již učiněného kroku  - spojení sociálního státu s třídami – nic dalšího 

převratného kromě parafrázování tradičních ideologických parametrů sociáldemokratismu, 

jako je role parlamentu, který harmonizuje vztahy mezi třídními reprezentacemi, omezení 

forem třídního boje právě na parlament či odbory, event. korporativní instituce a významnou 

integrující roli střední třídy - bílých límečků. Sociální stát pak nemá jen uspokojovat potřeby 

okrajových skupin, ale i dělníků a střední třídy.114 Sociální stát v jeho pojetí pak samozřejmě 

nemá jen přikrmovat. Má pomáhat pracujícím atomizovaným moderní industriální výrobou a 

trhem získat potřebné atributy (legislativa odstranění chudoby, výchova k solidaritě aj.) pro 

                                                 
110 Tamtéž, s. 550. 
111 Tamtéž, s. 550-551. 
112 Tamtéž, s. 551. 
113 Srov. výklad těchto otázek: HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, 

a.s., 2011. s. 333-337. ISBN 978-80-76844-73-2.  
114 K pojmu „střední třída“ viz. Esping-Andersen zaznamenává v tomto případě skutečnost, že značně 

rovnostářské formy státního pojištění údajně nevyvolávají přílišné nadšení u zámožnějších složek střední třídy, 

které vítají spíše státní dotace k soukromému pojištění a mohou být proto politicky využity pravicí. České 

pravici patrně patří světové ocenění za to, že v podmínkách ČR tuto tendenci totálně potlačilo, takže známé 

„víceropiliřové“ koncepce pojištění za Topolánkovy a Nečasovy vlády rozhodně podporu sociálně se hroutících 

středních vrstev nezaznamenaly a zkrachovaly, ani ne tak pro odpor opozice, jako pro nezájem občanů. 

( ESPING - ANDERSEN, Gösta, Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27, 1991/5. 

s. 558-559). 
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podíl na moci, a také posilovat určitou koalici modrých a bílých límečků. Tímto způsobem 

zatlačovat buržoazii, vyrovnávat a harmonizovat společnost, celkově ji pozvedat a dosahovat 

tím i vyšší produktivity. Pozitivnějším momentem prožívání jeho švédského 

sociálnědemokratického snu je to, že nechce pracující třídy vydat na pospas trhu, ale že 

významně zdůrazňuje dekomodifikaci - uspokojování jejich potřeb, určitou regulaci a 

zajištění těchto potřeb demokratickou mocí a nezávisle na živelnosti trhu.115  

Pro marxistu je spíše zajímavé to, že Esping – Andersen bere velmi vážně empiricky 

potvrzované námitky vůči svému pojetí  - totiž fakt, že k určité jednotě a solidaritě tendují 

spíše konzervativní síly a dokážou si získat i větší podporu pracujících. Konstatuje - 

paradoxně v shodě s Leninovými poznatky o formování vědomí - že nemůžeme předpokládat, 

že by socialismus byl přirozenou bází pro mobilizaci pracujících, že tito lidé se spíše 

mobilizují na nesocialistických principech (korporace, etnicita, církev atd.) a že socialistická 

mobilizace je spíše výjimečnou zkušeností Švédska.116 Uznává i to, že číselný nárůst 

voličských hlasů, počtu členů odborových svazů nebo parlamentní mandáty nejsou 

symptomem silnějšího sociálního státu. Už z ubývání počtu vyvozuje, že pokud se soc. dem. 

strany orientují na reprezentování těchto tradičních skupin, nemohou být úspěšnější než 

pravicové strany. Odtud pak je jen krok k jeho zájmu o střední třídu, u které ho překvapuje (a 

neumí si vysvětlit příčinu), že právě ta se k socialismu staví daleko pozitivněji, než to, co on 

považuje za dělníky.117 

K Esping - Andersenovu pojetí spojujícímu sociální stát s třídami lze do jisté míry 

připojit podnětnou typologizaci teorií státu se zaměřením na sociální politiku u E. A. 

Nordlingera, Ch. Hama, M. Hilla  - uznávaných britských sociologů. Tato typologizace 

sledující otázku „Kdo rozhoduje, resp. kdo se podílí na rozhodování státu, ukazuje celkem 

zajímavě, jak se teorie na jedné straně těžko mohou ubránit přiznání toho, že rozhodují zájmy 

sociálních skupin, na druhé straně však nemohou připustit rozhodující roli třídního členění a 

                                                 
115 Tamtéž, s. 554-555 
116 Tamtéž, s. 551-552, s. 561-564 
117 Tamtéž, s. 552-553, s. 561-564. Esping-Andersen díky empirickým výzkumům opět reflektuje průběh, ale 

nikoli příčiny jevu, o kterém jsem se již zmínil a který zejména Lenin, s odvoláním na Kautského, objasnil 

teoreticky. Pro marxistu to vysvětlit není problémem – běžné vědomí neprivilegovaných vrstev neformovaných 

určitou celotřídní zkušeností a odrážející maximálně jejich profesně-stavovské postavení a zájmy je otevřené pro 

přijímání buržoazní ideologie nejrůznější (i ostře proti jejich zájmu jdoucích ideologických proudů). V pouhé 

trade - unionistické aktivitě dál nedojde – a nic jiného mu sociálně demokratická politika a sociální stát  

nenabízí, zatímco řadě „bílých límečků“ ano, i když to nemusí být aktivita v zájmu neprivilegovaných, ale i 

ve vlastním zájmu. Pozvednout toto vědomí může jen podíl na společenské vlastnické aktivitě na spolu se 

zkušenostmi z co nejšíře rozprostřenou samosprávnou sítí ve veřejném životě a politice. Srov. LENIN, Vladimír, 

Iljič, Co dělat? In: Spisy sv. 5. Praha: SNPL, 1953. s. 387-405 

 Srov. rovněž HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s., 2011. s. 234-

237.  ISBN 978-80-76844-73-2  
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zájmu vládnoucí třídy, kterou hlásá marxismus představující jednu skupinu v jejich 

typologizaci, a tak rozhodovací proces delegují. Tím se ve vědomí lidí rozmělňují na různé 

dílčí elity či organizace. V tomto směru rozlišují: 

-  

teorie pluralitní – které hovoří o vcelku eklekticky pojímaném spektru nátlakových skupin 

a nerozlišují míru jejich vlivu; 

-  

teorie elit – které naopak hierarchizaci vlivu „nátlakových skupin“ uznávají a připouštějí 

jejich slučitelnost s moderní demokracií, kterou údajně soutěž elit o moc chrání118; 

-  

teorie marxistické; 

-  

teorie korporativní, které by bylo možné dále členit, které postihují jistou zvýšenou míru 

institucionalizace, organizovanosti v hájení zájmů skupin, díky kterému je vševládný 

princip ochrany soukromého vlastnictví postaven pod určitou veřejnou kontrolu či 

dokonce autoritativní státní usměrňování (viz např. fašistická Itálie či Německo).119 Tento 

korporativismus řady teoretiků při porovnání doby, kdy své teorie formulovali, zjevně 

reaguje na určité posílení role a autority státu v určitém období, kdy podle mého 

předchozího výkladu byl původní „leninský“ a dosti chaotický monopolní kapitalismus 

vystřídán kapitalismem státně monopolistickým120, aby byl později, i se svým modelem 

sociální politiky oscilujícím spíše kolem linie sociálně demokratických stran svržen 

„konzervativní revolucí“.121 

 

 

 

                                                 
118 Jak nevzpomenout na výstižnou a pravdivou Marxovu formulaci převzatou a rozvinutou Leninem o tom, že 

v buržoasní demokracii všeobecné volby jednou za čas rozhodují,“ který člen vládnoucí třídy má lid 

v parlamentě zastupovat a potlačovat“.  Srov. MARX, Karel, Občanská válka ve Francii. In: Spisy sv. 17. Praha: 

SNPL, 1965. s. 375 
119 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 14-15. 

ISBN 80-85850-16-8 
120 HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s. 2011. s. 35-50. ISBN 978-

80-76844-73-2 

CHLUMSKÝ, J., CHYBA, A., JANIŠ, J., RUMLER, M., SLÁDEK, J., SMETANA, L., URBAN, L., 

Kapitalismus našeho věku. Praha: NPL. 1966. s. 203-268 
121 Srov. PETŘÍK, Lukáš. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 268. ISBN 978-80-7325-167-3 
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2.3. Realita jednotlivých zemí 

 

Obecně metodologické diskuse se zákonitě musely opírat i o zmapování konkrétní 

reality v jednotlivých zemích. Toto zmapování samozřejmě muselo ukázat, že v realitě nelze 

nalézt zemi, která by zcela splňovala kritéria některého z modelů, že existuje široké spektrum 

přechodných a smíšených jevů způsobených objektivními i subjektivními faktory působícími 

v jednotlivých zemích. 

Český autor působící v zahraničí V. Rys se zamýšlí nad faktory, které determinují 

odlišnosti sociálních států a rozděluje je do dvou skupin: 

1.  

Převážně vnitřní faktory:  

a)  

demografické faktory, 

b)  

ekonomické faktory, 

c)  

vliv sociální struktury, 

d)  

politické faktory, 

e)  

vliv nátlakových skupin, 

f)  

vliv vývoje institucí, 

g)  

sociálně psychologické faktory. 

2.  Převážně vnější faktory: 

a)  

kulturní difúze, 

b)  

rozvoj techniky, 

c)  

mezinárodní standardizace a technická pomoc, 
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d)  

mezinárodní spolupráce.122 

Večeřa tyto faktory shrnuje do čtyř: 

-  

socioekonomický rozvoj 

-  

politická mobilizace dělnické třídy 

-  

vývoj politických institucí a struktur 

-  

vliv institucionalizace jednotlivých typů sociálních států: působení kulturní difúze, 

přenášející tyto instituce napříč kulturami.123  

Typologie sociálních států se zakládá na řadě kritérií: 

-  

kdo a v jakém rozsahu provádí sociální politiku (stát, veřejný sektor, soukromý sektor, 

církve, charity apod.); 

-  

na koho je tato politika orientována (nižší, střední či okrajové vrstvy); 

-  

jaký je směr sociální politiky (předcházení či následné řešení), zda jsou základem sociální 

dávky, potřeby, které je třeba uspokojit); 

-  

kdo a jak sociální politiku platí (stát, zaměstnavatelé či beneficienti);  

-  

jakou část HNP veřejné sociální výdaje spotřebují a v jaké struktuře; 

-  

z jakého programu se vychází (liberálního, konzervativního, soc. dem). 124 

Přesto se ty základní modelové abstrakce, kterými jsme se již zabývali, prokázaly jako 

funkční a bylo možné je zpřesnit a přiřadit k nim i konkrétní země. 

                                                 
122 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 79. ISBN 

80-85850-16-838-41. 
123  VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 70. ISBN 

80-85850-16-838-41. 
124  VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 70. ISBN 

80-85850-16-838-41 
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Večeřa uvádí dvě typologie: 

-  

první typ je odvozen od Tittmusova125 rozlišení reziduálního a institucionálního státu, 

k čemuž později připojil ještě industriálně výkonový model vycházející z role sociálních 

institucí jako doplňku ekonomiky (potřeby uspokojovány v podstatě podle zásluh, 

výkonu, produktivity klienta). Reziduální stát je založen na liberalismu, potřeby jsou 

uspokojovány v rámci rodiny a trhu, stát a sociální instituce přicházejí na řadu až 

v případě selhání zmíněných. Státní intervence jsou minimální. Dávky pokrývají jen 

minimum, akcent je na dobrovolném pojištění. Klienta stigmatizuje prověřování za 

účelem vyloučení nezaslouženě chudých. Veřejné služby jsou málo rozšířené. Stát 

přichází s pomocí až v poslední instanci. Tento model byl praktikován v USA do velké 

hospodářské krize a není s to čelit zásadním vývojovým přeměnám. 

Institucionální stát je jeho opakem. Univerzalisticky se vztahuje na celou 

populaci, rozšiřuje sociální aktivitu státu na všechny oblasti důležité pro uspokojení 

hmotných potřeb, zajištění zdravotní péče, kulturní a vzdělanostní úrovně. Snaží se 

předcházet sociálním událostem. Veřejné služby a sociální politiku vůbec považuje za 

organickou součást moderního sociálního státu. Jako cíl zdůrazňuje sociální bezpečí a 

zvýšení sociální rovnosti, tlumení konfliktů. Podle Higginsové jsou USA na hranici obou 

modelů a Velká Británie se z institucionálního modelu přesouvá k reziduálnímu.126 

-  

Druhá metodologie vychází z rozlišení soc. dem. a liberálních států u Espinga - Andersena 

i jiných autorů127: 

1.  

v liberálním sociálním státě je pomoc poskytována na základě testování majetkových 

poměrů, přerozdělování je minimální a sociální pojištění skromné. V podstatě jde o 

reziduální model. Dekomodifikace pracovní síly je minimalizována a mísí se zde relativní 

rovnost přijímatelů státní podpory s tržně diferencovaným blahobytem většiny. 

                                                 
125 Tamtéž, s. 70 
126  VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 71 - 72. 

ISBN 80-85850-16-838-41 
127 Esping - Andersen i jiní.  

Srov. VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 38-

41. ISBN 80-85850-16-8. 

ESPING - ANDERSEN, Gösta. Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27,1991/5. 

s. 540-560 
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Archetypem tohoto modelu jsou USA, Kanada, Austrálie, blízko k němu mají Švýcarsko, 

Dánsko, Velká Britanie; 

2.  

korporativistický (konzervativní) sociální stát vychází z tradic korporativismu, 

neabsolutizuje tolik trh, je připraven ho nahradit v roli sociálního zabezpečení. Zachovává 

statusové rozdíly, projevuje se zde silný vliv církve (Rakousko, Německo, Francie, Itálie); 

3.  

sociálnědemokratický sociální stát  - nejméně četný typ. Akcentuje univerzalismus a 

dekomodifikaci sociálních práv, která rozšiřuje i na nové střední třídy.128 Usiluje o rovnost 

minimálních potřeb. Má jednotný systém pojištění, ale odstupňovaný podle výdělků. 

Produkuje solidaritu a vůli se na sociální politice podílet. Zahrnuje i trh a tradiční rodinu. 

Slučuje sociální zabezpečení a práci. Zavazuje se k plné zaměstnanosti a je závislý na 

jejím dosažení (jednoznačně Švédsko, Norsko, blíží se k němu Dánsko a Finsko). 

Tyto typy jsou krajní a konzistentní, ale řada států mezi nimi osciluje, některé prvky 

přebírají z jednoho a jiné z druhého modelu. Rámcově však tato typologie vymezuje 

alternativy pro ještě hledající státy postkomunistické. 129 

 

2.4. Pokusy o definici sociálního státu a ideologická předzvěst jeho 
konce 

 

Všechny tyto metodologické diskuse a pokusy o více či méně shrnující typologie 

ovšem přece jen představují sice hutné, ale přece jen východisko k tomu hlavnímu – explicitní 

definici sociálního státu. Diskuze o takovéto definici představuje jádro diskursu o „welfare 

state“. Tady ovšem nastává značné zmatení jazyků. Pokusy o takovouto definici vyjadřují 

názorovou orientaci autorů – liberální, konzervativní, socialistickou apod. Potvrdil to i jindy 

tak spolehlivý Večeřa, když se o takovouto definici pokusil.  

                                                 
128  V sociologii tak oblíbený pojem nová střední třída nebo střední vrstvy marxismus odmítá. Charakterizování 

„středních“ tříd je totiž založeno většinou na pouze profesních či kvalifikačních znacích kombinovaných 

s psychologickým sebehodnocením či subjektivními hodnoceními prestiže apod. Pokud přihlíží k vlastnictví, 

chápe ho formálně právně. Tato metodologie velmi úspěšně zakrývá skutečně podstatné zájmové rozvrstvení 

společnosti, mimo jiné i tím, že do téže kolonky zařazuje lidi z různých tříd a sociálně specifických skupin. 

Marxistický přístup se opírá o Marxovu práci Teorie o nadhodnotě a Leninovu definici tříd.  

Viz též HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s., 2011. s. 333-337. 

ISBN 978-80-76844-73-2 
129 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 72. ISBN 

80-85850-16-838-41. 
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Profesor Thoenes definuje sociální stát jako „typ společnosti, kde vláda přebírá na 

sebe odpovědnost za ekonomickou, sociální a politickou prosperitu svých občanů“.130  

Podle liberála H. L. Wilenského je „welfare state“ vládou chráněná minimální úroveň 

příjmů, výživy, bydlení, zdraví a vzdělání pro každého občana jako jeho politické právo.  Ve 

veřejné politice to znamená podle Wilenského: 

 1) redistribuci příjmů  

2) zajištění rovných startovacích podmínek pro mladé, což ale prý nebylo nikde 

splněno. 131 

Pro diskurs o obsahu a účelu sociálního státu byla důležitá i koncepce sociálního 

občanství britského sociologa T. H. Marshalla. Občanství je podle něj status, který poskytuje 

stát všem, kdo jsou platnými členy společnosti a tím pádem jsou si rovni v právech i 

povinnostech. Je to společenská smlouva platná pro všechny členy společnosti. Večeřa 

interpretuje Marshallovu koncepci takto: „V rámci institutu občanství rozlišil Marshall tři jeho 

součásti: 

-  

občanská práva zajišťující individuální svobody člověka – občana a jeho rovnost před 

zákonem; 

-  

politická práva zajišťující participaci na rozhodování a na moci zejména vytvářením 

politických reprezentací; 

-  

sociální práva zajišťující sdílení minimální úrovně ekonomického blahobytu, sociálního 

zabezpečení při sociálních událostech a kulturního dědictví.“132 

Na základě určitého průřezu různých přístupů k definici welfare state odpovídající i 

českému pojmu sociální stát podává Večeřa definici vlastní. Podle ní je sociální stát 

demokratická moc, která prostřednictvím sociálního zákonodárství a státní správy garantuje: 

1)  

pro jedince a rodinu příjem ve výši životního minima; 

                                                 
130 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 48. ISBN 

80-85850-16-838-41 
131  VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 38-49. 

ISBN 80-85850-16-838-41. 
132 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 54 -55. 

ISBN 80-85850-16-838-41 
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2)  

poskytuje sociální zabezpečení umožňující předejít, zmírnit nebo překonat sociální rizika 

s cílem zabezpečit minimální úroveň sociálního bezpečí a sociální suverenity; 

3)  

zajišťuje kvalitní úroveň odpovídajících služeb pro všechny občany bez rozlišení 

sociálního statusu.133 

Jak vidno, je Večeřovo pojetí značně úzké a blízké spíše liberálnímu modelu. 

Nezahrnuje regulaci ekonomiky státem, ani Wilenského požadavek rovných startovacích 

možností pro všechny občany. Jeho pojetí služeb de facto zvýhodňuje občany s vysokým 

příjmem a lze si jen těžko představit, že minimální příjem by umožnil nějaký výraznější podíl 

občanů s nízkým statusem na těchto službách – např. ve zdravotnictví, bydlení apod.  

Večeřa sice připouští jistou srovnatelnost západního pojetí sociálního státu a státu 

reálného socialismu, resp. protosocialismu, pokud bychom ignorovali politické podmínky, 

jako jsou pluralita a demokracie. Tomuto protosocialistickému sociálnímu státu vytýká 

především rovnostářství, direktivní určování potřeb a jejich uspokojování na pouze minimální 

úrovni, výchovu občanů k pohodlnosti, nízké vlastní snaze a malému spoléhání na vlastní síly, 

nadměrnou roli státu, podnikavost snižující centrální plánování, podporu zahálky a 

marnotratnosti. Ve světle vývoje v ČR působí až poněkud směšně, když souhlasí s kritikou 

západních oponentů sociálního státu i v bodě „ožebračování střední třídy“. Ještě více mimo 

realitu je výtka, že tento stát, zbavoval občany odvahy k dobročinnosti, které po většině 

nebylo zapotřebí.134 

Věnujme proto pozornost spíše pohledu Espinga -  Andersena, který požaduje, aby 

definice sociálního státu ukázala, zda a kdy sociální stát odpovídá potřebám industrialismu 

nebo kapitalistické reprodukci a legitimizaci, případně požadavkům nutným k mobilizaci 

dělnické třídy. Běžná učebnicová definice o odpovědnosti státu za určité základní zabezpečení 

občanů ho rozhodně neuspokojuje. Podle něj zakrývá, zda má daná sociální politika 

emancipační charakter či jen pomáhá legitimizaci systému, zda je či není v souladu s tržními 

procesy, a co je ono „základní“. Podle něj bychom měli na sociální stát klást větší nároky než 

jen zajištění základních či minimálních sociálních potřeb.135 Má značné výhrady ke 

komparativním výzkumům, zejména v jejich první etapě, zejména pokud jde o jejich 

                                                 
133 Tamtéž. s. 50 - 51 
134 Tamtéž, s. 49-50  
135 ESPING - ANDERSEN, Gösta, Tři politické ekonomie sociálního státu. Sociologický časopis. Roč. 27, 

1991/5. s. 553 
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zaměření na utilitární kritéria typu rozpočtových výdajů. Připomíná proto Therbornův 

požadavek stanovit nejprve kritéria sociálního státu.136 I k této otázce jsou tři základní 

přístupy.  

První je od samotného Therborna, který požaduje, aby sociální stát sloužil potřebám 

domácností, což do 70. let 20. stol. nenaplnil žádný stát. Většina nákladů i těch států, které se 

výrazně proklamovaly jako sociální, byly výdaje na rutinní aktivity - obranu, zákonnost, 

pořádek, administraci apod.   

Druhý přístup ve shodě s výše uvedeným Tittmussovým rozlišením reziduálního a 

institucionálního státu musí volit mezi jejich logikou a dle logiky institucionálního státu by 

měl směřovat k pozvednutí celkové úrovně občanů, kvality jejich života a především – 

rozšiřování občanských práv občanů ve sféře práce a zaměstnání.  To, podle Espinga -

Andersena vylučuje hodnocení sociálního státu v podobě žebříčku států.  

Třetí přístup předpokládá konstrukci teoretického modelu a poměřování konkrétních 

států tímto modelem. To ovšem vylučuje pohled zpět – do historie. 

Esping – Andersen se hlásí k názoru T. H. Marshalla, že sociální občanství je jádrem 

sociálního státu a že klíčové principy jsou: 

1.  

poskytovat sociální práva, což znamená dekomodifikaci individua tváří v tvář trhu; 

2.  

status vytvořený sociálním státem soutěží s běžným třídním statusem občana (čili je s to 

překonat špatné třídní určení); 

3.  

sociální stát je propojením trhu, rodiny a státu.   

Jak jsme měli možnost vidět, v obecném diskursu o sociálním státu vedeném ve 

„starých“ kapitalistických zemích a pod jejich dominujícím ideologickým vlivem i 

v postkomunistických zemích Evropy se neustále vracely stejné bloky ideologického nazírání 

na svět – konzervatismus a korporativistickou subvariantou, liberalismus a 

sociáldemokratismus. Jen v Esping – Andersenově koncepci jako by zazněly prvky 

překračující i sociálně demokratický model a jako „tušení stínu“ obsahovat cosi, co i podle 

marxistické koncepce se stane základem sociální politiky budoucnosti – totiž prvky 

seberealizace a rovnoprávnosti občana v práci a zaměstnání.  

                                                 
136

 Tamtéž. s. 554 
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Texty, které jsou k dispozici, nedovolují rozhodnout, zda jeho představa obsahuje 

prvek kultivace člověka jako společenského spoluvlastníka a vytváření podmínek pro to jako 

nejpodstatnější funkci budoucího socialistického – vrcholného typu státu přeměňujícího se 

v dalším vývoji v ne-stát – širokou všelidovou samosprávu. 

V každém případě však dosavadní diskurz o rozpětí a skutečné náplni činnosti 

sociálního státu ukázal určitou obecnou přijatelnost poznatku o nutnosti sociálního státu či 

sociální politiky v době tzv. industriální společnosti, a to vzhledem k novým rizikům, které 

čekají na občana, aniž by jím byla zaviněna. Ukázal však také na značnou diferencovanost 

přístupů k této problematice v teorii i praxi, pokud jde o praxi, pak především v době po druhé 

světové válce, do zhruba 70. let. 

Zároveň však autoři zaznamenávají jev, který se od 70. let 20. století měl stát 

dominantním a neblaze předurčit osud světa, protože proti němu se v západní společnosti 

obrana nenašla a východní konkurent – protosocialistický systém -  jak v podobě sovětského, 

tak čínského modelu -  se vytratil z dějinného jeviště a uvolnil svému kapitalistickému 

konkurentu cestu k světovládě. 

S vývojem kapitalismu a rozmachem sociálního státu po druhé světové válce dochází 

ovšem k jisté syntéze konzervatismu a liberalismu na společné půdě odporu k sociálnímu 

státu a státním zásahům a přerozdělování vůbec. Proud založený na této syntéze je nazýván 

„novou pravicí“ a jako jeho zosobnění je brán zejména thatcherismus a reaganomika. 

V ideologii nové pravice se můžeme setkat: 

-  

se zásadou soutěživosti, volné ruky trhu, otevřenější ekonomiky; 

-  

se zásadou obnovení sociální a politické autority ve společnosti, akcentu práva, pořádku, 

tradiční rodiny, náboženské a mravní obnovy společnosti. 

Krásné zásady odrážející nespokojenost i obyčejných lidí s demoralizací společnosti, 

korumpováním justice, nevymahatelností práva, rozpadem rodiny i sociálních jistot, mají 

pouze ukrýt snahu o brutálnější honbu vlastníků za ziskem, zintenzivnění popoháněčské 

funkce systému, redukci sociálních jistot a znejistění šance na prodej pracovní síly s cílem 

všemožně stlačit její hodnotu. 
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Proto nová pravice kritizuje nepatřičné „vměšování“ státu do života společnosti a 

občanů a do fungování trhu a tím omezování „svobody“ občanů jako podmínky budoucího 

blahobytu. Využívá přitom skutečných negativních jevů souvisejících s fungováním státu 

v kapitalismu, jako je byrokratizace, rozvíjení neproduktivních, neužitečných sfér a aparátů, 

neefektivních služeb, v důsledku státního monopolu. Zatímco si kapitál totálně podřizuje 

zaměstnance (a nejen tradiční dělníky) konzervatismus licoměrně vykládá o rostoucí 

závislosti občanů na sociálním státu.137 Je to důkaz toho, že současný velký kapitál už 

nepotřebuje paternalistické Bismarckovo pojetí státu, který, aby zbavil dělníky možnosti 

vytvářet si vlastní samosprávné fondy sociálního zabezpečení a pociťovat svou třídní 

kolektivitu, učinil je jako izolované jednotlivce či profesní skupiny závislými na státním 

pojištění, ze kterého později konzervativní politici dokázali dokonce čerpat pro běžný provoz 

státu. 138  

Dnešnímu velkému kapitálu při vykořisťování zaměstnanců nestačí ani 

zprostředkování Bismarckovským státem a dokonce ani ne převedení závislosti dělníka ze 

státu za firmu v rámci baťovského či fordovského modelu. Preferuje „úplnou soběstačnost“ 

pracovníka, kterému na jedné straně formou odbourání souvislého a smluvně zajištěného 

pracovního úvazku zhoršuje podmínky reprodukce jeho pracovní síly a na druhé straně ho 

privatizací veřejných služeb nutí k tomu, aby si případné pojištění a služby financoval sám a 

přitom ještě pod maskou různých křesťanských a jiných frází na něj převaluje i reprodukci 

všech handicapovaných členů jeho rodiny a seniorů. 

Tento vývoj v ideologické oblasti byl však už jen autonomní složkou procesu 

zásadních změn v celém světě vnímaných jako globalizace, jejímž jádrem ovšem byla změna 

v procesech zhodnocování kapitálu a rýžováním nadhodnoty motivovaná neuspokojivým 

vývojem hlavního motivačního ukazatele v kapitalismu – míry zisku. Tato etapa imperialismu 

jakožto nejvyššího stadia kapitalismu, pro kterou jsem přijal název „státně monopolní 

kapitalismus“ končila a začínala hluboká krize, která přinesla na prvním místě krizi sociálního 

státu.  

   

 

                                                 
137 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 38-41. ISBN 

80-85850-16-838-41 
138 Příkladem může být jednání vlády V. Klause, která nechala přebytek důchodového fondu rozpustit ve státním 

rozpočtu, což jejím nástupcům nebránilo pokračovat v nářcích nad tím, že chybí peníze na financování 

průběžného důchodu. 
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Kap. 3. - Krize sociálního státu ve světě  
 

3.1. Kritika sociálního státu v teorii 

 

     V předchozích kapitolách jsem popsal jak hlubinné ekonomické příčiny vzniku 

sociálního státu, tak základní prvky teoretického a také politického diskursu, které vývoj 

sociálního státu provázely, včetně základního ideologického konfliktu mezi liberalismem na 

jedné straně a konzervatismem a sociálním demokratismem na straně. Jak správně upozorňuje 

J. Keller objektivní příčinou tohoto konfliktu byla dvojakost funkce sociálního státu jakožto 

nástroje vylepšování kapitalismu – na jedné straně funkce racionalizace fungování živelných 

ekonomických mechanismů trhu a vykořisťování v zájmu kapitálu, na druhé straně funkce 

zmírňování rozporu mezi prací a kapitálem a odstraňování jeho extrémních projevů a dopadů 

na život dolních vrstev. 

     Keller parafrázuje vyjádření německého teoretika 30. let E. Heinemana v práci 

nazvané Soziale Theorie des Kapitalismus. Sociální stát podle něj účinně konzervuje kontrolu 

kapitálu nad výrobou, zároveň však neméně výrazně posiluje schopnost námezdních 

pracovníků této kontrole vykonávané ze strany kapitálu účinně odporovat. Ponechává sice 

produktivní síly v rukou kapitálu, komplikuje však výrazně jejich vytěžování. Tímto dvojím 

poutem je sociální stát úzce svázán s logikou kapitalismu, je nejednoznačnou odpovědí na 

vnitřní protiklady kapitalistické společnosti. Na jedné straně je poslušný imperativů 

zhodnocování kapitálu a plně respektuje požadavky soukromého zisku. Zároveň se však snaží 

v rámci těchto daností zohledňovat požadavky tříd závislých na mzdě. To jej nutně dovádí do 

paradoxní situace: aby udržel a podpořil proces akumulace, musí činit zásahy, které tomuto 

procesu odporují.139  

   V průběhu vývoje ekonomiky i ekonomie a společenských věd vůbec se zostřuje 

konfrontace  mezi stoupenci liberálních a spíše sociálně demokratických zásad zostřuje a 

naopak se sbližují pozice liberálních i konzervativních kritiků sociálního státu a jeho 

souvislostí a v diskursu jsou vyzvedávány spíše nedostatky sociálního státu, zejména pokud 

jde o sociální podporu. Liberálové i konzervativci docházejí ze zcela odlišných 

metodologických pozic k témuž   - ke kritice a odmítání jakýchkoli forem státní sociální 

podpory, při které by došlo k určitému přerozdělování příjmů. Konzervativcům vadí narušení 

osvědčeného a tradičního pořádku – „přirozeného“ rozdělení společnosti na bohaté a chudé, 

                                                 
139 KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 13 
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které státní zásahy nabourávají, liberálové varují před ohrožením funkce trhu dávajícího 

údajně stejné šance a tím prověřujícího schopnosti lidí a motivujícího k výkonu zajišťujícímu 

obecný prospěch. Rozlišení liberálních a konzervativních přístupů se značně relativizuje, ale 

renesancí prochází spíše konzervatismus. Tento vývoj vyústil do vytvoření tzv. nové pravice, 

jejímž praktickým a pro neprivilegované vrstvy na celém světě ničivým zobecněním se stala 

praktická politika thatcherismu a reaganomiky která bývá také nazývána „konzervativní 

revolucí“ uvnitř kapitalismu jako systému140 a je ideově spojována s pojmy 

„neokonzervatismus“ a „neoliberalismus“ 

    Večeřa podává souhrn prvků argumentace nové pravice. Podle něj: 

Nová pravice spojuje akcent svobody a soutěživosti v rámci „neviditelné ruky trhu “ 

jako konečného prověřovacího mechanismu s obranou starých tradičních autorit práva, 

pořádku rodiny, náboženství morálky. Sice přímo nespecifikuje druh změny státu, ale 

rozhodně odmítá jeho vměšování do trhu, které podle ní nemůže být jiné než špatné, škodlivé, 

likviduje svobodu a tím i blahobyt celé společnosti.141 Ideologie nové pravice zde opravdu 

jasně vyslovuje tajemství kapitalismu – jen úplná svoboda dát se neomezeně vykořisťovat je 

zárukou blahobytu, nikoli ovšem celé společnosti, ale velkého kapitálu.  

Hlavní výhrady současného konzervativního myšlení vůči sociálnímu státu shrnuje 

Večeřa do několika bodů: 

1. Sociální stát je neekonomický: zbavuje pracovní disciplíny a motivace k práci. 

2. Je neproduktivní: podněcuje rychlý růst neproduktivní veřejné státní byrokracie, 

kapitálové a lidské zdroje odvádí z produktivního soukromého sektoru, vede k inflačnímu 

růstu mezd. 

3. Je neefektivní: monopol státních sociálních opatření a státního financování vede k 

neefektivností poskytovaných služeb. 

4. Je neúčinný: navzdory rostoucím prostředkům věnovaným sociální politice se 

sociálnímu státu nedaří snižovat chudobu. Naopak se zhoršuje pozice nejchudších narušením 

tradičních forem sociálního zajištění (rodina, obec). Jedinec se dostává do pastí závislostí na 

sociálním státu.  

5. Je despotický: posiluje byrokratizaci, sociální kontrolu a manipulaci jednotlivých 

občanů, případně i celých komunit státem. 

                                                 
140 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 38 ISBN 

80-85850-16-8.  
141 Tamtéž. s. 39 
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6. Je popřením svobody: povinným poskytováním sociálních služeb odpírá jedincům, 

svobodu volby v sociální oblastí za situace, kdy tvrdý a progresivní daňový systém lze 

charakterizovat jako "konfiskující" 142. 

 Výhrady liberalismu proti sociálnímu státu vyplývají ze spojení tržních principů 

s vypjatým individualismem. U Feagina je vyjádřen takto:    

„1. Každý jedinec má tvrdě pracovat a snažit se uspět v soutěži s ostatními. 

2. Ti, kteří tvrdě pracují, mají být odměněni bohatstvím majetku, prestiží a mocí. 

3. Ti, kteří při stejných šancích pro všechny tvrdě pracují, budou odměněni úspěchem. 

4. Ekonomické selhání je vlastní chybou jedince a odhaluje nedostatek úsilí a další 

pracovní nedostatky. Jedinec tedy odpovídá sám za sebe a případné selhání na trhu je pouze 

jeho záležitostí, musí proto spoléhat sám na sebe, případně na pomoc charitativních 

organizací.“ 143 

Proti konstrukci sociálního státu, zdůrazňující zajištění sociální jistoty v moderní 

společnosti, liberálové namítají především, že stanovení sociálního minima ve svém důsledku 

zapříčiňuje chudobu a nezaměstnanost (i dnes je to nejčastější argument neoliberálů), sociální 

ochrana způsobuje morální rozklad, nešetrnost a lenost. Jen zcela neregulovaný trh formuje 

schopnosti jedince, který participuje na trhu práce. Chudoba je důsledkem lenosti, nedostatku 

snahy a nezodpovědnosti lidí, protože všichni lidé jsou stejně vybaveni pro participaci na 

trhu144. Tento koncentrovaný nesmysl se stal pilířem buržoasní ideologie v druhé polovině 20. 

století a je jím dosud.  

     Sneseme-li se z výšin základních ideologických principů do ekonomické reality, 

dostáváme rovněž kritický obraz sociálního státu. 

    V padesátých letech 20. století bylo sociálnímu státu vytýkáno, že je zdrojem 

inflace a brzdou ekonomického růstu. Těmto výtkám musel čelit v době, kdy hospodářský 

růst většiny evropských zemí byl z dnešního pohledu přímo astronomický. V šedesátých 

letech byl zase obviňován z přílišné byrokratičnosti a strnulosti správního aparátu. Od 

sedmdesátých let jej pro změnu vinili z toho, že přispívá k růstu nezaměstnanosti a neúměrně 

přetěžuje vládu a státní rozpočet. V osmdesátých letech mohl sociální stát podle názoru svých 

kritiků především za nárůst sociálního vyloučení (exkluze) a za rostoucí nestabilitu rodiny. 

                                                 
142 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 39. ISBN 

80-85850-16-8.   
143 Tamtéž. s. 21 
144 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 23. ISBN 

80-85850-16-8.  
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Od let devadesátých až dodnes nese vinu za snižování konkurenceschopnosti země, kterou 

brzdí právě v době rychle postupující globalizace ekonomiky. 145 

 

3.2. Reflexe globalizace a vědecko-technické a informační revoluce 
v nemarxistické teorii 

             

 Proč však dochází k tomuto vývoji a vítězství ideologie kombinovaného 

konzervatismu a neoliberalismu nad ideologií sociálního státu v době, kdy byl ve světě 

kapitalismus vnímán jako úspěšný, prosperující a vítězící nad konkurenčním  

protosocialismem? Je příčinou tohoto vývoje zcela autonomní proces odehrávající se 

v hlavách teoretiků – ideologů, jakási ničím nepodmíněná móda, nebo má tento vývoj hlubší 

příčiny v ekonomickém vývoji i vývoji kapitalismu jako celku? Keller na tuto otázku 

odpovídá jednoznačně.  Rozpor uvnitř sociálního státu vidí přirozeně jako objektivní, hlubší, 

který se dotýká samotných základů moderní civilizace.146 Jeho vysvětlování se však pohybuje 

v příliš obecné filosofické rovině, operuje s pojmy, jako je „modernizace“ apod., které vlastně 

nic podstatného nevypovídají o konkrétní kapitalistické společnosti.  

    O té naštěstí vypovídá rozsáhlá literatura, včetně jiných Kellerových prací, zejména 

literatura popisující převratné změny, které ve světě nastaly zhruba od 70. let 20. století. Jde o 

změny spojené s tím nejpodstatnějším – globalizací kapitalismu, tedy se vstupem do zatím 

nejvyššího stadia imperialismu, monopolního kapitalismu.  

   Vlastní reflexi technicko-ekonomické podstaty  globalismu literatura vcelku zvládla, 

i když za urputných diskusí. Např. A. Giddens konstatuje konec velkých klasických 

průmyslových podniků v těžkých budovách s masou dělnictva připoutaného k nehybným 

strojovým soustavám i to, že rozbití tohoto řetězu bylo přelomovou změnou v životní 

zkušenosti.147 Tato Giddensova reflexe potřebám této práce velmi vyhovuje. Giddens uvádí, 

že věda, technologie a lidská schopnost pracovat se symboly mají stále větší význam pro 

produktivitu, což z nich činí veledůležitý faktor hospodářského růstu. Ve vyspělé ekonomice 

už produktivita není závislá na přísunu dalšího kapitálu nebo pracovní síly do výrobního 

procesu, jako tomu bylo v dřívějších stadiích vývoje kapitalismu. Práce s informacemi (a 

                                                 
145 KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 11. ISBN 80-

86429-41-5. 
146 KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s.14. ISBN 80-

86429-41-5. 
147  BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 94-96. ISBN 80-204-0966-1.   
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dodejme, ve shodě s jinými pasážemi Giddensovy práce, že i s vědeckými objevy a 

technologiemi) nabývá zásadního významu, jelikož významně přispívá ke zvyšování hrubého 

domácího produktu a ovlivňuje objem pracovní síly (opět dodejme, tentokrát ovšem z pozic 

marxismu, že výkon této pracovní síly a hodnotově vyjádřenou velikost té části produktu, 

kterou si může kapitalista přivlastnit bez náhrady). Také stále prominentnější postaveni těch, 

kteří ji vykonávají, je daleko důležitější než často uváděný obecnější posun výroby ke 

službám, protože aktivity těchto lidi poměrně často přímo zasahuji do celého výrobního 

procesu. K rozhodujícím změnám dochází v organizaci výroby a charakteru hospodářských 

aktivit vůbec. Vše spěje k vytváření sítí, které propojuji firmy.  

    Vzdálenost, geografické určení, sepětí se státem ztrácí smysl díky mohutnému 

rozvoji dopravy a komunikačních technologií, které mimořádně usnadňují přesuny kapitálu. 

Pro ekonomický rozvoj jsou navíc čím dál důležitější malé či středně velké podniky. Velké 

podniky nejsou v bezpečí před výkyvy na trhu nebo změnami v technologii, které se jim 

mohou takřka přes noc stát osudnými.148 

„V ekonomice vědění se stírají hranice mezi konkrétními průmyslovými odvětvími, 

které v minulosti bývaly oddělené a jasně odlišitelné, a tak bankovnictví a pojišťování po 

internetu mohou provozovat společnosti, které jenom velmi povrchně připomínají ty, které 

skutečně ovládají tento sektor. Supermarkety prodávají benzín, zatímco čerpací stanice 

rozšiřuji samoobsluhy, kde prodávají noviny a potraviny.“149    

     Giddens ale vcelku zvládá i určité souvislosti v oblasti výrobních vztahů.   

Zachycuje i rizika špičkových přeměn, které popsal, která v daných společenských - 

výrobních i nadstavbových vztazích – vznikají. Zcela bez diskuse je překonávání funkčnosti 

relativně uzavřených národních trhů a formování globálního celosvětového trhu zboží, 

informací, kulturních hodnot i finančních toků, ale čím dále tím více i pracovní síly. Hovoří 

zejména o procesu narůstání objemu finančních trhů, jejichž objem vysoce překračuje obchod 

se zbožím a jinými komoditami. Ukazuje na měnící se roli zaměstnanců vědeckého 

charakteru, kteří jsou sice motivování vysokými odměnami, ale jejich postavení je velmi 

nejisté díky neustálým vědecko-technickým a technologickým změnám které mohou rázem 

odsunout špičkového pracovníka jedné technologie či jednoho oboru na chvost přínosnosti 

pro firmu. Ve znalostní ekonomice může přístup k špičkovým poznatkům mít i malá firma, a 

                                                 
148 GIDDENS, Anthony. Třetí cesta: obnova sociální demokracie. Praha: Mladá fronta, 2001. s. 70. ISBN 80-

204-0906-8.  
149 GIDDENS, Anthony. Třetí cesta: obnova sociální demokracie. Praha: Mladá fronta, 2001. s. 70. ISBN 80-

204-0906-8.  
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to vzhledem k celosvětové intenzivní výměně informací. Základem majetku firem (tedy po 

marxisticku – kapitalistického vlastnictví výrobních) prostředků se čím dále tím více stávají 

nikoli věcné prostředky, budovy, stroje, ale know how. To ovšem platí pouze o některých 

zemích na špičce kapitalistické ekonomiky a vyžaduje to jako doplněk klasickou industriální 

výrobu v zemích méně vyvinutých, ve třetím světě,150 což má velmi vážné politické důsledky 

a souvislosti.  

   Dopady a souvislosti základních změn, které jsem zde prezentoval a které se dále 

rozvětvují, se stávají předmětem zkoumání a výkladu širokého diapazonu autorů. Jednotliví 

autoři se liší akcentem i seřazením faktorů, které způsobily zásadní změny v ekonomicko-

sociální sféře či jsou těmito změnami způsobeny. Shodují se v míře převratnosti změn, ale 

skutečně podstatné faktory z reality zahalují ideologickými a od reality se odlišujícími 

floskulemi. Např. jestliže Z. Bauman s odvoláním na A. Turaina konstatuje, že myslitelné a 

dosažitelné svobody již bylo dosaženo, že lidé jsou úplně a skutečně svobodní, program jejich 

osvobození byl téměř vyčerpán, že jedinec už dostal veškerou svobodu, o níž mohl jen snít a 

v níž mohl doufat,151 je to prostě nepravdivá ideologická fráze, jejíž nesoulad s realitou je 

pouhým běžným vědomím vnímatelný. Z marxistického hlediska jsou stejně pochybné 

Baumanovy spekulace kolem otázky, nakolik se dnes individua do třídní role rodí či si ji musí 

jako individua vybojovat, že tedy je třídní příslušnost daleko více výsledkem cílevědomé 

aktivity individua.152 Jejich metodologickým základem je neschopnost nemarxistické 

sociologie odlišit profesní strukturaci společnosti odvíjející se od úrovně výrobních sil a 

skutečnou třídní tj. především vlastnickou diferenciaci - základ jakékoliv úrovně výrobních 

vztahů mezi prvobytně pospolnou společností a vyšší fází komunismu.153  Na druhou stranu -  

samotné konstatování individualizace společenských aktivit, výrazné role jednotlivce a 

rozšiřování prostoru pro subjektivní aktivitu154 má nesporně zázemí v realitě, jakkoli je tato 

individualizace na současné úrovni silně přeceňována a spojena s postmoderní relativizací 

pravidel, zákonů, hodnot apod., jako je např. ničím nedoložené nahrazování představy určité 

linie vývoje s patřičnou logikou a konzistentností představou labyrintu.155 Bauman ji ovšem 

chápe jako kapitalistickou a jako takovou ji zvěčňuje.156 

                                                 
150  GIDDENS, Anthony. Třetí cesta: obnova sociální demokracie.  

Praha: Mladá fronta, 2001. s. 70-71. ISBN 80-204-0906-8.  
151  BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 40-41. ISBN 80-204-0966-1. 
152 Tamtéž 55-58 
153 HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011.  s. 334-338. 
154 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 55-59. ISBN 80-204-0966-1. 
155  Tamtéž. 220. Když moderní marxismus tuto představu labyrintu odmítá, neznamená to, že se nedokázal pučit 

z omylnosti představy o jakémsi „železném zákonu pokroku“, podle které se pokrok prosazuje pouze jedním 

určitým směrem vzestupně a nevratně. Ostatně i v sovětské, dosti stalinismem prosycené literatuře 60 let se už 
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        Ve filosoficky a teoreticko-sociologicky přetížených úvahách o probíhajících 

změnách se u různých autorů ztrácí reálná technická a ekonomická podstata jevů. 

     V tomto směru je charakteristické Reichovo dělení pracujících, na:  

1) manipulátory idejí,  

2) ty, kdo reprodukují pracovní sílu,  

3) osobní služby, 

4) rutinní nádeníky (zaměnitelné, postradatelné).157  

     Body 2-4 celkem postihují tři velké skupiny profesí, které existovaly vždy. Ta 

čtvrtá ovšem s vývojem výrobních sil měnila své složení – v předkapitalistických formacích 

byla spojena se zemědělskou a městskou nádenickou prací, v kapitalismu industriálního typu 

v ní převládl obslužný průmyslový proletariát a dnes výrazně ustupuje do pozadí.  To ovšem 

neznamená, že tento klasický obslužný proletariát už neexistuje. Přitom tato kategorie nemizí 

ani z vyspělých zemích, nemluvě o dodatečně industrializovaných zemích typu Indie, Jižní 

Koreje, Tchajwanu, Indonésie apod. Reich však do čtvrté podřadné kategorie řadí i ty složky 

tzv. kognitariátu, počítačového proletariátu, které jsou k počítačovým sítím a vědecké výrobě 

spíše připoutání jako dohlížitelé a nová forma obsluhy a jsou z hlediska kapitalisty snadno 

nahraditelní. Buržoasní reflexe reality však nepočítá s tím, že aby tyto skupiny pracovníků 

mohly vykonávat roli obdobnou roli klasického proletariátu a byli podle marxistické 

terminologie reálně podřízeni kapitálu, museli projít takovým výcvikem a vzděláváním, díky 

kterému mají daleko větší potenci pro změnu své pozice jako jednotlivců, ale i pro případný 

třídní protikapitalistický boj, protože jejich nevyužití na odpovídajících postech není tak 

dalece důsledek jejich neschopnosti, ale omezených možností kapitalismu tento druh 

kvalifikované práce pracovní síly absorbovat.  Jednou z mnoha slabin Reichova dělení tedy je 

i to, že Reich odtrhává od této části kognitariátu tu, která měla větší štěstí, vešla se do 

možností kapitálu a zaujímá člověka více formující pozici, přičemž se od těch méně šťastných 

složek kognitariátu třídně, vlastnicky nijak neliší.  

   Při prvním přiblížení k Reichovu dělení může vzniknout dojem, že obsazení 2 a 3 

skupiny je bezproblémové. Není však tomu tak. Kromě pedagogů, kteří jsou jasní, řadí Reich 

do skupiny 2 úředníky sociální správy, kteří jsou jen ztělesněním politické funkce v zájmu 

                                                                                                                                                         
objevuje pochopení Marxovy víceliniové představy dějin, kterou patrně nejvýrazněji ztělesňuje jeho pojetí 

paralelních forem vývoje mezi prvobytně pospolnou společností a kapitalismem jako vrcholnou formou 

soukromého vlastnictví, která pohltila všechny ostatní alternativy – antiku, evropský individuální feudalismus, 

cechovní město, asijský výrobní způsob, prostou zbožní výrobu.  

Srov. MARX, Karel. Rukopisy „Grundrisse sv. II“, Praha: Svoboda 1974. s. 85-130. 

srov. dále HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011.s.17-18.  
156 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 64. ISBN 80-204-0966-1. 
157 Reich – Dílo národů 4 skupiny, Bauman Tekutá Modernita s. 241 
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buržoasie a jsou na buržoasii existenčně závislí, přičemž se nezmiňuje o různých kategoriích 

lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří s reprodukcí pracovní síly mají přímo co dělat. 

O´Neillovu charakteristiku „obchod s kůží“ aplikuje nikoli na druhou skupinu, kde k tomuto 

kontaktu skutečně dochází, ale na třetí skupinu, jejíž většinu prý tvoří nejrůznější „prodejci 

výrobků a výrobci touhy po různých produktech“.  Naproti tomu do  první skupiny Reich 

explicitně řadí „lidi, kteří vymýšlejí ideje (nápady a způsoby, kterak je učinit žádoucími 

prodejnými.“  Protože decentně mlčí o tvořivých a inovativních vědeckých pracovnících 

(umělce by bylo možné si zařadit do skupiny 3), vyplývá z jeho logiky, že v první skupině se 

mísí jak skutečně produktivní, realitu pravdivě a užitečně pro lidi odrážející vědci i řídící 

pracovníci dostávající se často do rozporu s kapitalistickou logikou, tak nejrůznější 

producenti falešného buržoasního vědomí, dezinformátoři mas, šarlatáni nejrůznějšího druhu 

a přinejlepším – sluhové ve své podstatě antihumánní a omezené logiky kapitálu, 

vykonavatelé jeho ideologických, politických a mocenských funkcí.158  To samo už 

dostatečně vypovídá o kvalitě a funkci Reichovy teorie, jejíž hlavní, ale velmi vážnou 

slabinou je, že míchá profesní a třídní charakteristiky a tedy i lidi s naprosto odlišnými 

podstatnými zájmy, což je přesně to, co buržoasní politika potřebuje.159 

   Bauman rozvíjí možnosti, které kapitál získal v důsledku změny charakteru výroby 

k flexibilním sítím, jeho pohyblivost, exteritoriálnost, převahu nad prací stále ještě upoutanou 

teritoriálně, možnost obejít se bez těžkopádných masivních byrokratických dohlížejících 

struktur, posedlost zeštíhlováním a redukcí možnosti úniku ze smluvních závazků, privatizace 

veřejné sféry nejen v úzce ekonomickém smyslu.“160 Klamné pozadí těchto honosných 

filosofických floskulí vystoupí do popředí okamžitě a jasně jakmile je převeden do 

ekonomicko-finančního jazyka- by v podobě požadavku na snížení daní, odbourání vládní 

regulace trhu a především „flexibilního trhu práce“ kde nebude působit organizovaný odpor 

prodavačů pracovní síly, jen aby byl kapitál přesvědčen o tom, „že má absolutní volnost že se 

může podle libosti přemístit jinam – kdykoli nebo přímo hned.“161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ve shodě s postmodernou relativizuje jakoukoli determinovanosti, pokroku, jehož linii lze 

vysledovat, práci chápe jako jakýsi nahodilý „šejdířský“ trik nezakotveného individua, nikoli 

                                                 
158 REICH, Robert. Dílo národů-příprava na kapitalismus 21. století. Praha: Prostor. 1995. s. 242. ISBN 80-

7260-064-8 
159 HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011. s. 333-337 ISBN 

978-80-76844-73-2.  
160 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 237-241.  
161 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 240.  
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jako zákonitou a determinovanou kolektivní součinnost a závislost a zdroj bohatství 

společnosti.162  

       Jestliže se však přece jen vývoj kapitálu zahaluje ideologickým hávem, obraz 

práce v podmínkách globalizace je krutě pravdivý, i když jsou mu připisovány nezřídka 

falešné příčiny. I pracovní proces provozovaný mimo koncentrované průmyslové celky ve 

formě flexibilních sítí je vydáván za nahodilý roztříštěný, bezplánovitý, nahodilý, dokonce 

bez zaručené účelnosti a užitečnosti, snad s výjimkou toho, že jedinou závislostí 

respektovanou kapitálem je přání spotřebitele. Nevím ovšem, proč by to v předchozích 

etapách vývoje kapitálu tomu bylo jinak – je přece velmi známý Marxem v Kapitálu uvedený 

citát z T. J. Dunninga, o tom, že pro kapitál obecně je základním imperativem míra zisku a 

historiografie ji jednoznačně potvrzuje.163 To však vůbec nic nemění na skutečnosti, že 

jednotlivé lokality a články procesu výroby a následně rozdělování, směny, spotřeby ztrácejí 

v globalismu provázanost a imanentně společenský charakter. Propojení pracovišť 

počítačovými sítěmi je ve skutečnosti daleko vyšším stupněm společenskosti, společenské 

plánovitosti a cílovosti, než přímá součinnost ve starých továrnách. Potenciál společenskosti 

naopak mohutně vzrostl a s ním i vzájemná závislost zaměstnanců.164 

    Je ovšem pravda, že sama technická změna charakteru práce a organizace výroby 

z nehybných komplexů do snadno se přetvářejících sítí neobyčejně umocnila schopnost 

kapitálu vykořisťovat pracovní sílu, což ovšem i levicoví autoři decentně obcházejí. 

Individualizovaná práce vzala základnu odborovým organizacím, tvořivý intelektuální či 

vůbec nestandardizovaný charakter práce umožnil i přímo si vynutil soutěžení individuí o 

hodnotu jejich pracovní síly, či vůbec o přijetí do pracovního místa a tím i rozbil tradiční 

solidaritu.165 

Vydatně zde působí proces terciarizace ekonomiky (vznik tzv. ekonomiky služeb), 

který vykazuje celou řadu nepředvídaných zvláštností. Oblast služeb se ukázala být vnitřně 

mnohem diverzifikovanější, a to jak v rovině kvalifikace, tak také příjmu, či rizika 

nezaměstnanosti, než býval i přes veškerou svoji rozrůzněnost klasický průmysl. Zatímco ve 

službách jako celku je tempo růstu produktivity práce výrazně nižší, než jaké bylo 

                                                 
162 Tamtéž 209-231 
163 Kapitál se vyhýbá křiku a hádkám a je bázlivé povahy. To je pravda, ale není to celá pravda. Kapitál má 

strach z nedostatku zisku nebo velmi malého zisku, jako příroda má strach z prázdna. Má-li kapitál dostatečný 

zisk, nabývá odvahy. Stačí zajistit 10% a možno ho použít všude; při 20% se stává živým; při 50% dá přímo 

v sázku vaz; při 100 % rozdupe všechny lidské zákony;  při 300% není takového zločinu, kterého by se 

nedopustil, i kdyby mu hrozila šibenice.  Budou-li křik a hádky vynášet zisk, bude je kapitál podněcovat. Důkaz: 

podloudnictví a obchod s otroky“ (MARX, Karel. Kapitál sv.I. Praha: SNPL 1954, s. 801-802 pozn. 250) 
164 MARX, Karel. Rukopisy „Grundrisse sv. II“, Praha: Svoboda 1974. s. 333-341. 
165 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 231-238.  
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v průmyslu, rozdíly v příjmech jsou v nich naopak výrazně vyšší. To ovšem znamená, že 

nejlépe odměňované profese služeb si přisvojují stále větší díl odměn, nejhůře odměňovaní se 

naopak propadají do kategorie „pracujících chudých“. Právě v této kategorii prudce narůstá 

podíl flexibilizované práce, odpojené od veřejných pojistných systémů. 

     Flexibilizace práce snižuje firmám riziko, odpoutání práce od placení pojistného 

pro ně zlevňuje cenu pracovní síly. Strategie mimořádně výhodná pro firmy je ovšem neméně 

problematická z hlediska zaměstnanců i z hlediska sociálního státu. Francouzský sociolog 

Robert Castel považuje masové šíření neplnohodnotných forem práce spolu s 

nezaměstnaností za hlavní příčinu toho, že se vynořila „nová otázka sociální“. „Prekarizace 

zaměstnání a vzestup nezaměstnanosti jsou bezpochyby projevem deficitu míst, která by bylo 

možno zaujmout v sociální struktuře, jestliže místem rozumíme takovou pozici, se kterou je 

spojena sociální užitečnost a veřejné uznání“ 166
  

 Neplnohodnotné (zkrácené, dočasné apod.) pracovní smlouvy neumožňují odvádět z 

nízkých mezd daně a ze strany zaměstnance platit významnější částky pojistného. Odpojení 

práce od veřejných pojistných systémů má zase podobu snižování dávek pojistného 

odváděných za pracovníka jeho zaměstnavatelem. Obojí podporuje šíření nových sociálních 

rizik, která v prvé řadě postihují méně kvalifikované pracovníky, ale ohrožují též celé rodiny, 

především ty, které pečují o děti. Tato strategie má rovněž nepříznivý dopad na schopnost lidí 

zabezpečit se na stáří. Kapitál zkrátka masově přechází ke krátkodobému a bezzárukovému 

zaměstnávání, umocňujícímu i odbourávání sociálních jistot a záruk pro pracující a 

přesunujícímu náklady na reprodukci pracovní síly na zaměstnance zbaveného podpory a 

solidarity kolektivu i státu. 

       Jak správně poznamenává Bauman, místo zaměstnávání připomíná krátkodobé 

tábořiště a uvolňuje se zejména svazek kapitalistických akcionářů a práce a uspokojování 

jejich ziskových potřeb ztrácí jakoukoli vazbu s místní pracovní silou. Nastupuje surfování po 

světě, které bere moc pod nohama místní politické moci, a to nejen regionální, ale i celým 

národním státům. Staví tyto národní státy do trapné role prosebníků velkého kapitálu, který 

je, údajně v zájmu svých občanů, nucen obětovat dosti podstatné hodnoty, a nejen 

ekonomické a finanční. 167  

 Jak konstatuje Noreen Hertzová, „zatímco kdysi byly cílem každého panovníka 

územní zisky, dnes vlády bojují o podíl na trhu. Za svůj hlavní úkol považují vytvoření 

                                                 
166 Cit. dle: KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 120. 

ISBN 80-86429-41-5 
167 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Mladá fronta: Praha. 2002. s. 235-262, 291-301.  



84 

 

prostředí, v němž bude vzkvétat obchod a v němž se bude líbit obchodníkům. Úloha státu se 

zredukovala na zajišťování veřejných služeb a infrastruktury (kterou korporace využívají při 

současném vynaložení co nejmenších nákladů) a na ochranu světového systému volného 

obchodu.“168 A k tomu lze dodat – na úlohu zametače a uklízeče důsledků hospodaření 

korporace potom, co zemi opustí a půjde za lepším. 

  Tyto různorodé objektivní trendy, ať již v podobě terciarizace ekonomiky, 

postupující emancipace žen, změn vzorců rodinného chování, anebo projevů ekonomické 

globalizace, včetně přílivu zcela nechráněné a totálně vykořisťované práce migrantů z třetího 

světa, se sbíhají v narůstajícím tlaku na šíření neplnohodnotných, flexibilizovaných forem 

práce. Reich hovoří o „konci zaměstnání“, o tom, že mizí organizace, které by stály mezi 

pracovníkem a zákazníkem, líčí postavení pracovníka v budoucnosti jako člena nějakého 

podnikatelského kolektivu, jehož příjem bude závislý pouze na tržní ceně určené zákazníkem 

a na přínosu pracovníka při pokrývání potřeb zákazníka.169 V tomto ideologickém hávu zcela 

zmizel kapitalistický vlastník a mechanismus nerovnoměrného měření podílu na pokrytí 

potřeby zákazníka, v Reichově představě tedy vlastně bude kapitalistický podnik nahrazen 

samosprávným družstvem spoluvlastníků. To je i podle moderních marxistů jediná cesta 

k dalšímu vývoji a překonání kapitalismu – je-li však prezentována jako obraz současné 

reality, jde o ideologickou dezinformaci.170 Naprosto pravdivé jsou ovšem Reichovy 

informace o zhoršujícím se postavení lidí odkázaných na prodej své práce, což ovšem 

vychvaluje, jako větší možnost pro talentované, které dnes už údajně nesvazují těžkoopádné 

byrokratické zprostředkovací struktury .171 

   Zastavme se však ještě chvíli u reflektování změn v práci autorů, které nelze 

považovat za aktivní a vědomé ideology buržoasie snažících se vyklestit podstatu změn a tím 

připravit půdu pro přijetí antihumáínních, asociálních ideologických konstrukcí a z nich 

vyplývajících politických doporučení neoliberalismu a neokonzervatismu. I tito levicově a 

sociálně orientovaní autoři jsou konfrontováni se společenskou atmosférou a profesním 

                                                 
168 HERTZOVÁ, Noreen. Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie. Praha: Dokořán. 2003. s. 

18. ISBN 80-86559-46-2.   

   Srov. rovněž  

HARVEY, David. Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? Praha: SOK-Rybka Publishers. 

2012. s. 79-111. ISBN 978-80-87067-28-4.  
169 REICH, Robert. V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století. Praha: Prostor. 2002. s. 152- 170. ISBN 

80-7260-096-6.  
170 Srov. HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011. s. 61-64. Jak 

z hlediska Reichova výkladu vysvětlit obrovský nárůst příjmových rozdílů, skutečnost, že masa nezaměstnaných 

a dokonce nezaměstnavatelných se na žádné zákaznické potřebě podílet na uspokojení potřeby zákazníka? 
171 REICH, Robert. V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století. Praha: Prostor. 2002. s. 171-189. ISBN 

80-7260-096-6.   
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diskursem, kde dominuje pro buržoasii potřebná snaha prezentovat změny a zejména negativa 

dotýkající se životních zájmů neprivilegovaných vrstev jako jakýsi fatální osud nebo naopak 

naprostá a nesystémová nahodilost, svévole lidského vědomí, ve které se naopak projevuje 

svoboda a volba rozhodnutí. Bohužel – i tito levicoví autoři svým dílem potvrzují pravdivost 

Leninova konstatování o automatickém pronikání buržoasní ideologie a dané společenské 

atmosféře podléhají.172 

   Takto např. u Jana Kellera vznikla moderní společnost vývojem systému sociální 

ochrany, jakéhosi klientelismu, je momentálně narušena vítězstvím ekonomické racionality, 

což ale nebude trvat věčně a ona se opět na určité formy sociální ochrany rozloží, což je 

názor, který může být pro někoho lákavý, ale ve skutečnosti jde o výraz bezvýchodného 

hledání humanisticky založeného individua neschopného přijmout materialistické pojetí 

dějin.173 

   Ulrich Beck jistě nepatří k těm badatelům, kteří by se nějak vědomě snažili hlásat 

buržoasní ideologii a odvádět tak pozornost od zájmů širokých neprivilegovaných vrstev. 

Přesto tak – vědomě či nevědomě – činí už samotným základem svého pojetí „vyspělé 

moderny“, ve které se podle jeho názoru svět nachází a kterou on sám nazývá „rizikovou 

společností“174. Podle něj tato společnost, na rozdíl od tradiční moderny 19. století, 

osvobodila člověka od omezení daných původem, (v jeho pojetí to znamená původem 

spojujícím člověka s určitou třídní, ekonomicky danou rolí – jinak vidí dnešek jako spíše 

stavovskou předmoderní nerovnost než moderní třídní nerovnost), tedy od třídní nerovnosti, 

bídy apod., aby na něj uvalila úzkost z nových rizik. Katastrofy typu Černobylu, který zřejmě 

autora při psaní výrazně ovlivnil, údajně šokovaly lidstvo připomenutím jeho závislosti na 

přírodě, bezmocnosti vůči ní a staly se znamením moderního středověku nebezpečí. Výše 

zmíněnou stavovskou nerovnost připomínající předmoderní éru chápe jako nerovnost 

vystavení úzkosti před nebezpečími, které nejsou předem přírodou daným limitem člověka, 

ale produktem lidského snažení. Právě nesouměřitelnost existujících forem pojištění ve 

vztahu k hrozícím rizikům je podle Jana Kellera v doslovu ústředním tématem knihy.175 

Jakkoli Beck nepřehání nebezpečí naší doby a, přesto ho pociťování těchto nebezpečí odvedlo 

od možnosti plně pochopit podstatu dnešní společnosti, ve které naopak třídní nerovnost 

nabývá novou aktuální dimenzi, i když zároveň otevírá cestu k řešení všech Beckem správně 

                                                 
172 LENIN, Vladimír, Iljič. Co dělat? In: Spisy sv. 5. Praha: SNPL. 1953. s,395-398. 
173 KELLER, Jan. Teorie modernizace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. s. 183.  ISBN 978-80-

86429-66-3 
174 BECK, Ulrich. Riziková společnost.  Praha: Sociologické nakladatelství. 2004. s. 4 ISBN 80-86429-32-6. 
175 Tamtéž.  s. 224.   
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popisovaných problémů, ať už jsou to problémy životního prostředí, přírodních sil, rodiny a 

genderových vztahů, individualizace a institucionalizace, výdělečné práce, vědy, pokroku, 

demokracie, morálky apod. 

  Přes badatelův jistě dobrý úmysl nelze se ztotožnit s tím, že by se v této společnosti 

stíral rozdíl mezi prací a neprací, že by demokracie v kontextu daného vývoje a rozporného 

překonávání modernity procházela jakousi nejasnou modifikací, že by se měnila podstata 

politiky směrem k aplikaci vědy, techniky a ekonomickým změnám, resp. (Beck je 

samozřejmě kritický vůči buržoasní politice), že by deformace demokracie a politiky vůbec 

byla fatálním důsledkem vědecko-technického a ekonomického vývoje i nikoli speciálně 

kapitalismu, který není věčný. Už vůbec nelze přijmout tezi, že by zisk moci byl zastiňován 

produkcí rizik apod.176 Úhrnem – U. Beck sice dobře popisuje rizika i dílčí příčiny slepoty 

společnosti, či některých jejích struktur vůči nim, a kritizuje iracionalitu přicházející s novou 

modernizační racionalitou a svár mezi nimi, ale nevidí tuto iracionalitu a slepotu k rizikům 

jako projev kapitalismu jakožto systému. 

  Je proto logické, že i ušmí řady příslušníků společnosti druhé poloviny 60. let 20. 

století a pak ještě více po porážce protosocialismu zněla racionálně argumentace namířená 

proti sociálnímu státu a jeho negativním stránkám ze strany neokonzervativních a 

neoliberálních revolucionářů, zvláště když se tato argumentace mohla opírat o zdánlivě jasný 

důkaz v podobě krachu „sociální“, ba „socialistické“ ekonomiky systému pokoušejícího se 

kapitalismu konkurovat a když bylo možné tuto argumentaci ještě vylepšit spojováním 

nedostatečné výkonnosti protosocialistické ekonomiky s „totalitarismem“ a „potlačováním 

lidských práv“, což se pro řadu občanů bývalých protosocialistických zemí přelévaly do ještě 

lépe pochopitelného odporu a k nemožnosti cestovat a k nedostatečnému konzumu i 

byrokratickému obtěžování. 

 

3.3. Reflexe „velkých změn“ marxistickou teorií 

     

 Co může k již přidanému popisu globalizace a krize sociálního státu přidat 

marxistické pojetí latentně naznačené už u jeho zakladatelů v pasážích o globalizaci a o 

procesu, pro který se ujaly pojmy „vědecko-technická“ a „informační revoluce“? Toto pojetí 

především vidí globalizaci i „konzervativní revoluci“ jako dialektickou jednotu výrobních sil 

                                                 
176 BECK, Ulrich. Riziková společnost.  Praha: Sociologické nakladatelství. 2004. s. 6-11.  ISBN 80-86429-32-6. 

6-11.                             
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a výrobních vztahů, které vyvolalo svého druhu komplexní revoluční změnu celé společnosti, 

nicméně ne takovou kvalitu změny, která by zasáhla samotnou společenskou podstatu 

kapitalismu, a nahradilo ho jinou formací. Na této změně měl samozřejmě podíl autonomní 

samovývoj výrobních sil a jimi podmíněných procesů a mechanismů společnosti, např. pokud 

jde o formy komunikace a předávání informací. Určující roli však zde sehrály kapitalistické 

výrobní, vlastnické vztahy, přesně v duchu Marxovy předpovědi, že kapitál rodí svého 

hrobaře i zbraně, kterých se chopí.177 Nešlo však ještě o to poslední vývoj tohoto hrobaře a 

těchto zbraní, takže kapitál přežil a opět jednou se zásadně modifikoval a svůj zánik odsunul 

do další etapy. 

   Podle marxismu je základní pobídkou k pohybu uvnitř kapitalismu honba za vyšší 

mírou zisku. V éře klasického kapitalismu volné soutěže i v počátečních dvou etapách vývoje 

monopolního kapitalismu dosahoval kapitál vyšší míry zisku především tím, že si stále 

dokonaleji podřizoval dělníka, a to tím, že ho zbavoval lidských specifik prostřednictvím 

unifikace živé práce a jejím připoutáním k samotnému výrobnímu prostředku tak, aby z něj 

mohl vyždímat veškerou jeho biologickou potenci, aby výkon dělníka byl udáván tempem 

stroje. Tento způsob byl pak doplněn neustálou obměnou výrobních prostředků, které tento 

proces intenzifikovaly a zlevňovaly. Ukázalo se však, že tento proces má své meze dané 

biologickou determinovaností člověka, a to i když v éře státně monopolního kapitalismu 

začali kapitalisté více využívati takových věd o člověku, jako je sociologie, psychologie 

apod., s jejichž pomocí mobilizovali nejen svalovou energii a obratnost, ale i vnitřní podněty, 

které spojili s diferencovaným odměňováním na jedné straně a s vytvořením jistého pocitu 

stability a sociálního bezpečí dosaženého pomocí sociálního státu. 

   Na tomto místě prosím čtenáře či posuzovatele, aby moji argumentaci bral nadále 

jako sice legitimní a nikoli nepodloženou, avšak přece jen zachovávající charakter ne zcela 

doložené hypotézy, o které se stále diskutuje a která po „velkém třesku“ a zahnání 

autentického marxismu do ilegality není přijímána s velkým nadšením. 

Jde o Marxovu hypotézu klesající míry zisku, kterou zde mohu jen stručně načrtnout. 

Marx totiž (především dedukcí) dokazoval, že investování do výrobních prostředků jako 

tendence vede, nepůsobí-li určité faktory v protisměru, které v jeho době působily značně 

silně, k poklesu míry zisku, což zasahuje kapitalistu na místě nejcitlivějším.178 Kapitalista byl 

po různých peripetiích, zejména ve velké hospodářské krizi, nakonec schopný pochopit, že se 

mu vyplatí racionalizovat míru vykořisťování s ohledem na dlouhodobé zvyšování či alespoň 

                                                 
177 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich. Manifest komunistické strany. In: Spisy sv. 4. Praha: SNPL. 1958. s. 434. 
178 MARX, Karel. Kapitál sv. III/1. Praha: SNPL 1956. s. 227-284. 
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neklesání této míry a věnovat různými formami (především daněmi i na osoby cílenými 

finančními kompenzacemi) část zisků na zdánlivě neproduktivní investice do sociálního státu, 

jeho byrokracie i k léčení a paralyzování nerovností v uspokojování základních potřeb 

pracujících, jejich rodin i různě handicapovaných či exkludovaných částí společnosti. Navíc 

tímto poskytnutím prostředků přenášel na stát odpovědnost za vytváření technických a 

organizačních podmínek procesu vykořisťování a realizace vyšší míry zisku, až po výdaje na 

vojensko-politické operace vedené proti konkurenčnímu systému i v rámci boje o trhy, 

suroviny i nechráněnou pracovní sílu, který měl stát vést, což bylo pro něj v dané době jistě 

také zisková záležitost. Toto uspořádání ideologicky zarámované keynesiánskou ideologií a 

nazvané „sociální stát“. Toto rozhodování nebylo pro kapitálové skupiny a jejich služebné 

aparáty jistě jednoduché a jednou provždy dané, což odráží dlouholetý boj keynesiánství a 

ideologie sociálního státu a sociálního inženýrství s tvrdě neoliberálními a 

neokonzervativními stanovisky, které se ekonomicky opíraly především o tzv. chicagskou, 

monetaristickou školu v čele s Miltonem Friedmannem.   179 

 

3. 4. Nová strategie kapitálu – odmítnutí sociálního státu a snižování 
hodnoty pracovní síly  

    

I když buržoasní oficiální statistiky nejsou konstruovány tak, aby mohly plně a přesně 

prověřit ekonomickou efektivitu kapitalismu z hlediska Marxovy prognózy o klesající míře 

zisku, spor mezi stoupenci a kritiky sociálního státu uvádí dostatečné množství údajů o tom, 

že éra, v níž se strategie státně monopolního kapitalismu a sociálního státu osvědčovala a 

vzbuzovala iluzi o svém věčném trvání, někdy v 70. letech končí. Jako formální mezník se 

uvádí ropný šok. V této práci nemůžeme jít do detailních ekonomických rozborů, sotva lze 

však pochybovat o tom, že by pokles výkonnosti kapitalistické ekonomiky nenastal a že by 

jevy souhrnně charakterizované jako stagflace, byly jen nějakým povrchním a nahodilým 

výkyvem zdravého systému.180 

                                                 
179 Srov. HOLMAN. Robert. Vývoj ekonomického myšlení. Praha: Liberální institut. 1994. ISBN 80-85687-55-5. 

Je zadostiučiněním pro marxistu, že když Holman líčí spor keynesiánců s chicagskou školou, začíná rozdíly 

v oblasti monetární politiky, podstata sporu byla v tom, zda kapitalismus je či není stabilní systém a zda je či 

není schopen se vyrovnávat s krizemi bez pomoci státu, který byl brán jako něco vůči kapitalismu vnějšího.  
180 KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 15-18. ISBN 

80-86429-41-5. 

HAUSER, Michal. Sociální stát a emancipační otázka. In: Sociální stát a kapitalismus, Hauser, M. ed. Praha: 

Svoboda Servis a SOK 2007, s. 50-51. ISBN 978-80-86320-48-9 

HAUSER. Michal. Sociální stát a emancipační otázka. Sociální stát a kapitalismus, Hauser, M. ed. Praha: 

Svoboda Servis a SOK 2007. s. 62-74. ISBN 978-80-86320-48-9 
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    Monopolní kapitál, jeho představitelé a instituce, včetně ideologických, musely na 

tuto situaci reagovat. Bylo nutno vytvořit nové doktríny, politické reprezentace, vlivové 

struktury, celebrity, aby si pro svou novou strategii vytvořili realizační podmínky a našli 

vhodné nástroje, ideologie a osobnosti a především široký rámec vztahů volného pohybu, 

volného trhu a to tentokrát už přímo v globálním měřítku. A jako vždy v dějinách tuto situaci 

zvládly, protože k tomu už měly potřebné objektivní podmínky v podobě globalizace VTR.      

Je těžké říci, co bylo v tomto případě dříve – zda slepice v podobě tlaku dialektiky 

kapitalistické honby za vyšší mírou zisku a tím vynucené změny ve výrobních silách včetně 

člověka nebo vejce v podobě globalizace, jakožto rozvoje kvantity i kvality ekonomických i 

jiných kontaktů a vazeb. Domnívám se však, že v rámci materialistické dialektiky, bez ohledu 

na časový předstih některých procesů vytváření mezinárodního trhu, byla prvotním a 

určujícím činitelem globalizace, tím, co jí dalo potřebnou kvalitu, takříkajíc „šťávu“, právě 

dialektika výrobních, vlastnických vztahů tlačících na rozvoj výrobních sil, tedy vnitřní 

dynamika kapitalismu. Věčné spory o užitečnost či škodlivost globalizace, kdy na levici, i 

mezi marxisty nezřídka vítězí přesvědčení o reakčnosti globalizace a nutnosti návratu před ní, 

jen ukazují nepochopení marxistické dialektiky, skutečnosti, že jde o revoluční, nutnou a 

člověka osvobozující přeměnu ve výrobních silách, kterou ovšem nedokázal zachytit a využít 

protosocialismus, ale kapitalismus, který jí je schopen stimulovat jen omezeně a který ji silně 

deformuje a dává ji mnohé antihumánní a velice rizikové směry. Nikoli globalizace jako 

taková je reakční a antihumánní, ale její kapitalistické provedení. Odmítat globalizaci 

znamená jít proti proudu pokroku, což by nemohlo mít, dlouhého trvání. 

Tendence k překračování relativně uzavřených národních trhů byla přítomna 

v kapitalistickém systému od počátku a zesílila mimořádně s nástupem masové tovární 

výroby založené na velkých monopolních podnicích a propojováním různých forem kapitálu 

– produktivního i finančního a se vznikem nadnárodního kapitálu v prvním, Leninem 

charakterizovaném, období vývoje monopolního kapitalismu. Dál zmohutněla v éře státem 

regulovaného kapitalismu, kdy však ještě neměla svou vlastní vědecko-technickou základnu a 

státní regulace, kterou monopoly potřebovaly, byla zároveň určitou brzdou vytváření 

globálního trhu. Potřebnou základnu pro globalizaci vytvořila a sama jí byla stimulována až 

revoluce ve výrobních silách, pod vlivem Marxových Grundrissů II181 a Richtovy182 práce u 

nás a obecně i v protosocialistických zemích nazývaná“ vědecko-technická revoluce a 

                                                 
181 MARX, Karel. Rukopisy „Grundrisse sv. II“, Praha: Svoboda. 1974. s. 333-348 
182

RICHTA, Radovan a kol. Civilizace na rozcestí. Společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce. 

Praha: Svoboda. 1966. 236 s. 
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celosvětově „informační revoluce“.183 Jejím charakteristickým rysem, předvídaným již 

Marxem, bylo posílení role lidského faktoru ve výrobních silách, a to nikoliv jako 

mechanického doplňku stroje, ale jako tvořivého pracovníka v přípravě výroby, ve vědě, 

organizaci, komunikaci. U toho se skutečně, jak konstatují někteří z mnou uvedených autorů, 

stírá rozdíl práce a nepráce, pracovní doby a kultivace ve volném čase v technickém smyslu 

slova. Na druhé straně, v podmínkách kapitalistických výrobních vztahů, ovšem nikdy 

nemůže zmizet stigma práce, jako něčeho odcizeného svobodné tvořivosti člověka, z čeho je 

odebírána část v podobě nadhodnoty a co musí být vůbec prodáno pracovníkem a koupeno 

kapitalistou v průběhu živelného procesu trhu, kde má kapitalista jako vlastník výrobních 

prostředků značnou převahu184. Další charakteristiky VTR není nutno podrobněji rozebírat, 

byly obsaženy v citovaných či parafrázovaných pasážích knih výše uvedených badatelů. 

  VTR prakticky sebrala půdu pod nohama monopolu nízkých výrobních nákladů 

realizovatelného jen ve velkých továrních monstrech s masou jednoduché obslužné práce a 

s tendencí k setrvávání na zaběhaných technologiích a organizačních formách. Efektivita 

maloseriové až kusové, síťově propojené a snadno formovatelné a přenosné výroby, jejíž 

know - how je snadno přístupné, umožnila dosahování monopolního zisku i bývalým 

outsiderům, středním a menším firmám. Naopak – spolehlivějším základem monopolu se 

stala nenahraditelnost tvořivého nápadu a objevu pracovníka zaujímajícího sice vztahově, 

vlastnicky zase jen třídní roli dělníka, ale s obrovským potenciálem nadhodnoty, kterou bylo 

možno získat. Nikoli ovšem už hrozbou exkluze prostřednictvím armády snadno 

zaměnitelných nezaměstnaných či tradičním popoháněčským mechanismem s použitím 

těžkopádných byrokratických aparátů vyznačujících se vlastními zájmy a manévrovacím 

prostorem.185 To vedlo sice na jedné straně k zdražení kognitariátní práce a snaze si to 

vynahradit na té klasické, obslužné či vůbec fyzické práci, na druhé straně rozšířil i prostor 

                                                 
183 Srov. Člověk, věda, technika. Praha - Moskva: Svoboda-Politizdat. 1973. 375 s.  
184 Z marxistické teorie jasně vyplývá, že kapitalista má nad dělníkem, který je ve svém a své rodiny pouhém 

biologickém přežití závislý na tom, zda prodá či neprodá svou pracovní sílu, převahu vždy, tedy i v podmínkách 

VTR. Přesto se však situace mění a dějiny na vyšší úrovni spirality vracejí do hry to, s čím kapitalismus začínal a 

co Marx označil ve svých přípravných pracích ke Kapitálu jako pouze formální podřízení práce kapitálu 

charakteristické pro předmanufakturní a manufakturní výrobu. Jde o podřízení dané vlastnickým poměrem, kdy 

si ale na dané technické základně stále dělník vybavený jistými speciálními řemeslnými dovednostmi zachovává 

určitý manévrovací prostor pro výhodný prodej své pracovní síly a nemůže být jen tak lehce nahrazen.  To končí 

se vznikem továrny a strojových systémů, jejichž je dělník jen jednoduchou a zaměnitelnou součástkou. Dle 

Marxe nastává podřízení reálné.(HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: 

Futura,a.s. 2011. s. 35-36.)  Situace se opět mění, když je objektem vykořisťování tzv. kognitariát vybavený 

vzděláním dovednostmi, které nejsou tak dalece podmíněny přístupem k výrobním prostředkům kapitalisty, a to 

také u těch kognitářů, kteří vlastně jsou jen přívěskem, dohledem, kontrolou u počítačových sítí a které Reich 

řadí mezi nejnižší, rutinní pracovníky  
185 HELLER, Josef, NEUŽIL, František. Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura,a.s. 2011. s. 82-88 ISBN 978-

80-76844-73-2.  
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kognitariátního pracovníka pro výhodnější prodej jeho zvláštní a nenahraditelné práce. A to 

se ještě plně neprojevil problém vyčerpávání se finanční motivace vůbec. 

    Změnila se situace kapitalisty i dělníka. Kapitalista už přestal potřebovat centrální 

státní regulaci pohybu velkých mas zboží a pracovních sil, dopravních sítí, infrastrukturních 

prvků apod. a také roli zmírňovatele třídního konfliktu a arbitra při procesu koupě a prodeje 

pracovní síly. Změna charakteru práce roztříštila dělnickou třídu, podlomila její solidaritu. 

V tomto smyslu kapitál spíše pociťoval potřebu četníka, který by případně všemi prostředky 

lacino násilím případně i přerušil její spojenectví s jinými skupinami občanů, všemi 

dostupnými formami, včetně využití nových inovací ve vedení propagandy a ideologického 

boje. Kapitál měl vždy tendenci považovat výdaje na stát za zbytečné, tentokrát měl k tomu 

velmi konkrétní důvody, především potřebu mít volné ruce pro manévrování v nových 

podmínkách pro prodej a koupě pracovní síly.186 

   Při adaptaci kapitalismu na převraty VT a informační revoluce sehrálo dvousečnou 

roli zhruba pětisetleté staleté dědictví euroamerického kolonialismu a imperialismu a 

vysávání celého světa a ještě mnohem starší dědictví vykořisťovatelských formací vůbec, 

působících v nedostatečně propojeném světě a vydatně napomáhajícího nerovnoměrnému 

vývoji světa. To všechno vytvořilo dnešní obrovské rozdíly mezi Severem a Jihem, ale – po 

pádu protosocialismu – i mezi Východem a Západem. V tomto světě existuje obrovský 

potenciál velmi levné, i když také jen omezeně použitelné pracovní síly.  Jakmile začaly 

mizet přírodní a technické překážky pohybu kapitálu i pracovní síly, získal kapitál obrovské 

možnosti, jak se hnát za vyšší mírou zisku tradičními způsoby a obejít tak nutnost 

nejnáročnějších a nejvíce rizikových investic – investic do lidského kapitálu a tvořivé 

vědecké práce nenahraditelných talentů. To odsunulo rozhodnutí o jeho dalším osudu a tím i 

nutnost volit jedinou možnou cestu k dočasné revitalizaci – cestu vědy a vykořisťování 

kognitariátu. Tradiční vykořisťování jednoduché práce, která přece jen ani v globálním světě 

nemá takovou možnost pohybu po planetě a je tudíž proti kapitálu handicapována, sebou 

ovšem nese i možnost ba nutnost používat doprovodné metody politického boje, politického 

útlaku, bezpráví, rozněcování konfliktů typu „Rozděl a panuj!“ podpory asociálních 

diktátorských režimů i různých nelegálních struktur „udržujících pořádek“ mezi 

vykořisťovanými. Tedy všechno metody, ve kterých má kapitalismus dlouholetou praxi a 

které, nemusí-li, neopouští ani v době zdánlivého uctívání občanských a lidských práv a 

                                                 
186 FOSTER, John Bellamy a Fred MAGDOFF. Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus, 2009, 

s. 129-130. ISBN 978-80-902831-1-4. 
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svobod. Akce budí reakci, navíc dochází ke klasickým střetům o suroviny (dnes i vodu), 

zdroje levné pracovní síly, strategické pozice apod.  

   Četní autoři (a nejen levicoví) tyto důsledky kapitálového „surfování“ po světě už 

zdokumentovali.  

   Např. D. Harvey poukazuje na rostoucí možnosti globálního kapitálu při zapojení 

venkovských žen do vykořisťování různého druhu, až po obchod s lidmi a bílým masem.187 

   Na druhé straně ukazuje Harvey, jak kapitál expandoval už v 60. -70. letech, ale 

skutečná expanze přišla až o desetiletí později, kdy bylo možné vyrábět součástky kdekoli na 

světě (zvláště tam, kde byla laciná práce a suroviny) a pak je dovážet do USA ke konečné 

montáži a prodeji na blízkých trzích.  

„Obrat ke globálu byl usnadněn radikální reorganizací dopravních systémů, která 

snížila náklad na přepravu. Kontejnerizace – rozhodující inovace – umožnila, aby ze součástí 

vyrobených v Brazílii se kompletovaly vozy v  Detroitu. Nové komunikační systémy 

umožnily pevné organizování pásové výroby zboží napříč globálním prostorem. Omezily se 

umělé překážky obchodu, jako cla a kvóty. Především ale byla vytvořena nová globální 

finanční architektura, umožňující snadný mezinárodní tok likvidního peněžního kapitálu 

kamkoliv, kde se dal používat  

s největším ziskem. Deregulace financí, která začala koncem 70. let, zrychlila své tempo po 

roce 1986 a v 90. letech se už nedala ničím zastavit.“188      

    A v této chvíli kapitál pružně mění strategii podle doporučení nové pravice čerpající 

z dlouholeté tradice sporů o sociální politiku a roli státu, tak jak jsem je uvedl výše. Literatura 

možná dost nezohledňuje fakt, že v politice thatcherismu a reaganomiky jde nejhlouběji o 

aktivní přebírání řízení procesu konkrétními vlastníky a s vlastnictvím nejvíce spojenými 

manažery a o prosazení poznatku, že se nadále neosvědčuje zprostředkování tohoto řízení 

přes ne dostatečně na výkonu zainteresovaný státní a veřejný aparát. Heller a Neužil aplikují 

na situaci i své poznatky o relativně svébytném zájmu a jednání protosocialistického řídícího 

aparátu a vyslovují hypotézu o tom, že se takto choval aparát i v těžkopádných a členitých 

korporacích industriální éry a že se tak chová a bude chovat i nadále. Podle nich to přispěje 

k další nutné změně strategie kapitálu – tentokrát směrem k využití samosprávného 

vlastnictví a podílu na řízení ze strany kognitariátních pracovníků, což bude rozhodující hřeb 

zatlučený do rakve kapitalismu, humánně, demokraticky, bez gulagů a procesů.  

                                                 
187 HARVEY, David. Záhada kapitálu. Přežije svou poslední krizi? Praha: SOK-Rybka Publishing. 2010. s. 22 

ISBN 978-80-87067-28-4 
188 HARVEY, David. Záhada kapitálu. Přežije svou poslední krizi? Praha: SOK-Rybka Publishing. 2010. s. 23.  
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      Kapitál si proto osvojil novou strategii orientující se na aktivizaci i vlastníků, 

podnikajících ve své vlastní režii, při osekání všech zprostředkujících článků. Převzít 

podnikání do vlastní režie ovšem vyžadovalo odejmout značné prostředky tam, kam byly 

dosud se souhlasem primárních vykořisťovatelů delegovány.  

   Ten první krok bylo odmítnutí platit státu vysoké daně na financování státních 

zásahů i sociálního státu.  Byl umožněn i globalizačními procesy – oslabením vlivu národních 

států na mezinárodní finanční toky při ponechání značného autonomního prostoru národních 

států při tvorbě daňové politiky, v důsledku čehož se příliv daní globálního kapitálu do 

některých, zejména trpasličích zemí stal jejich hlavním nebo alespoň velmi důležitým 

příjmovým zdrojem. Intenzifikace globalizačních procesů v 70. letech byla s touto existencí 

daňových rájů a daňovou stávkou globálního kapitálu nedílně spojena a navíc, úměrně 

s prosazováním se neoliberální politiky, začal se na omezování příjmů neplacením či 

snížením daní podílet i druhořadý kapitál v dané zemi domácí a s ním spojené manažerské 

špičky, jehož politické reprezentace si získávaly podporu tím, že snižování daní a odvodů 

zaměstnavatele na pojištění zaměstnanců prosazovaly i pro podnikatele nižší úrovně, které 

bychom mohli zařadit do maloburžoasie. Stát byl stále víc a víc odkázán na daňové příjmy 

vybírané od zaměstnanců, s jistým manévrovacím prostorem pokud jde o nízkopříjmové 

podnikatele (což příliš významný zdroj příjmů nebyl) a naopak od něj bez náhrady odplývaly 

významné zisky kapitálu nadnárodního. Tady vznikal přímo železný kruh chudnutí národních 

států. Protože jim poklesly příjmy a vzrostla nezaměstnanost, musely se konkurenčně 

podbízet nadnárodnímu kapitálu a obětovat na to část těchto tenčících se příjmů z kapes 

zaměstnanců, event. drobných podnikatelů (výkupem pozemků, daňovými prázdninami pro 

nadnárodní kapitál, přípravou terénu, dopravy apod.). A přitom za to vlastně nedostávali 

adekvátní náhradu v podobě vybraných daní, které odcházely do zahraničí bez nejmenšího 

přínosu pro příslušný národní stát. Obzvláště výrazně se toto „lupičství“ nadnárodního i 

domácího druhořadého kapitálu projevilo v oněch tzv. postkomunistických zemích, kde měly 

tyto kapitálové skupiny velmi rychle v rukou formující se neoliberální politické elity a mohly 

si zde dělat, co chtěly.   

   Jeden aspekt těchto procesů v ČR zachycují studie vzniklé v rámci projektu 

Národohospodářského ústavu ČSAV AV ČR, v.v.j.  

    První z nich se zabývá srovnáním přínosu daní zaměstnanců a podnikatelů.189 

Studie mj. konstatuje výrazné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. Průměrný 

                                                 
189 DUŠEK, Libor, KALÍŠKOVÁ, Klára, Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a 

podnikání v českém systému. Studie 8/2013. Praha: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, projekt 
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zaměstnanec čelí daňové sazbě (součtu daně z příjmu a odvodů na pojištění) 37,4%, zatímco 

průměrný podnikatel 28,1%. Vyššímu zdanění čelí prakticky všichni zaměstnanci ve srovnání 

s podnikateli – daně podnikatelů se pohybují mezi 22-38%, u většiny zaměstnanců je to 30-

44%. Celkově je mezi zaměstnanci 30% lidí, kteří neplatí žádnou daň, příp. dostávají ještě 

daňový bonus, mezi podnikateli je takových dokonce 38%. Ti platí jen zdravotní a sociální 

pojištění. Průměrná daňová sazba nejprve klesá s rostoucí, hrubým příjmem (z přibližně 38% 

na 23% pro příjmy kolem 280 000,- Kč ročně) a teprve poté je podle příjmu rostoucí. 

Důvodem jsou minimální daňové základy pro odvody sociálního a zdravotního pojištění pro 

podnikatele, podle kterých platí minimální pojistné podnikatelé s hrubými příjmy do 155 000, 

- Kč ročně. Podnikatelé s nejnižším  příjmem (do 130 000,- Kč ročně) tedy platí podobné 

pojištění jako zaměstnanci s nejnižšími hrubými příjmy. Všechny ostatní skupiny podnikatelů 

však již čelí daňovým sazbám výrazně nižším než zaměstnanci stejné příjmové kategorie, a to 

o 10-15 procentních bodů. U průměrného zaměstnance je daňová sazba s příjmem rostoucí už 

od nejnižších příjmů. Přitom je třeba si uvědomit, že studie konkrétně nezobrazuje rozdíly 

v placení daní u velkého kapitálu a u množství drobných podnikatelů a výsledné finanční 

dopady tohoto rozdílu ve státním rozpočtu.190 

   Druhá studie191 se zabývá zdaněním vysokých příjmů. Pracuje se schválenými 

záměry pro léta 2015 a 2016, které počítají s výrazným zvýšením sazeb pro zaměstnance 

s vysokými příjmy - s hrubou mzdou nad 1,2 milionu ročně a snížením daní živnostníkům se 

srovnatelnými příjmy. V konečném výsledku mají být příjmy nejlépe placených zaměstnanců 

zdaněny efektivní mezní sazbou 38,6%, zatímco příjmy živnostníků se srovnatelnými příjmy 

jen sazbou 19,6%. Autoři v textu připomínají možné námitky proti zvýšení daní 

vysokopříjmovým zaměstnancům, podle kterých je toto zdanění demotivující pro špičkové 

odborníky, jejichž produktivita ovlivňuje produktivitu ostatních. Tato námitka by stála za 

úvahu, pokud by držiteli vysokých příjmů byli skutečně produktivní pracovníci – vědci či 

manažeři ve vlastním výrobním procesu s výrazným podílem odborně technické stránky ve 

své činnosti, jak se domnívají autoři, ale nedokazují autoři. Řada informací svědčí ovšem o 

                                                                                                                                                         
Národohospodářského ústavu ČAV. 2013.  IDEA-Cerge-EI. 8 s. [online]. Dostupné: http://idea.cerge-ei.cz 

[cit.20.2.2015]. DUŠEK, Libor, KALÍŠKOVÁ, Klára, MÜNNICH, Daniel. Kdo a kolik odvádí do společné 

kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému. Studie 8/2013. Praha: Institut pro demokracii 

a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského ústavu ČAV. 2013. IDEA-Cerge-EI. 6 s. [online]. 

Dostupné: http://idea.cerge-ei.cz [cit.20.2.2015].  
190 Tamtéž. s. 1 
191 DUŠEK, Libor, ŠATAVA, Jiří. Zdanění vysokých příjmů: reforma za reformou.  Praha: Institut pro 

demokracii a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského ústavu ČAV. 2013. s.1. IDEA-Cerge-EI.   

[online]. Dostupné: http://idea.cerge-ei.cz [cit.20.2.2015]. 
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tom, že nejde o odborníky, ale spíše o manažery a parazitní struktury, jejichž náplní práce je 

především výkon vlastnické stránky řízení, managering finančních toků kapitalisty, 

zajišťování odbytu apod., čili parazitování kapitalismu na výrobních a produktivně 

zabezpečovacích silách společnosti, nijak nesouvisející s efektivitou podniku. Autoři považují 

za problematické také opatření, které se z pozic zájmu neprivilegovaných vrstev naopak zdá 

být velmi racionální. A to odvody zaměstnavatele za zaměstnance z jeho mzdy. Ten fakticky 

zruší stropy na sociální a zdravotní pojištění. Autoři nehorují pro progresivní zdanění, ale za 

vhodnější považují tzv. solidární příplatek. Přiznávají, že zdanění vysokopříjmových 

zaměstnanců je důležité, protože horních 5% nejlépe placených osob (což určitě nejsou vědci, 

inovátoři a produktivní řídící pracovníci – pozn. J.K.) vydělává přibližně 20% z celkových 

příjmů a platí přibližně 20% přímých daní. Není důležité jen pro státní rozpočet, ale může 

pozitivně i negativně ovlivňovat chování lidí. 

   Autoři oprávněně připomínají, že diskuse o daních je omezena v ČR na daně 

z příjmů, i když sazby a stropy pojištění, které se na zdanění osob s vysokými příjmy podílejí 

daleko více, Podle autorů je vazba mezi zaplaceným pojistným a obdrženým plněním v Česku 

obecně velmi slabá, a to zvláště u vysokých příjmů. Autoři plédují především pro stabilizaci 

daňové politiky, která jde zatím „ode zdi ke zdi“.192 K důkladnému dopracování otázky 

daňové stávky velkého kapitálu jako jednoho z kladiv rozbíjejících základy sociálního státu 

by ovšem bylo třeba prozkoumat i otázku daňových úniků nadnárodního kapitálu do 

daňových rájů.  

   Z hlediska dopadu daňové politiky na neprivilegované vrstvy je pak mimořádně 

závažná snaha státu doplnit si chybějící příjmy nepřímými daněmi, které daleko méně 

postihuje vysokopříjmové kategorie a daleko více kategorie nižší, u kterých zasahuje základní 

složky jejich spotřebního koše nutné pro reprodukci člověka i jako biologické entity.    

    Druhým závažným kladivem na sociální politiku státu je pak volání neoliberálů po 

privatizaci státního i dalšího veřejného majetku, jakož i služeb, které definitivně naplňuje 

představu o slabém a nezatěžujícím státu.  Zrodila se teze o státu jako špatném vlastníkovi a 

privatizační šílenství sloužící nejen konečným cílem buržoasii jako celku, ale i krátkodobým, 

okamžitým zájmům a přerozdělení pozic dílčím lobby rvoucím se o co nejlevnější nákupy 

privatizovaného majetku. Samozřejmě, že ruku v ruce s privatizací stacionárního majetku se 

musel zrodit i požadavek provozovat individuálně kapitalistickým způsobem i veřejné 

                                                 
192DUŠEK, Libor, ŠATAVA, Jiří. Zdanění vysokých příjmů: reforma za reformou.  Praha: Institut pro 
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služby193 a tím otevřít jednak nové sféry rýžování zisku, jednak nenápadně přesunout náklady 

na tyto služby ze státu a veřejné sféry na pracující, event. maloburžoasii a střední vrstvy.  

  Tím vším si kapitál bere zpět to, co svěřil státu a veřejným institucím, aby pro něj 

prováděla nutnou údržbu společnosti. Ani to však kapitálu nestačilo, aby si kompenzoval 

dopady klesající míry zisku v době globalizace a VTR.  

    Už útokem na veřejné služby začal kapitál realizovat další, z minulosti dobře 

známou a vyzkoušenou cestu, o které jeho ideologové tvrdili, že ji historie už navždy 

pohřbila. Začalo velké tažení za změnu dosavadní hranice mezi hodnotou pracovní síly a 

nadhodnotou, tažení za stlačení této pracovní síly, a to v celosvětovém měřítku, včetně 

vlastních vyspělých zemí. 

      Kapitál si toto tažení mohl dovolit, protože vývoj výrobních sil mu k tomu dal 

všechny prostředky - technické zabezpečení pro volný trh, celosvětovou komunikaci a 

dopravu pro finanční toky a obchodní transakce, jakož i pro obchodní transakce, pro pohyb 

výrobních prostředků. Rozvoj výrobních sil dodal dokonce prostředky i pro pohyb pracovní 

síly nejvíce připoutané k svému regionu, ale především té klíčové – kognitariátní pracovní 

síly, kde nemusí ani cestovat její biologické ztělesnění a postačí cestování myšlenek, symbolů 

apod. 

         A tak se v poslední třetině 20. století, paradoxně na základě epochálního 

převratu ve výrobních silách vytvořila pro sociální stát katastrofická situace – ztratil tři reálné 

opory v sociálních silách. Buržoasie, které sloužil, ho přestala potřebovat a naopak ji stále 

silněji vadil, neprivilegované vrstvy díky rozkladu až zanikání klasického industriálního 

dělnictva a velkému procesu přezbrojování na kognitariát ztratily schopnost ho hájit a 

současně se hroutí protosocialistický konkurent kapitalismu, který přes své narůstající 

problémy již svou existencí nutil kapitalismus sociálního státu využívat. Tato situace dává 

křídla nositelům neoliberálních a neokonzervativních koncepcí a ti se dostávají k moci, často 

velmi nevybíravými metodami, a stávají se autoritami hýčkanými na celém světě a 

vměšujícími se do vývoje řady zemí. 

    „Klíčovým prvkem v pozadí celé této dynamiky je klesající procentuální podíl 

mezd a platů na národním produktu ve Spojených státech. Stagnace v 70. letech přiměla 

                                                 
193 Srov. ROHEL, Petr. Kritika sociálního státu knize Huberta Marcuseho Jednorozměrný člověk. In: Sociální 

stát a kapitalismus. Praha: SOK- Svoboda Servis. 2007. s. 149-152. ISBN 978-80-86320-48-9 



97 

 

kapitál k zintenzivnění třídní války s pracujícími s cílem zvýšit zisky stlačením nákladů na 

práci. Výsledkem byla po desetiletí se prohlubující nerovnost.“194  

         Foster a Magdoff uvádějí v tomto smyslu burcující údaje a prohlubování 

nerovnosti: 

   Mezi roky 1950-1970 připadal na každý dolar vydělaný příslušníky 90% dolních 

příjmových vrstev těm, kdo patří do 0,01% špičky dodatečných 162 dolarů. Mezi lety 1990 a 

2002 těmto horním cca 14 000 domácností přicházelo 18 000 dolarů. V r. 2001 vlastnilo 

jedno procento nejbohatších dohromady více než dvojnásobek toho, co vlastnilo 80% dalších 

obyvatel. Mezi lety 1983 –2001 připadlo hornímu jednomu procentu 28% přírůstku 

národního důchodu, 33% výnosů z čistého jmění a 52% celkového růstu finančního jmění.195 

     A teprve na základě hlubinného marxistického vysvětlení je možné ocenit i povrchnější, 

ale správný výklad souvislostí krize sociálního státu na základě globalizačních přeměn u Jana 

Kellera. Keller poukazuje, že od 70. let dochází k souběhu a vzájemnému umocňujícímu 

působení čtyř faktorů: 

- flexibilizace práce 

- rostoucí křehkost rodiny 

- stárnutí populace 

-pokles solidarity uvnitř společnosti.196 

Podle Kellera by se s každým faktorem jednotlivě vlády vyrovnaly, nemohou však 

zvládnout jejich součinnost, což je ovšem omyl, protože i zdánlivě nezávislý a biologicky 

daný proces stárnutí populace je odvozen od obou typů výrobních vztahů nacházejících se na 

planetě. 

Jevové formy kapitalistické honby za vyšší mírou zisku popisuje ovšem Keller dobře, 

dalo by se říci, že s využitím marxistické dialektiky. Dovolím si ten výklad poněkud 

poupravit: 

    Kapitalistická honba za vyšší mírou zisku, kterou umožňuje kvalitativní změna 

výrobních sil uvolňující množství jednoduché obslužné práce masových kolektivů, vede 

                                                 
194 Stačí připomenout, že neoliberální hospodářskou reformu Pinochetovy junty, Thatcherové potlačení 

hornických stávek a Reaganovo potlačení stávky leteckých dispečerů, o dopadech neoliberálních reforem v ČR 

budu ještě hovořit. Zasvěcený rozbor těchto souvislostí neoliberální ekonomické doktríny viz. KLEINOVÁ, 

Naomi. Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu. Praha: Argo - Dokořán. 2010. 553 s. ISBN (Argo) 

978-80-257-0357-1, (Dokořán) 978-80-7363-264-9.  
195 FOSTER, John Bellamy a Fred MAGDOFF. Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus, 2009, 

s. 130-131, ISBN 978-80-902831-1-4. 
196 KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. s. 19-35, 61-70. ISBN 

80-86429-41-5. 
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k rušení statutu stálého zaměstnání, aby byla pracovní síla zbavena právní ochrany i podpory 

odborů či solidarity kolektivu a díky souběžně prováděnému odbourávání pojištění a 

privatizaci veřejných služeb byl zaměstnanec nucen si z vcelku nezměněného příjmu platit i 

údržbu a reprodukci své pracovní síly i rodiny. Efektem domina tento pracovník není s to 

platit vyšší daně a pojistné, stát i pojišťovací systém ztrácí příjmy, přičemž současně daňově 

stávkuje i velký kapitál a zisky se odlévají do daňových rájů. Zároveň klesá koupěschopnost, 

zostřuje se rozpor kapitalismu, roste nezaměstnanost a s tím i nároky na sociální dávky. 

V této situaci se zdá logické, že vlády (včetně sociálně demokratických) šetří, omezují 

fungování sociálního státu a snaží se jakkoliv přilákat zahraniční investory a takto se ničivý 

efekt kumuluje a kumuluje dál. 

    Flexibilizace  práce rozbíjí stabilní rodinný způsob života, pokud rodiny přímo 

nerozvrací, nutí jejich příslušníky „kočovat“ za prací, což spolu s rostoucími náklady na 

„produkci člověka“ negativně působí na populaci a tím na příjmy státu a pojišťovacích 

systémů sociálního státu, což zase stupňuje náklady na zabezpečení rodiny a dál a dál se 

projevuje jednak v množství rukou ze ztroskotaných rodin natahujících se pro podporu a 

neschopných cokoli odvádět. Jednak dále omezuje plodnost populace a vede k jejímu stárnutí. 

    Stárnutí populace, které bylo společenskou reakcí na období určitého růstu životní 

úrovně, ale také honby za konsumem statků i služeb, včetně devastující spotřeby „pakultury“, 

ve které si každý chce jen užívat a nikdo nemá zájem plodit a vychovávat dítě. V nových 

podmínkách pádu životní úrovně a nuceného omezování konzumace, i té, které je spotřebou 

na úkor budoucnosti a je založena na zadlužování, má paradoxně stejný účinek – mé dítě 

nejsou peníze a lidé stačí s bídou uživit sebe, což ale podrývá základy stabilních pojistných 

systémů a tlačí k jejich nahrazování soukromým spořením do fondů ovládaných kapitalisty a 

tedy i těmito zneužitelných a krachujících, což dále stupňuje zatížení státu. 

     V této situaci ztrácí pracovník zázemí v pracovním kolektivu, je vržen na trh jako 

jednotlivec zbavený jakékoli ochrany a atomizovaná společnost přestává nadále být solidární, 

dokonce i s vědomím každého, že i on bude nevyhnutelnému stavu vystaven (stáří). Vyostřuje 

se spor generací, což dále usnadňuje buržoasii atomizovat společnost, zbavovat lidi solidarity 

a snižovat hodnotu pracovní síly, což vede ke všem výše uvedeným důsledkům. Okamžitá 

spotřeba za jakoukoliv cenu pod heslem „po nás potopa“ – to je i myšlení a jednání lidí, která 

nutně doprovází kapitalistovu honbu za vyšší mírou zisku.  

   Působením všech těchto faktorů, zejména flexibilizace práce dochází k tomu, že 

kapitál se usazuje v chudých zemích, kde může mít největší zisk, které však nijak 

neobohacuje, ale naopak ochuzuje dodatečnými náklady, zisk vyváží do rájů, kde ho 
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nedokáže umístit a využít. Nehovoříme o morální devastaci, o tom, že stát bez příjmů, 

vystavený dvojímu tlaku, se stává neschopným plnit i své proburžoasní funkce a tudíž je 

snadnou kořistí nejrůznějších demagogů a jeho struktury prorůstají s organizovaným 

zločinem, mimo jiné i díky mizerným platům policistů, vojáků, hasičů, úředníků i učitelů. 

     Masy lidí měly za tento vývoj zaplatit vysokou, leckdy i tu nejvyšší. Mraky se 

stahovaly zejména nad sociálně handicapovanými vrstvami, jako byli důchodci, matky 

samoživitelky, zdravotně postižení. Velmi drsná medicína se chystala i pro Československo, 

později SR a ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                                                                                                                                                                                                                    
            



100 

 

  Kap. 4 Krize sociálního státu v ČR po pádu 
protosocialismu 
 

4.1. Protosocialismus 

 

Při vymezování předmětu této práce jsem předeslal, že do něj nepatří rozbor sociálního 

státu v éře protosocialismu, protože by to vyžadoval rozbor samotného protosocialismu, který 

je dnes ještě ve stavu prověřování hypotéz a diskuzí, na něž nejsem ještě plně připraven.   

Určité uvedení do problému ovšem je zapotřebí.  

V levicové, zejména nestalinské marxistické literatuře převládá názor, že i v rámci 

systémového konkurenta kapitalismu - protosocialismu existoval sociální stát porovnatelný 

s jeho kapitalistickým protějškem.197 Mezi nimi se pohybovaly různé pokusy o sociální stát v 

zemích třetího světa, nejprve v režimech sice autoritativních, ale tíhnoucích k levici a 

hledajících nekapitalistické alternativy, potom i v některých dalších. Jak jsem již ukázal, M. 

Večeřa toto pojetí akceptuje, pokud jde o řadu, v běžném diskursu používaných ukazatelů, ale 

pro jistotu hned pojetí sociálního státu rámuje je jasnými charakteristikami současného 

kapitalistického státu, takže mu nikdo nemůže vyčítat nějaké uznání protosocialistického státu 

za stát sociální.198 Toto vymezení sice je pro marxistu úsměvné, vzhledem k tomu, že se zde 

vlastně opět ukazuje působení „strašáka komunismu“ zmíněného již v Manifestu 

komunistické strany. I marxista se však musí pozastavit nad daleko účinnějším argumentem, 

kde Večeřa hovoří o náročnějším pojetí sociálního státu, podle kterého tento stát nemá jen 

paralyzovat spotřební negativa a extrémní vybočení, která se objevují, ale také občany jako 

celek pozvedávat a formovat v rovině seberealizace, kultivace, emancipace apod. Právě to, 

bohužel, podle něj totalita spojená s „komunismem“ (protosocialismem) vylučuje.199  

Přijmout nebo vyvrátit tento argument by znamenalo jednat v rozporu s vymezením 

předmětu této práce. Dovolím si proto takto neučinit a ponechat si argumentovanou a 

podloženou odpověď na pozdější zkoumání, ale kvůli poctivosti ke svým komunistickým 

                                                 
197 GIDDENS, Anthony, Třetí cesta: obnova sociální demokracie.  Praha: Mladá fronta, 2001. s. 70. ISBN 80-

204-0906-8. 
198 „V podmínkách postkomunistického vývoje u mnoha občanů přetrvává představa socialistického státu jako 

garanta sociálních jistot a rovnostářských redistributivních mechanismů. Navíc definice sociálního státu tak, jak 

ji formulovali mnozí autoři, se vlastně dá uplatnit cum grano salis i na stát reálného socialismu, pokud si 

nestanovíme jako conditio sine qua non určité výchozí předpoklady, za nichž pouze budeme uvažovat o 

sociálním státu. K těmto výchozím předpokladům se obvykle řadí: liberální hospodářství, pluralitní demokracie a 

určitá minimální decentralizace státní moci a správy.“ VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 47. ISBN 80-85850-16-8. 
199 VEČEŘA, Miloš, Sociální stát: východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. s. 62-66, s. 

72. ISBN 80-85850-16-8. 



101 

 

voličům zatím svůj názor předestřu jako hypotézu. Jsem přesvědčen, že přes všechna 

oprávněná zjištění totalitních prvků v minulém systému měl i on v sobě značný emancipační 

potenciál, a to zejména pokud jde o původní projekt komunismu a určitou dvojakost systému i 

jeho vládnoucí třídy – řídícího aparátu – samotné.200  

Pokud bychom tedy připustili legitimitu pojetí, podle kterého se v příslušné době vedle 

sebe vyskytovaly a vzájemně soupeřily dva sociální státy, musíme samozřejmě vzít v úvahu 

rozdílná paradigmata, ze kterých konkrétní sociální politika v obou systémech vycházela. 

V původním projektu klasiků to byla rovnost občanů a stejné šance pro uspokojení potřeb 

s tím že nemůže jít o potřeby v konsumním pojetí. Pod rovností se ale v marxistické teorii 

rozuměla rovnost vlastnická a tím i rovnost v povinnosti i právu na práci, nikoli spotřební a již 

vůbec ne rovnost v asketické spotřebě. Rozlišovaly se dvě fáze komunismu a to bylo 

vyjádřeno v široce prezentovaných heslech: 

Za socialismu: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“ (prověřené 

jako společensky nutná). Za komunismu: „Každý podle schopností, každému podle potřeb“201 

- diferencovaných, individuálních, s tím, že se nutně budou měnit na potřeby typu práce, 

rozhodování, seberealizace, kultivace. Již v první, socialistické fázi samozřejmě mělo 

docházet k vyrovnávání šancí, včetně spotřebních, u lidí, kteří pracovat nemohou kvůli 

zdravotnímu stavu či jiným objektivním handicapům 202. 

Obecné zásady komunistického projektu nalezly jako všechno v protosocialismu 

členité zprostředkování složitými zájmy článků řídícího aparátu, a jako všechno, byly v realitě 

zkresleny, zdeformovány, zbaveny některých podstatných prvků, jinde přizpůsobeny určitým 

                                                 
200  K emancipačnímu potenciálu protosocialismu jako prvnímu dlouhodobějšímu pokusu o alternativu ke 

kapitalismu. Srov. HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s. 2011. s. 

268-270. ISBN 978-80-76844-73-2.  
201 V této otázce je sice možné akceptovat Večeřovu kritičnost k porušování zásad odměňování, které u první, 

nižší fáze – socialismu klasikové předpokládali. Na druhé straně nelze nevidět, že již protosocialistický typ 

odměňování byl de facto humánnější než kapitalistický a že jeho nedostatkem nebylo přílišné inklinování 

k návratu zpátky, ale přílišné předbíhání dopředu. Alternativa samosprávného socialismu předpokládá větší 

střízlivost a svůj humanismus chce vyjevovat ne tak v nereálné spotřebě věcí, ale v uspokojování potřeb lidského 

rozvoje, potřeby rozhodovat především o zacházení s ekonomickými prostředky i vlastní prací. Oproti 

v minulém systému vžité frázi „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce.“ razí dnes stoupenci 

samosprávného socialismu heslo „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce a vlastnické 

aktivity.“ Srov. HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s., 2011. s. 309-

326.   ISBN 978-80-76844-73-2.  
202 V otázce handicapovaných členů socialistické společnosti – tedy v první fázi komunismu – měli dávno jasno 

už klasikové. 

 Srov. MARX, Karel, Kritika gothajského programu. In: Spisy 19. Praha: NPL 1966. s. 41-61. s. 401-414. 

LENIN, Vladimír, Iljič, Stát a revoluce. In: Spisy sv. 25. Praha: SNPL, 1956. s. 485. 
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omezeným zdrojům společnosti. V reálném zprostředkování sehrály roli tři základní 

systémové vady protosocialismu, které zde ovšem nemohu podrobně vysvětlovat.  

Šlo o: 

- nedostatečný ekonomicky objektivní způsob slaďování dílčích vlastnických rolí 

řídících štábů různých článků systému, včetně značného omezení role trhu; 

- nedostatečné účinný a objektivní systém prověřování míry společenské užitečnosti 

vynakládané práce; 

- objektivně daná neschopnost dělnické třídy aktivně ovlivňovat procesy disponování 

společenskou živou i mrtvou prací a tím i její nedostatečná motivace k práci 

společensky užitečné a progresivní. 

Za této situace vznikly v protosocialistických zemích systémy sociální politiky, které 

ovšem dokázaly pouze překonávat nerovnosti ve spotřebě a vyrovnávat společnost na úrovni, 

která do značné míry likvidovala chudobu dolních vrstev, ale odřezávala i společensky 

užitečná vybočení směrem nahoru. Co v sociálním systému klasického protosocialismu 

chybělo v každém případě, např. v ČSSR v době normalizace, bylo vytváření předpokladů pro 

participaci pracujících na řízení, zvláště v jeho vyšších patrech.203  

Pokud bychom chtěli ve stručnosti shrnout konkrétní nedostatky sociálního systému, 

v nichž se promítaly limity „protosocialismu“  - při přerozdělování: 

- nebyl dostatečně respektován princip výkonu – u jednotlivců, u kolektivů i regionů; 

- nebyl respektován princip společenské zásluhovosti; 

- systém nebyl dostatečně adresný a byl převážně rovnostářský, což ztěžovalo možnost 

dosáhnout cíleného efektu vůči určitým konkrétním skupinám, kde šlo o celospolečenské 

priority; 

- priority přerozdělování byly určovány subjektivisticky – dle zájmů a pojetí řídících 

štábů, které nebyly objektivními mechanismy nuceny sledovat společenskou optimálnost a 

neúměrně preferovaly dílčí funkce, nebyl prostor pro iniciativu neprivilegovaných a plné 

vyjevování dílčích zájmů; 

- systém měl plošný a centralizovaný charakter, a proto byl vázán spíše na 

celospolečenské příjmy a výkon společnosti jako celku, než na úsilí dílčích kolektivů; 

- systém překračoval možnosti tvorby zdrojů a byl trvale neudržitelný, svou kvalitou i 

kvantitou uspokojování potřeb zpožďoval za světovými trendy; 

                                                 
203 KALINOVÁ, Lenka, K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. In: Studie z hospodářských 

dějin. 1999/12. VŠE, katedra národohospodářská. 1999. s.  9-12, s. 20-22. ISBN 80-7079-311-2   
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- systém nedokázal uspokojovat rostoucí potřeby, zpožďoval se za světovými 

trendy.204 

Omezíme-li se na Československo, musíme konstatovat, že potom, co intervence zemí 

Varšavské smlouvy, následný sovětský tlak na likvidaci všech prvků reformy z druhé 

poloviny 60. let a normalizace znamenaly návrat k největším ekonomickým negativům 

protosocialismu, proběhl tento návrat i v oblasti sociálního státu. Zvýraznily se jeho slabiny a 

posílil se jeho ráz ulamování sociálních hrotů a korumpování všech složek obyvatelstva. 

Přitom rezignoval na své progresivní, specificky socialistické úkoly, takže mu zbyla marná 

snaha nezaostat příliš za západem v konsumní stránce spotřeby i činnosti sociálního státu, a to 

při pokračujícím nedostatku vazby na společensky užitečný pracovní výkon a odpovědné 

hospodaření. Tento stát a systém sociální politiky nepomáhal rozvoji společnosti, ale pomáhal 

pouze konzervovat pasivitu a rezignaci neprivilegovaných vrstev. Za těchto okolností ztrácela 

svůj mobilizační potenciál ve vztahu k udržení systému i hlavní přednost systému – to, že 

udržoval nad negativními projevy chudoby celou společnost. Jako mnohem důležitější se 

podstatným třídám a sociálním skupinám jevilo to, že je brzdí v jejich aspiracích na zvýšení 

životní úrovně a širší a kvalitnější uspokojování jejich potřeb, že je brzdí v jejích skupinových 

ambicích, a sice neoprávněných a falešných, ale přesto internalizovaných očekávání. Napětí 

narůstalo, vliv protivníka na vývoj společnosti sílil a obranyschopnost režimu se hroutila. 

V rozhodující chvíli se nenašla významnější třída či sociální skupina, která by ho považovala 

zas svůj a bránila. Buržoasní ideologie se rozlila široko daleko a pronikla hluboko do vědomí 

i psychiky občanů. Samozřejmě že v této chvíli přestal podstatnou část občanů zajímat 

sociální stát a jejich vědomí bylo prodchnuto axiomem neoliberální ideologie a politiky, že 

totiž sociální tvrdost pomůže k většímu výkonu a tím i k většímu blahobytu samozřejmě 

chápanému konzumně. Vývoj sociálního státu v paradigmatech protosocialismus a jeho 

vládnoucí třídy řídícího aparátu byl u konce a ne náhodou došlo brzy i k rozpadu 

státoprávního rámce a vzniku dvou samostatných států – SR a ČR na jejíž problémy se nadále 

zaměřím.  

 

                                                 
204 KALINOVÁ, Lenka, K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. In: Studie z hospodářských 

dějin. 1999/12. VŠE, katedra národohospodářská. 1999. s. 26-28.  



104 

 

4. 2. Tzv. transformace – rekapitalizace ČR a ohrožení sociálního 
státu  

 

I když, jak jsem konstatoval, protosocialistický sociální stát neměl kdo bránit a v těsně 

polistopadové atmosféře se o to ani nepokoušel, systém nebylo možné přetvořit ze dne na den 

a jeho různé prvky měly různou zakořeněnost ve vědomí a postojích lidí a tvořily v různé 

míře součást jejich zájmů. Sociální politika byla jeho patrně nejživotaschopnějším a širokým 

vrstvám nejbližším prvkem. I kapitalismus mohl do jisté míry navázat na některé prvky 

z minulosti – především na paternalistický stát, silné tíhnutí k němu ze strany 

neprivilegovaných vrstev i skupinový zájmem bezprostředně zainteresovaných úředníků, 

řídících pracovníků a intelektuálů, nemluvě už o řadových zaměstnancích. Odpověď na 

otázku: “Jak dále v sociální politice, co se sociálním státem?“ byla závislá na otázce 

ekonomicko-vlastnické transformace, která by zformovala novou vládnoucí třídu a na tomto 

základě i cesty její politiky zejména podobu státu. 

Od pádu protosocialismus probíhal v ČR politický boj mezi dvěma představami o tom, 

jaký model kapitalismu bude zvolen a prosadí-li se jako podstatný a určující. Jeden politický 

proud prosazoval sociálně tržní kapitalismus německého či rakouského typu, druhý a 

podstatně politicky silnější proud využívající vydatně euforie, iluzí o blízkém blahobytu a 

antikomunismu prosazoval tvrdý, asociální, neoliberální model kapitalismu „bez přívlastků“ 

typu thatcherovského či reaganovského. Rychle vytvořený manipulační aparát využívající 

logické reakce masy občanů na zhroucení jedné, dlouhá léta oslavované varianty 

společenského vývoje vydávané elitou za jedinou správnou možnou se ihned do tohoto boje 

zapojil na straně neoliberálního šílenství. Podařilo se mu natolik dezinformovat a 

zmanipulovat široké vrstvy neprivilegovaných, že veřejnost se boje o typ kapitalismu 

nezúčastnila a stoupenci umírněného kapitalismu, zejména sociálně demokratického typu, 

v konečné instanci utrpěli vážné porážky. Ta hlavní fronta, na které prohráli, byla fronta, kde 

se bojovalo o koncepci privatizace.  

Zpočátku nebyla situace daná jednoznačně. I když se listopad odehrál v režii pravice 

vlekoucí sebou bezmocný levicový disent a politika pravice zpočátku „glajchšaltovala“ i 

přístupy k řešení ekonomických problémů, právě v těchto problémech se nejdříve střetli 

neoliberální vítězové v čele s Václavem Klausem se zbytky umírněnějších sil s většími 

vazbami na minulost a minulou vládnoucí třídu. Pro tyto „umírněné“ se zpočátku užíval 

termín „česká parta“, „český prognosťák“ či „česká cesta“, protože v ní figurovali ekonomové 

spojení s českou vládou a jejími institucemi a předkládali určité alternativní řešení, především 
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pokud jde o způsob privatizace majetku, jehož podstatu si netroufal napadnout vůbec nikdo, 

kromě komunistů, ale zejména stalinistů. Za ústřední postavu celé sociálně tržní linie je 

považován Walter Komárek, v realitě jí však byl především polistopadový místopředseda 

vlády ČR František Vlasák, kolem kterého se zformoval tým ministrů ekonomů i 

ekonomických manažerů, jako byli V. Valeš, O. Šik, O. Turek, Čestmír Kožušník, M. Pick, 

V. Klusoň, J. Hanzelka aj. Podporovali ho však také zahraniční ekonomové – emigranti 

z Československa, jako byl ke křesťanské demokracii se hlásící Jaroslav Vanek nebo Jan 

Švejnar, s pravicí se identifikující Milan Zelený (nikoli náhodou oba aktivní stoupenci 

zaměstnanecké participace).  

Politické zázemí měl tento proud v ČSSD a údajně ho podporoval i tehdy politicky 

nevýznamný Miloš Zeman. Tým vypracoval dokument., tzv. Alternativní přístup ke scénáři 

přechodu k tržní ekonomice.205 

Na druhé straně dominovala především osobnost Václava Klause a jeho poměrně úzké 

kliky – jádra pozdější ODS a ODA, ke které patřili T. Ježek, D. Tříska, rychle přebarvený 

„komunista a svazák“ V. Dlouhý a řada dalších. 

O střetu privatizačních koncepcí obou proudů vypovídá hodně písemná interpelace 

pravicových poslanců ČNR Dobala, Fiedora, Honajzera a Maška z 9. 8. 1990. 

Meritem interpelace byl fakt, že ministr Grégr podepsal za Svaz průmyslu tzv. 

Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a privatizace a ještě se k němu přihlásil 

v Hospodářských novinách. Petenti mu vytýkají, že tento jeho krok byl v rozporu 

s programovým prohlášením české vlády a skutečným záměrem privatizace. 

„Česká vláda se v programovém prohlášení zavázala k "privatizaci převážné části 

státních podniků". Iniciativní materiál, ve výslovném rozporu s vládním prohlášením, 

omezuje v § 7 privatizaci na některé, taxativně uvedené případy: "podniky, u nichž je vlastník 

zároveň podnikatelem", tedy na malé provozy, dále na podniky, které budou zavádět různé 

systémy majetkového podílnictví zaměstnanců a konečně na podniky, "jejichž úspěšné 

vystupování na trhu je podmíněno účastí soukromého, zejména zahraničního kapitálu". 

"Privatizace", kterou iniciativní materiál navrhuje, tedy nemá být ničím jiným, než novým 

zdrojem kapitálu pro již existující státní podniky. Takovéto pojetí nemá s privatizací zhola nic 

společného: privatizací se rozumí transakce, v níž dosavadní státní majetek, např. státní 

                                                 
205 PICK, Miloš. „Naděje se vzdát neumím.“ Rozčarování aneb jak to bylo v listopadu. Ukázka z knihy. In: Britské listy 

2010/11/12.  ISSN 1213-1792. [online]. Dostupné: www.blisty.cz/2010/11/12 [cit.20.2.2015]. 
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podnik, mění majitele, jímž se místo státu stává soukromá osoba, resp. právnická osoba, 

nemající charakter státního majetku.“ 

Na jedné straně fronty tedy stál management státních podniků zakořeněný již 

v minulém systému, kde už, jak správně konstatuje Lucie Cviklová206 právě tyto „koaliční 

skupiny“ vzniklé vyjednáváním podnikových lobby o plánu a řízení se Státní plánovací 

komisí i stranickými orgány fungovaly jako reálná vlastnická struktura. Jejich pojetí reformy 

sice bylo možná sociálnější, protože směřovalo k vytvoření silného dirigistického státu, který 

by byl podle vlastního uvážení nucen i schopen odřezávat negativní sociální extrémy. Jeho 

základnou by byly manažersko-vlastnické struktury propletené se státním aparátem a zřejmě 

velmi silně i se zahraničním kapitálem. Kontinuita s minulými vládnoucími strukturami- by 

byla značná. 

Jen nepatrné informace vzhledem k blokádě KSČM pronikly do veřejnosti o 

privatizační koncepci KSČM. Tato koncepce samozřejmě existovala a měla formu určitého 

jednotícího stanoviska Poslaneckého klubu, na jehož vzniku se podílela řada bývalých 

ekonomických odborníků. Mezi nimi vynikali zejména profesor Zdeněk Hába a ing. Vlasta 

Hábová, kteří publikovali i samostatně, ovšem vzhledem k blokádě spíše v různých 

samizdatech. Jádrem této koncepce je akcent družstevních forem propojených s jistou 

podobou centrálního ekonomického usměrňování. Klíčovou institucí měl být Fond národního 

majetku, kterému by byl privatizovaný majetek svěřen ke správě, ale nejen k pouhému 

předání. Fond měl de facto zůstat vlastníkem tohoto majetku a pouze zprostředkovat jeho 

pronájem kolektivům či soukromníkům, včetně zahraničních. Fond měl být řízen 

demokraticky, v neoficiálních diskusích se předpokládala volba orgánů Fondu zdola, 

podnikajícími subjekty. Fond měl fungovat i jako jistý orgán strategického usměrňování trhu. 

Programové představy KSČM nebyly zformulovány ve formě alternativního návrhu zákona, 

patrně proto, aby se neroztříštila už tak slabá fronta odporu proti Klausově koncepci. 207      

Za Klausovou reformou stáli obsahově spíše ekonomové mimo podnikové sféry, 

militantní stoupenci Hayeka, Friedmanna, chicagské školy a obdivovatelé Reagana a 

Thatcherové, finančního a bankovního managementu, a všichni ti, kdo se hodlali přes politiku 

či kriminální jednání probít do řad nové buržoasie a nehodlali místa buržoů přenechat pouze 

                                                 
206 CVIKLOVÁ, Lucie. Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a 

neformálních vztahů na podnikové úrovni. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚ 

Josefa Hlávky, studie 9/2002, 123 s. Srov. CVIKLOVÁ, Lucie. Politické a společenské postavení bývalých 

československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace. Okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty 

jejich adaptace. In: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: NÚ Josefa Hlávky, studie 

6/2008. ISBN 80-86729-41-9 
207 Srov. HÁBA, Zdeněk, Ekonomika a demokracie: Spojenci či protivníci? In: My na světě dneška a zítřka. 

Almanach pro vědu, umění a politiku. Praha: SAKKO. 1991.  21- 29 s. 
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uzavřené podnikové manažerské elitě. I za nimi stál zahraniční kapitál, zvláště ten lupičský, 

sledující krátkodobé cíle, snažící se vyřídit konkurenci a co nejrychleji vyloupit nově 

vybojované teritorium za pomoci těch vrstev řídícího aparátu, včetně části bývalé politické a 

bezpečnostní elity, jejichž postavení bylo nejisté, riskantní, které hledaly patrona a byly 

ochotné prodat cokoli, co měly k dispozici. Přes ideologický antikomunismus a 

antimarxismus se v politické linii chovaly vypjatě „marxisticky“, až stalinsky. Nastolením 

diktatury umlčely odpůrce privatizace a zatlačily i stoupence privatizace sociálně-tržního typu 

do hluboké defenzívy a snažily se co nejrychleji vytvořit novou buržoasii, která by byla třídní, 

vlastnickou oporou kapitalismu i neoliberální politiky, a to za každou cenu formami, které 

svou nezákonností připomínaly prvotní akumulaci kapitálu při odhození jak právních norem, 

tak morálky, o politické demokratičnosti nemluvě.  

Jedním z dějinných paradoxů je, že právě toto důsledné jednání v celotřídním zájmu, 

kterým byla kupónová privatizace, otevřelo nejvíce cestu k legitimizaci kriminálních struktur 

šedé ekonomiky a jejich vstupu do buržoazie. Ovšem – byl tu i další paradox. I když 

koncepce založená na zájmech podnikového managementu padla, byl to právě tento 

management, který v průběhu privatizace ze všech potenciálních kandidátů na získání a 

udržení privatizovaného majetku a tím i příslušnost k buržoazii dosáhl největšího úspěchu a 

nejlépe se napojil na zahraniční kapitál. Oproti původní koncepci však v tomto chaosu 

nedošlo k organizovanému přestrukturování ekonomiky a udržení na zahraničních trzích 

nejúspěšnějších podniků a odvětví, ale k přeskupení podle zájmu chaoticky se etablujících 

privatizátorů a jejich síly. Přitom byla tunelováním zničena značná část národního majetku, 

který mohl být adaptován a využit, jiná část byla likvidována konkurencí a to, co zbylo, 

posunulo ČR dále do role doplňkové neokoloniálně závislé země ovládané zahraničním 

kapitálem a citlivé na konjunkturální výkyvy. U nové buržoazie byl většinou posílen její 

charakter u kompradorských outsiderů „sbírajících kosti“ z bohaté tabule skutečně velkého, tj. 

nadnárodního kapitálu. Vítězství podnikového managementu v privatizačních procesech bylo 

logické – žádná vrstva nebyla tak vybavena pro výkon funkce soukromého vlastníka – a to jak 

pokud jde o kontakty, profesní dovednosti, okamžitou pozici na podnicích a možnost získat 

určité výchozí prostředky, většinou na základě pochybných dohod s bankovním 

managementem. Nejvýznamnější cestou k transformaci těchto podnikových špiček na 

vlastníky bylo tunelování – možnost vyvádět z podniků části kapitálu pro přeměnu 

v soukromé vlastnictví formou zakládání soukromých podniků „parazitujících“ na původním 

komplexu. Někdy zde management vystupoval jako krytí zahraničního kapitálu. 
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Po proběhnutí první vlny privatizace následovalo už působení regulérních mechanismu 

fungování kapitalismu, díky neoliberální vládní politice bez jakékoli účinné regulace, ve 

kterém řada nových majitelů o své majetky přišla a řada kapitálových skupin neobyčejně 

rozšířila svá impéria. Na tento vývoj houfně doplácely banky „okrádané“ svými zaměstnanci 

a managementem poskytujícím za provizi rizikové či přímo předem ztracené úvěry. K udržení 

bankovního systému, který ovšem v průběhu krize přešel do vlastnictví zahraničního kapitálu, 

bylo nakonec nutno vynaložit značné státní prostředky, což znamená prostředky z daní 

zaměstnanců a menších podnikatelů, protože velký kapitál zahajoval svou na celém globálním 

světě probíhající daňovou stávku. Nadnárodní kapitál pochopitelně využil snahy vládní 

garnitury získat zahraniční investory a prosadil si možnost převádět své zisky do daňových 

rájů. Ztráty národního majetku a příjmů státu i veřejných institucí Klausovou privatizací byly 

obrovské a ještě větší byly ztráty morální a psychologické. Úkolem této práce ovšem není je 

vyčíslovat a analyzovat.  

 

4. 3. Rekapitalizace Československa a sociální stát 

 

Je samozřejmé, že systémová změna a její jádro – privatizace dopadla výrazně na 

československou, později českou podobu sociálního státu. Šlo o dopady v následujících 

rovinách: 

- ideologické 

- politické  

- ekonomické 

- třídně sociální struktury 

V ideologické oblasti šlo především o vytvoření duchovní atmosféry, kdy ve 

společenském vědomí a taky vědomí určitých klíčových složek společenské strukturace 

začínal být sociální stát chápán jen podle svých nedostatků, jako cosi zastaralého, brzdícího 

rozvoj blahobytu schopných a úspěšných občanů, demotivujícího občany, pokud jde o 

schopnost postarat se sám o sebe a svou rodinu, jednat aktivně, odpovědně a přispívat 

k celkovému blahobytu. Tyto názory, které jsem již uváděl v rámci sledování zahraničního 

exkursu, se pochopitelně ujaly i u nás a byly zesíleny přirozeně odmítavou reakcí na ideologii 

minulého systému a současně i na socialistické a levicové ideologické proudy vůbec kterou 

pravice a zejména pravice extrémní dokázala vybičovat až k masové hysterii. Napříč 
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totálnímu zhroucení protosocialismu a tím hluboké diskreditaci projektu socialismu a 

komunismu to pravicoví manipulátoři neměli zase až tak snadné. Jakkoli probíhal proces 

masového nasycování se vědomí nejen privilegovaných, ale i neprivilegovaných třída a vrstev 

buržoazní ideologií převážně importovanou ze západu, a to dlouho před pádem systému, 

nedařilo se z tohoto běžného vědomí a cítění masově vytlačit tíhnutí k sociálně spravedlivé 

společnosti, místy dokonce až v podobě nekultivovaného rovnostářství. Sociologické 

výzkumy ještě poměrně dlouho po této době potvrzují rozpor uvnitř vědomí respondentů ze 

středních a nižších vrstev, kteří se na jedné straně identifikují s politickou pravicí a zpočátku 

silně i s antikomunismem a odporem ke starému systému, na druhé straně se však hlásí 

k levicovým hodnotám v sociální sféře – tedy implicitně i k sociálnímu státu. Pozice 

stoupenců sociálního státu byly silnější, než by se na první pohled zdálo, což se projevilo při 

konkrétním boji o jednotlivé prvky sociální politiky a role státu v ní.  

Politické dopady změny systému na sociální stát nebyly proto tak oslňující, jako 

dopady ideologické, zvláště když vlády V. Klause postupovaly při odbourávání sociálního 

státu poměrně uvážlivě.  Nicméně – prvky sociálního státu a sociální politika se staly jádrem 

politického boje, ve kterém zpočátku proti konsolidované a institucionalizované pravici 

podporované vydatně ze zahraničí nestála mocensky významná opozice. KSČM se sice stala 

určitým rezervoárem a úschovnou idejí sociální spravedlnosti a vnášela je do společenského 

diskursu, nemohla však nic podstatného prosadit a byla navíc zatížena rezidui etatismu. To 

také omezovalo její schopnost odlišit se od ČSSD, která později, po odchodu Horákova 

vedení, začala nabírat levicovější kurs. 

Celkem nejjasnější byly ekonomické dopady. Nebyla to jen změna třídně sociální 

struktury a opětný vstup buržoasie na české jeviště, ale především zcela jednoznačné snížení 

příjmů státu a tudíž i omezení prostředků, které stát sloužící buržoasii mohl věnovat na 

sociální politiku, přičemž nároky na ni se zvyšovaly. Působily tu takové faktory, jako zánik 

podniků i celých odvětví, zmizení příjmů ze státních podniků, rostoucí nezaměstnanost, 

prohlubování se sociální diferenciace a nárůst těch vrstev, které potřebovaly akutně sociální 

pomoc, daňová stávka kapitálu, zvláště odliv zisků nadnárodního kapitálu či různé daňové 

výhody poskytované domácím i zahraničním investorům, dopady monetární politiky vlády, 

devalvace koruny, náklady na dluhovou službu plynoucímu z překotného zadlužování, 

náklady na restituce apod. Zprostředkovaně působily i takové dlouhodobější faktory, jako 

bylo stárnutí obyvatelstva. 

M. Formánek hodnotí průběh ekonomické „reformy“ jako změnu k horšímu. 

Restrukturalizace byla v podstatě cílenou destrukcí ekonomiky, jejích možností. Formánek 
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připomíná makroekonomickou restrikci, snížení poptávky po národním produktu hluboko pod 

hodnotu produktu vytvořeného, příp. potenciálního. Embargo na východní trhy poškodilo 

české firmy, ale jejich zahraniční konkurenti se na těchto trzích etablovaly. Podhodnocení 

koruny umožnilo průnik cizího kapitálu, a to nejen toho „solidního“, ale i různě 

dobrodružného, nelegálního napojujícího se na český organizovaný zločin a s jeho pomocí 

prolínající i do ekonomických a politických struktur. Restrukturalizací byla rozbita logika 

ekonomiky, ekonomických komplexů. V souvislosti se vstupem do EU byl těžce devastován 

agrární sektor a opuštěna snaha po potravinové soběstačnosti, byly odbourávány dotace do 

zemědělství a čeští zemědělci se ocitli v nerovnoprávném postavení k dotovaným 

zemědělcům z EU. Dotace se postupně paradoxně staly spíše pobídkou k útlumu zemědělské 

produkce. 

Výkonnost ekonomiky se snížila, když se obnovil hospodářský růst, nepřesáhl 2-3 % 

ročně, což nemohlo pokrýt důsledky propadu a přispět k vyrovnání se starými zeměmi EU. 

Vznikla malá otevřená ekonomika s náročným exportem, s vysokým podílem 

montoven, příliš závislá na automobilovém průmyslu. Propady se v dalším vývoji nedařilo 

vyrovnat a nevyvážená struktura limitovala rozvoj stále znovu. O tom svědčí následující 

tabulka: 

Propad Česko - Slovenské  ekonomiky od r. 1989 do r. 1991 (v % stálých cen, roční 

průměr):208 

Ukazatel     Rok 1989 

Společenský produkt 21,4 

Vytvořený národní důchod 20,4 

Užitý ND 29,2 

Průmyslová výroba 24,1 

 

Zemědělská výroba 12,4 

Stavební výroba   28,6 

Maloobchodní prodej 38,3 

Osobní spotřeba obyvatelstva   29,8 

Spotřebitelské ceny 73,7 

Životní náklady 69,0 

                                                 

                                                 
208 Statistický bulletin ČSÚ č. 1., 1992. Dle: FORMÁNEK, Miloslav, Restaurace kapitalismu v Česku aneb 

Tažení kapitalismu českou kotlinou a moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. s. 132. 978-80-86844                     
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Podle M. Zeleného byly výsledky od r. 1989 do konce r. 1992 následující (v 18%)209: 

 

HDP       - 23,4 

 

Průmyslová výroba                             - 37,4 

Stavební výroba                                   - 28,6 

Zemědělská produkce                          - 15-20 

Reálné mzdy                                         - 29, 2 

Nákladní doprava                                  - 44, 5 

 

 

 

Brzy po převratu se pravicovým vládám, krajským a obecním samosprávám jejich příjmy 

rozplývaly pod rukama, velmi výrazně i díky „lumpenaktivitám“ různých lobby, které se 

snažily přežít v konkurenčním boji a naloupit si ve státním veřejném sektoru, který neměl kdo 

bránit a který díky rozvratu právního systému a justice nebylo ani čím bránit. Je pochopitelné 

a navíc pro neoliberály vrcholně ideologické, že se jejich vládní reprezentace i ekonomické 

think - tank  problém schodku státního i veřejných rozpočtů a zadlužování snažily řešit cestou 

odbourávání sociálního státu a státních závazků vůbec. Sociální stát, navíc ještě spojený s 

„komunismem“ se stal bezbranným „otloukáním“, na kterého bylo možno svalit jak nízkou 

výkonnost ekonomiky, tak problém zadlužování a schodků. A nejen to – kritika sociálního 

státu byla vlastně jen podmnožinou kritiky role státu jako takového. 

Dogmatem neoliberálů je přece „neviditelná“ a ničím neomezovaná ruka trhu, a pokud 

nepůsobí, tak, jak má, je to vina státních zásahů a omezení. A přirozeně – nadměrné sociální 

politiky, která ještě navíc občana vlastně zbavuje jeho svobody – dalšího dogmatu. Byl to 

přece paternalistický stát (a nejen ten „komunistický“), který štědrou, zdrojům neodpovídající 

sociální politikou lidi demoralizoval, odnaučil odpovědnosti a snaze postarat se sám o sebe. 

Právě tento stát přece demotivoval své občany v otázce  podávání maximálního výkonu, 

dosahování úspěchu na volném trhu. Naopak štědře odměňoval „nemakačenků“, neodpovědné 

lidi, asociály, kteří si za své problémy mohli sami, což by jim bez ochranného polštáře státu a 

jeho dotací a dávek volný trh už dávno vysvětlil. Naopak tento stát vysokými daněmi obírá 

                                                 
209 ZELENÝ, Milan, Neučte se z vlastních chyb. Pohlednice z druhého břehu. Praha: Ottovo nakladatelství. 

2007. 245 s.  ISBN 8073606364 
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úspěšné a pracovité a přerozděluje prostředky v jejich neprospěch, čímž vlastně škodí 

společnosti. Stát spravuje různá zařízení v sociální oblasti, což vede k dalším ztrátám a 

demotivacím, protože, jak bylo hojně hlásáno, právě stát je nejhorší možný vlastník. Občan 

navíc dostává jen určitý úzký a omezený rozsah sociálních služeb a forem pomoci, nemůže si 

vybrat, nemůže rozhodovat a navíc – neumí o uspokojování svých potřeb rozhodovat 

odpovědně a zneužívá je, protože jsou zdarma. Jedním z argumentů proti sociální péči státu 

bylo i to, že je příliš plošná, neadresná, nezohledňuje individuální potřeby, které nejlépe zná a 

může uspokojit rodina, případně obecní komunita nebo církev. 

Po této propagandistické dělostřelecké přípravě či vlastně současně s ní propukl 

politický boj o „reformy“, které měly skoncovat s „dědictvím komunismu“, ke kterému patřil 

i sociální stát. Předcházely mu ovšem vážné krizové otřesy „reformované“ ekonomiky, 

zejména měnová krize. V roce 1995 sice dochází ke zrychlení hospodářského růstu. Je to 

období tzv. transformačních úspěchů a příznivých makroekonomických čísel a Česká 

republika se stává „premiantem“ mezi tranzitivními ekonomikami. Tyto úspěchy však byly 

provázeny narůstající ekonomickou nerovnováhou, která vyvolala zásahy ČNB. V roce 1997 

se již v ekonomice otevřeně projevuje řada potíží a vláda po analýze situace přijímá dva tzv. 

balíčky opatření: Korekce hospodářské politiky a další transformační opatření (ze16. dubna 

1997) a Stabilizační a ozdravný program (z 28. května 1997).                                                                                                                                             

Balíčky zahrnovaly snížení rozpočtových výdajů, které mělo podpořit obnovení ekonomické 

rovnováhy, a návrh systémových opatření směřujících k řešení některých institucionálních a 

právních problémů. Po spekulativních útocích na korunu a její devalvaci není ČNB schopna 

udržet kurs koruny v rámci fluktuačního pásma a je nucena zavést v květnu řízený plovoucí 

kurs koruny. Stupňují se spory ve vládní koalici, ale i uvnitř ODS, propuká vládní krize a v 

listopadu podává vláda V. Klause demisi. V roce 1997 začíná druhá recese české ekonomiky, 

způsobená značnou tvrdostí měnové politiky, restriktivními opatřeními fiskální politiky, ale i 

nedostatečnou mikroekonomickou restrukturalizací. Závažným problémem se stává rychle 

rostoucí míra nezaměstnanosti, zejména v některých regionech. Nicméně v balíčcích, ani 

dalších opatřeních se ještě program komplexního odbourávání sociálního státu neobjevuje, 

s výjimkou tendence k přesunu těžiště daňové soustavy od přímých k nepřímým daním, 

dopadajícím na neprivilegované středně a nízko příjmové kategorie. 

Jako vlastní manifest namířený proti zaběhaným mechanismům sociálního státu 

můžeme chápat až tzv. dřevíčskou výzvu, která kupodivu navíc neměla jednoznačnou 

podporu „es“ neoliberalismu a pod níž se kromě K. Schwarzenberga, Tůmy, Zámečníka aj. 
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podepsali významní představitelé kursu označovaného jako „sociálně tržní“ (Kouba, Mlčoch, 

Valeš). 

Kromě problémů s dokončením a prohloubením privatizace a posílením role vlastníků 

a potřebného zázemí v právním státu a vymahatelnosti práva se výzva pouští i do sociálního 

státu. V bytové oblasti požaduje deregulace a úpravu postavení nájemníka i pronajímatele, 

což muselo v dané konstelaci vést k zdražení a ohrožení bydlení neprivilegovaných a 

příjmově slabých skupin. Tato opatření byla zdůvodňována i potřebou zvýšit mobilitu 

práce.210 

Po neoliberálních receptech volala i oblast vztahující se k řešení problémů 

nezaměstnanosti. „Doporučume zejména odstranění obecných překážek podnikání a zvážení 

úprav těch pravidel, která mohou odrazovat podniky od najímání nových lidí - výše, 

odstupného, nevyhovující seznam možných důvodů pro výpověď, délka doby mezi výpovědí 

a propuštěním, malá flexibilita v případě dočasného poklesu výroby. Rádi bychom také viděli 

kroky, které konečně umožní mobilitu pracovní síly zlepšeným fungováním trhu s byty. 

Důležitou roli spatřujeme také ve vylepšení kvality českého vzdělávacího systému. Celkově 

jde o to, vytvořit co nejpružnější pracovní trh. Zahraniční zkušenosti ukazují, že jen ten je 

cestou k dlouhodobě nižší nezaměstnanosti. Přínosem může být i aktivní politika 

zaměstnanosti (rekvalifikace, funkčnost úřadů práce), její role však bude spíše doplňková. 

Je třeba usilovat o snížení nákladů práce. Zejména pojistné na sociální a zdravotní 

zabezpečení již není možné dále zvyšovat. Existující mezeru mezi životním minimem a 

minimální mzdou lze spíše než zvýšením minimální mzdy, které rozhodně nestimuluje 

poptávku po nekvalifikované práci, řešit opatrnějším přístupem k výši sociálních dávek. V 

budoucích vyjednáváních o mzdách by měl být brán ohled nejen na snahu o zvýšení mezd 

zaměstnanců, ale i na ochranu zaměstnanosti.“211 

Především však výzva obsahuje útok proti sociální sféře. „Česká rozpočtová politika 

není dlouhodobě udržitelná. Finanční situace ve veřejných rozpočtech se každý rok zhoršuje. 

Výhled do budoucna také není příznivý. Výdajová strana rozpočtu je z velké části svou 

konstrukcí předurčena k neustálému nárůstu, zejména v oblasti sociálních dávek a důchodů. 

Neprůhlednost a komplikovanost soustavy veřejných rozpočtů a hromadící se budoucí 

závazky - nejen v podobě rozsáhlých státních záruk - přinesou v budoucích letech významné 

problémy. Nejenže jsou velkou zátěží pro budoucí generace, ale zmenšují také prostor pro 

                                                 
210 FORMÁNEK, Miloslav, Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. 261 s. ISBN 978-80-86844 
211 DŘEVÍČSKÁ VÝZVA.  JAK OŽIVIT ČESKOU EKONOMIKU. Březen 1999. [online].  Dostupné:  

http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_ekon.html. [cit. 20. 2. 2015].                                                      

http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_ekon.html
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aktivní používání rozpočtové politiky pro jakékoli účely. 

Pro zdravý hospodářský vývoj je nezbytné omezit současné i budoucí státní výdaje. Je také 

zapotřebí zjednodušit a zprůhlednit veřejné rozpočty tak, aby tvorba budoucích závazků 

mohla podléhat větší veřejné kontrole.  

Jedním z největších nebezpečí je neudržitelný penzijní systém. Navrhujeme snížit nároky 

současného státního systému a doplnit jej povinným spořícím (kapitálovým) pilířem. Nelze se 

vyhnout urychlenému prodloužení věku odchodu do důchodu na 65 let, vypočítávání 

předčasných důchodů plně podle zásad pojistné matematiky, zvyšování důchodů podle růstu 

cen a jen částečně podle růstu reálných mezd a nevyhnutelné je také omezení započítávání 

tzv. náhradních dob (studium, mateřská dovolená, nemoc, nezaměstnanost a vojenská služba). 

Výraznější roli by mělo hrát povinné soukromé spoření na stáří. Domníváme se, že stát by 

měl vybrat omezený počet subjektů s mezinárodní reputací, které by byly správci takových 

úspor. Do soukromého pilíře by mělo proudit několik procent mezd, pilíř by měl být povinný 

pro všechny, kteří nepřesáhnou určitý věkový limit, a měl by být naprosto průhledný. 

Reforma se musí těšit široké podpoře napříč politickým spektrem.“212 

Šídlo bylo z pytle venku a šlo jen o to shromáždit pro tuto cestu dostatečnou 

politickou podporu. 

„Současný sociální systém má větší náklady, přímé i nepřímé, než si můžeme dovolit. 

Navrhujeme proto provést analýzu všech nákladů systému včetně jeho vedlejších 

nezamýšlených důsledků a přistoupit ke krokům, které by vedly jak k úspoře nákladů, tak k 

omezení vedlejších nevítaných efektů, jako je například snížený motiv pracovat, snížená 

ochota pracovat v oficiální ekonomice či snížený podnět vytvářet si vlastní úspory jako 

ochranný polštář, nemluvě o neekonomických. Veřejné výdaje by se měly soustředit na 

oblasti selhání trhu. Zvýšení výdajů na tzv. veřejné statky – právo a pořádek, bezpečnost 

(vnitřní i vnější), investice do vzdělávání, infrastruktury, podpora vědy a výzkumu – by bylo 

přínosem. Dosud byly tyto oblasti nesprávně zanedbávány – například pro tolik potřebné 

fungování soudů a policie nebyly vytvořeny vyhovující materiální podmínky. Ostatní výdaje, 

neospravedlnitelné selháním trhu (externalitami či veřejnými statky) by měly být omezovány, 

celková daňová zátěž by měla být snížena. Ekonomiky, které v posledním půlstoletí 

vykazovaly nadprůměrný růst (tedy například ekonomiky západoevropské), měly v 50. a 60. 

letech výrazně nižší daňovou zátěž, než má v současnosti ČR. Doporučujeme snížení přímých 

daní (i úpravami odpisů), odvodů na sociální pojištění a daní z úroků a výnosů. Tato opatření 

                                                 
212Tamtéž.  
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je nutné vázat na předchozí snížení výdajů, patrně zejména v oblasti sociálního zabezpečení, 

státní správy a dalších státních výdajů nemajících charakter veřejných statků. Kromě výše 

daní jde i o strukturu celého systému. Sazby DPH by se měly přibližovat, protože jejich 

rozdílná úroveň deformuje ekonomiku. Mírně zvyšovat lze v případě nutnosti pouze spotřební 

daně ospravedlnitelné selháními trhu (ekologie). Doporučujeme rozšíření zdanitelného 

základu, které by mělo umožnit snížení daňových sazeb. Současně by měl být zjednodušen a 

zprůhledněn celý daňový systém tak, aby připouštěl jen malé množství rozdílných interpretací 

a aby jeho výklad nezabíral příliš mnoho času.“213 Model rozkladu sociálního státu 

anglosaskou cestou byl narýsován a zbývalo ho jen uskutečnit, což ovšem právě v této době, 

kdy vládla Zemanova vláda se smluvně opozičním zajištěním ODS, nebylo zcela reálné. 

 

 

4. 4 Sociální struktura 

 

K zásadní změně došlo v třídně sociální strukturaci, kde místo nejednoznačného 

rozporu mezi řídícím aparátem vybaveným lokální vlastnickou subjektivitou a širokými 

neprivilegovanými vrstvami bez této subjektivity nahradil klasický rozpor kapitalismu mezi 

buržoazií a jejími pomocnými skupinami a námezdně pracujícími. Otřesena a modifikována 

byla třída skupinových vlastníků214 a naopak se rozšířila tzv. služebná třída, její nestátní 

složka.215 Skupiny s dvojakou lokální vlastnickou subjektivitou protosocialistické kvality se 

modifikovaly na maloburžoazii, příp. nové střední vrstvy nebo spadly do řad námezdních 

pracujících. Zvláště maloburžoasní sociální roli přijímala řada příslušníků minulých tříd – 

nižšího politického, ideologického a mocenského aparátu, úředníci, umělci, obchodní 

zaměstnanci a pracovníci služeb, nižšího ekonomického řídícího aparátu, starých středních 

vrstev, apod. Bývalý politický, ideologický a mocenský aparát byl však kádrovým zdrojem 

spíše větších vlastníků a managementu a jen některé jeho složky spadly mezi námezdně 

pracující. 

                                                 
213 Dřevíčská výzva. Praha: 1999 [online].    http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV---Od-

reformy-k-reforme.pdf  [cit.20.2.2015]. 
214 Bylo prosazováno pojetí zemědělských závodů jako soukromých statků se stovkami ha a farem s desítkami ha 

s najímanými zaměstnanci. Agrární politika vlády s využitím restitučních procesů se snažila eliminovat družstva 

a státní statky v pohraničí, přičemž ignorovala alternativní řešení přeměnit tyto statky v akciové společnosti. 

Transformační zákon 3T (č.42/1992 Sb.), který nařídil povinnou transformaci družstev, měl likvidační charakter, 

připravil mnoho družstev o majetek. Vládní opatření přiváděla do platební neschopnosti i prosperující družstva, 

které často neúspěšně čelili tlaku restituentů, kterým nešlo o výrobu, ale o co nejrychlejší prodej pozemků.   
215 MARX, Karel, Teorie o nadhodnotě, sv. I. Praha: SNPL, 1958. s. 176. 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV---Od-reformy-k-reforme.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV---Od-reformy-k-reforme.pdf
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 Marxistické pojetí třídně sociální strukturace bohužel není kompatibilní s metodologií 

sociologických výzkumů, která třídní diferenciaci nahrazuje diferenciací profesní či 

subjektivní sebeidentifikací,216 takže nelze právě formulované závěry dost přesně 

kvantifikovat. 

Názorně se rozdíl mezi marxistickým pojetím a pojetím sociologického mainstreamu 

ukazuje, podíváme-li se např. na metodologii určování tzv. střední třídy, jejíž údajný růst je 

údajně spojen s rozvojem demokracie a tržního hospodářství. Předpoklad, že po listopadu a 

ještě více po privatizaci tato „třída“ významně poroste, což zaručí stabilitu systému, byl přímo 

mantrou mainstreamové sociologie v ČR.217 Např. ve významné mainstreamové práci 

kolektivu sociologů vedeného Petrem Matějů je střední třída tradičně chápána dvousložkově, 

jako stará a nová střední třída. Jestliže životní šance příslušníků „staré“ střední třídy jsou 

určeny možnostmi tržně zhodnotit výrobní prostředky (ekonomický kapitál), pak životní 

šance příslušníků „nové“ střední třídy jsou určeny možnostmi tržního zhodnocení vzdělání, 

kvalifikace a speciálních dovedností. Za hlavní znaky příslušnosti k střední třídě teď lze 

považovat jednak specifický ekonomický status (v řeči práva osoba samostatně výdělečně 

činná“), jednak vyšší vzdělání (zpravidla nižší i vyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, 

pouze výjimečně středoškolské vzdělání). K historicky původní, tj. staré složce střední třídy 

tradičně paří živnostníci, řemeslníci a drobní podnikatelé, tedy skupiny označované kdysi 

marxisty jako „maloburžoazie“. Na rozdíl od velkých vlastníků, podnikatelů a rentiérů, jejichž 

ekonomický kapitál uvádí zhodnocovaní pohybu někdo jiný (manažeři a výkonní ředitelé), 

příslušníci staré střední třídy zhodnocují svůj kapitál vlastními silami. K historicky nové 

složce střední třídy, jejíž vznik je spjat s pozdějšími fázemi vývoje průmyslových společností 

a zejména pak s tzv. postindustriální érou, patří lidé pracující s informacemi, jako např. 

pracovníci školství. Společenskou rolí těchto lidí je zhodnocování jejich „lidského kapitálu“ 

na trhu práce.“ 218 

                                                 
216 Srov. sociální strukturaci v pojetí: VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr A KOL., Zpráva o vývoji české 

společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 113-224. ISBN 80-200-0703-2 
217  Jan Keller ve svých pracích ukazuje, jak prověrka realitou poslala tuto mantru tam, kam patřila – do říše 

mýtů a iluzí. Mimo jiné ukazuje i to, že tato mantra u nás rozkvétala v době, kdy ji její západní tvůrci, tak či 

onak navázaní na komplex teorií industriální společnosti. Srov. např. KELLER, Jan, Tři sociální světy: sociální 

struktura postindustriální společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. s. 9-33. Studie; 

sv. 64. ISBN 978-80-7419-031-5. 
218 VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr A KOL. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 

1998. s. 206-207. ISBN 80-200-0703-2 

MACHONIN, Pavel, Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a 

modernizace od poloviny šedesátých let 20. stol. do současnosti. Praha: ISV nakladatelství, 2005. s. 286. ISBN 

8073606364                
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U klasiků marxismu by se podobné krátké shrnutí těžko nacházelo, vzhledem k tomu, 

že vždy vysvětlují metodologii přístupu se zkratkami těžko slučitelnou. Ze současných autorů 

možno použít následující formulaci J. Hellera a F. Neužila, která je i zásadní kritikou 

mainstreamového pojetí. 

„K velkým výdobytkům marxistické teorie patří její schopnost rozlišovat mezi třídně 

sociální strukturací společnosti danou postavením ve výrobních vztazích a vlastnické stránce 

společenské dělby práce, tedy vlastně podle rozdílné úlohy v aktivní, činné realizaci 

vlastnického vztahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a strukturou sociálně profesní. Tato sociálně profesní struktura, se kterou leckdy bývá třídně 

sociální struktura zaměňována, je odvozena naopak od úrovně výrobních sil a charakteru 

pracovně profesních vztahů. Je to členění společnosti podle místa jednotlivých společenských 

skupin v pracovním procesu a zahrnuje ty faktory, které jsou dány, vědy, vzdělanosti apod. 

Místo v této rovině strukturace společnosti je relativně samostatným faktorem promítajícím se 

do obživy člověka, jeho příjmu i určitého společenského statusu. Proto také současní 

sociologové, kteří nedokázali vytěžit z marxismu schopnost rozlišovat třídní a profesní 

strukturaci, akcentují taková kritéria, jako je složitost a tvořivost páce, míra kvalifikace 

zdělání, formální výše příjmu a životní úrovně jako celku i určitá autorita některých profesí ve 

společnosti (např. lékařů, vědců, kvalifikovaných odborníků apod.) Zmínění sociologové 

vydávají tato hlediska za diferenciační kritéria třídní struktury, ignorují kvalitativní znaky 

příslušnosti k třídám a sociálně ekonomicky specifickým skupinám a tím v podstatě obrysy 

třídní strukturace překrývají a zatemňují.“219 

Je ovšem třeba dodat, že marxisté zcela nezatracují poznávací efekt výzkumů 

vycházejících z podle nich nesprávné metodologie, a to proto, že určité typy profesí se 

zákonitě vážou k určitým třídním charakteristikám (např. každá řídící činnost má svou 

vlastnickou stránku). Pokud jde o vývoj třídní struktury od 80. let přes formování nového 

systému, můžeme ho z kategorií a kritérií oficiálního výzkumu jen odhadovat (srov. tabulku 

9.1 v cit. práci).220 Nelze z něj především odvodit formování buržoazie, neřku-li už její vnitřní 

diferenciaci. Skrývá se totiž ve dvou kategoriích, kde ji nelze odlišit od maloburžoazie – 

samostatní zaměstnanci a soukromí zemědělci. Jasné nejsou ani kategorie „vyšší odborníci“ a 

„samostatní bez zaměstnanců“. První z nich neumožňuje odlišit nový typ vykořisťovaného 

                                                 
219 HELLER, Josef, NEUŽIL, František, Kdopak by se Marxe bál? Praha: Futura, a.s., 2011. s. 335. ISBN 978-

80-76844-73-2) 
220 VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr A KOL., Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha. Academia. 

1998. s. 206-207. ISBN 80-200-0703-2  

Tamtéž, s. 238          
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pracovníka splňujícího všechna Marxova kritéria „proletariátu“, dnes „kognitariátu“ a řadu 

špičkových manažerů ve sférách, které jsou v podstatě jen realizací kapitalistického 

vlastnictví (např. finanční manažeři a odborníci, příslušníci špičkové státní byrokracie apod.) 

a nemají nic společného ani s výrobou, ani s nutnými obslužnými činnostmi či službami pro 

člověka (empirie nám ukazuje, že právě takovýchto parazitů po listopadu přibylo). Kategorie 

„samostatní bez zaměstnanců“ zase nepostihuje skupiny fakticky námezdných pracujících 

maskovanou právní formou „švarcsystému“. Velkým nedostatkem je, že zde nejsou 

samostatně evidováni řídící pracovníci a tzv. služebná třída, kde by nebyl problém oddělit 

soukromé zaměstnance placené z osobního důchodu kapitalisty a státní zaměstnance či 

zaměstnance veřejných institucí, politických stran apod. Přínosná by byla i evidence 

zaměstnanců nadnárodního kapitálu 

Členění podle více profesí proto jen velmi volně naznačuje některé skutečně podstatné 

trendy v zájmové diferenciaci společnosti.  

Již první pohled potvrzuje další mantru mainstreamové sociologie, kterou ovšem 

marxismus nerozporuje, tj. ubývání fyzicky pracujících, zvláště nekvalifikovaných – 

z původních 55,5 % (z toho 31,3 % nekvalifikovaných) v r. 1983 na 35,5 % (20 %) v r. 1997. 

V tomto trendu se ovšem r. 1989 rok 1989 nejeví jako mezník, zvláště když k této skupině 

musíme připočítat fyzicky pracující vlastníky, zejména zemědělce. Rutinní nemanuální 

pracovníci zůstávají víceméně beze změny (14,2%-14,9%). U výše zmíněných samostatných 

se zaměstnanci, i pokud bychom k ní připočetli vyšší odborníky, dochází jen k mírnému 

vzestupu – z 8,5 % na 13, 9 %. Ve skutečnosti tedy v tabulce 9.1 nejde o zobrazení sociální 

struktury, ale pouze o zobrazení konstruktu složeného z charakteristik kvalifikace, 

technického druhu práce a právního titulu, který také vůbec nezachycuje daleko intenzivněji 

probíhající změny životních situací lidí. Autor s politováním konstatuje, že v zkoumaném 

období nedochází k nějakému růstu střední třídy, za kterou považuje skupiny vyšších i nižších 

odborníků, samostatných se zaměstnanci i bez nich) v tomto období rostly jen velmi 

povlovně, do r. 1993 jen o 6 %. 221 

Změny v charakteru třídně sociální strukturace jsou sice nejpodstatnějším dopadem 

systémové změny završené privatizací, do běžného vědomí i života občanů se však promítl 

spíše fakt, že jak změny třídně sociální, tak profesní byly spojeny s vyostřováním rozdílů 

                                                 
221 VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr A KOL., Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha. Academia. 

1998. s. 206-207. ISBN 80-200-0703-2  
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v příjmech a životní úrovni ve směru stále výraznější polarizace, zužování zámožné špičky a 

rozšiřování vrstev neprivilegovaných až deklasovaných. 

 

4. 5 Dopady transformace na neprivilegované vrstvy 

 

Nástup ČSSD k moci, i když omezený, byl už výsledkem prvních sociálních dopadů 

systémové změny a s tím souvisejících „reforem“, jakkoli skutečné neoliberální reformní 

šílenství mělo teprve následovat. Změněná kvalita výrobních vztahů však už měla svůj krok a 

ten se nedal polovičatými opatřeními Zemanovy vlády zastavit. 

Především se stále zvětšovala zásadní sociální (ba dokonce třídní) diferenciace ve 

společnosti a stále větší část společnosti padala do postavení nízkopříjmových, až vysloveně 

chudých vrstev, věc, která nebyla v minulém systému známá s výjimkou ojedinělých 

deklasovaných či mimořádně postižených jedinců.222   

Podle V. Špidly byl v r. 2011 v ČR příjmovou chudobou ohrožen cca. 1 milion lidí, 

extrémní chudobou 400 000 lidí.223 Podle výzkumu sociologů bylo již v r. 2000 za skupinu 

lidí s nižšími příjmy, ohroženou chudobou možno považovat 1/5 populace.224 Podle ČSÚ bylo 

v ČR v r. 1913 ohroženo chudobou (sestupem pod 9 683 Kč čistého), 871 800 osob, 8,5 % 

bydlících, v čemž není započteno 30 000 bezdomovců.225 

Diferenciaci ukazuje přesněji následující tabulka J. Kellera z r. 2001 226 

Struktura příjmů domácností v ČR v první polovině roku 2001. 

 

Pět příjmových kategorií                         Domácnosti Čistý měsíční příjem v  

Kč                     

1. Bohatí    5 % nad 400 000 

2. Tendence ke vzestupu 15% 25 000 - 40 000 

3. Stagnující 45% 15 000 - 25 000 

4. Tendence k poklesu                             25% 8 000 -15 000 

5. Chudí   10% méně než 8 000 

 

                                                 
222 Je nutno ovšem podotknout, že sociální diferenciace a vytlačování dalších vrstev do chudoby byly v naší 

tradičně rovnostářské zemi v rámci EU nejmenší. Podle sociologů patřila ČR spolu s Nizozemskem v rámci EU 

k zemím, kde do chudoby upadala nejmenší část obyvatelstva (MACHONIN, Pavel, MLČOCH, Lubomír, 

SOJKA, Milan, Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 /Alternativní pohled/. Praha: 

Karolinum, 2000. 156 s. ISBN-80-246-0119-2) Kritéria srovnávání jsou ovšem různě zpochybňována.  
223 ŠPIDLA, Vladimír, Právo,2013/10/10 .Cit. dle FORMÁNEK, Miloslav. Restaurace kapitalismu v Česku 

aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. 175 s. ISBN 

978-80-86844 
224 MACHONIN, Pavel, MLČOCH, Lubomír, SOJKA, Milan, Ekonomické a společenské změny v české 

společnosti po roce 1989 /Alternativní pohled/. Praha: Karolinum, 2000. 158 s. ISBN-80-246-0119-2 
225 ČSÚ. Životní podmínky 1913. Právo 2013/11/28. 
226 KELLER, Jan, Struktura příjmů domácností v ČR v první polovině roku 2001. Alternativy, 2001/11/7/, s. 20 
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Jan Keller uvádí, že jen kategorie 1 a 2 jsou schopné pravidelně spořit, kategorie 3 žije 

od výplaty k výplatě, 4. kategorie žije z úspor a prodeje věcí, příp. pomoci příbuzných. 

Kategorie 5 je odkázána na sociální pomoc. Téměř pětina domácností víc dluží, než má 

naspořeno nebo vydělává. Polovina domácností má jen úspory a nikomu nic nesplácí nebo má 

více úspor než dluží. Víc než třetina domácností nebyla schopna ušetřit ani korunu, třetina 

nejvýše tisíc Kč.227 

Dle MPSV žilo pod úrovní životního minima nejméně 160 000 rodin.228 Pobíraly 

plošné i testovací dávky, ale neměly příliš šanci se vrátit k normálnímu životu. Příslušníci 

těchto rodin častěji propadali alkoholismu, trápily je nemoci, páchali kriminální delikty. 

Nejvíce byly pádem do chudoby ohrožovány rodiny se třemi a více dětmi, v r. 2012 to bylo 

483 474 osob, z toho se pod hranicí chudoby pohybovalo 108 528 (22, 5 %). V neúplných 

rodinách alespoň s jedním dítětem evidováno v r. 2012 to bylo 427 638 osob. 

Jak shrnuje M. Formánek, „do řad zchudlých začínala padat jak mládež, tak staří lidé, 

ale také ženy v domácnosti, lidé se sníženou pracovní schopností, některé kategorie 

pracujících marginalizovaných na trhu práce, neúplné rodiny (případně úplné rodiny s jedním 

zaměstnaným na plný úvazek), rodiny s nezaopatřenými dětmi a také etnické skupiny.“ 229  

Podle Bautzové, Bohatové a Němce230, v r. 2000 vypadá rozvržení chudých takto: 

 

Samostatně žijící osoby  

46, 5% 

Dvou až tříčlenné 

domácnosti 

  

15 % 

 

Vícečetné rodiny   

14 % 

 

 

 

                                                 
227 KELLER, Jan. Struktura příjmů domácností v ČR v první polovině roku 2001. Alternativy, 2001/11/7/?, s. 20 
228 FORMÁNEK, Miloslav. Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. 175 s. ISBN 978-80-86844 
229 Tamtéž  
230 BAUTZOVÁ, L, BOHATOVÁ, V., NĚMEC, P, Ekonom 2000/37. Cit. dle FORMÁNEK, Miloslav. 

Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a moravskoslezským úvozem. Praha: 

Futura a.s., 2014. 175 s. ISBN 978-80-86844 

 



121 

 

Podle týchž autorů231 jsou na tom nejhůře: 

 

neúplné rodiny 

s nezaopatřenými dětmi 

 

55,7 % 

 

nejmenší zastoupení mají 

rodiny bezdětné 

 

10% 

 

 

Dnes jsou dle M. Formánka232 nejvíce ohroženi nezaměstnaní -  57,1 %, neúplné 

rodiny s alespoň s jedním nezaopatřeným dítětem - 49 % a osoby starší 65 let - 46,2 % 

K obdobným shrnujícím výsledkům dochází i studie Pavla Haita a Petra Janského v rámci 

projektu Národohospodářského ústavu AV, která se zabývá diferencovanými dopady inflace 

na 2 nejpostiženější skupiny občanů – na nízkopříjmové skupiny ekonomicky aktivních a na 

důchodce a srovnává je s průměrnými dopady na celou populaci.233 Bere přitom v úvahu 

specifiku spotřebního koše těchto skupin. 

Autoři této studie zahrnující období 1994 - 2010 nejprve sledují cenový vývoj 

hlavních komodit. Nejvýrazněji rostly ceny bydlení a energií, které v r. 2010 dosáhly zhruba 

380 % cen z r. 1994. Pro nejvíce postižené skupiny neměl větší význam růst cen alkoholu, 

tabáku a narkotik, v jejichž spotřebním koši nezaujímal takové postavení, jak u jiných skupin. 

Vliv naopak měly ceny zdravotní péče a léků, které zvláště od r. 2008 strmě stouply a na 

konci období dosáhly 330 % roku 1994. Překvapivě výrazně stouply ceny vzdělání (pozvolně 

k 250%), které pro nízkopříjmové rodiny s dětmi musely být velice zatěžující. Naopak 

vzestup cen potravin na 150 % pro zkoumané skupiny a v daném období zdaleka tak tíživý 

nebyl. 234 

V dalším zkoumání se však objevuje dlouhodobě pokračující trend, kdy se podle 

omezených příjmů utvářejí specifické spotřební koše jednotlivých skupin a podle vývoje 

                                                 
231 Tamtéž, s. 15 
232 Formánek s. 175, pozn. 698 
233 HAIT, Pavel, JANSKÝ, Petr. Kdo je nejvíce ohrožen růstem cen? Rozdíly v inflaci  

pro různé domácnosti. Praha: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského 

ústavu ČAV. Studie 1/2013. 13 s. [online]. http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2013.pdf [cit.20.2.2015]. 
234 HAIT, Pavel, JANSKÝ, Petr. Kdo je nejvíce ohrožen růstem cen? Rozdíly v inflaci  

pro různé domácnosti. Praha: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, projekt Národohospodářského 

ústavu ČAV. Studie 1/2013. 3-4 s. [online]. http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2013.pdf 

[cit.20.2.2015]. 

 

http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2013.pdf
http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2013.pdf
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inflace jednotlivých komodit se pak liší dopady na životní úroveň a tím i způsob života těchto 

skupin. Autoři se zaměřují na dvě skupiny domácností – občany v produktivním věku 

spadající do 10 % s nejnižšími příjmy a důchodce.235  

Do předmětu této práce nepatří metodologické diskuse o značně se lišících kritérií 

nízkého příjmu, které většinou nedokážou vystihnout skutečné postavení a tudíž i základ pro 

myšlení a cítění příslušných skupin, ale přece jen jsou kompatibilní natolik, aby bylo možné 

srovnávat jak mezi dvěma uvedenými skupinami, tak obě tyto skupiny s celou populací. 236 

Srovnání dlouhodobých údajů o inflaci základních komodit ukazuje, že za období 

1994 - 2010 činil průměr průměrné roční inflace pro celou populaci 4,258 %, pro 

nízkopříjmové domácnosti 4,895 % a domácnosti důchodců 4,777 %. 237                           

Při konkrétnějším pohledu zohledňujícím specifický spotřební koš a konkrétní dopady 

na jednotlivé skupiny předstihují důchodci ve většině komponent a roků mírně nízkopříjmové 

domácnosti, ale obě skupiny od sebe nejsou příliš vzdáleny a obě skupiny mají společnou 

vysokou citlivost na inflaci ve všech klíčových komoditách - v oblasti potravin a nealko 

nápojů, bydlení, energií, paliv a vody, a posléze nákladů na zdraví a odchylují se 

nezanedbatelně od průměrných hodnot pro celou populaci.238 V každém případě, již při studiu 

z těchto údajů o vznikající „společnosti chudoby“ ve mně začala klíčit hypotéza formulovaná 

v úvodu, že totiž vrstvou, která byla nejvíce postižena rekapitalizací, byli a jsou důchodci a 

pokud ne, prohrávají v této pochybné “soutěži“ s nízkopříjmovými, zejména s neúplnými 

rodinami s dětmi „jen lidově řečeno o prsa“. 

Nelze samozřejmě ignorovat údaje, které působí proti tomuto přesvědčení. Podle údajů 

M. Formánka239 každý pátý "„chudý“ " byl mladší 25 let a mladí lidé do 34 let tvořili 

polovinu všech sociálně slabých. Navíc do chudoby neupadali jen lidé se základním 

vzděláním (48% všech žadatelů o dávky), ale lidé se vzděláním středoškolskými až 

vysokoškolským. 

Odpovědí na neoliberální propagandu o tvrdé práci, která chrání před chudobou a vede 

až k těm pomyslným milionovým a dnes již miliardovým ziskům, byly reálné poměry vzniklé 

mezi zaměstnanci, zejména vznik kategorie nazývané v Evropě „pracující chudí“ – tj. dle 

Eurostatu240 ti, jejichž mzda nedosahuje 14 500 Kč hrubého měsíčně. Pracující chudoba 

                                                 
235 Tamtéž, s. 6 
236 Tamtéž, s. 2-6 
237 Tamtéž, s. 7 
238

Tamtéž. 6-11 s.  
239 FORMÁNEK, Miloslav. Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. 
240 Eurostat [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat 
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zapříčiněná různými faktory, hlavně odporem zaměstnavatele, pomohla spolu se zhoršujícími 

se bytovými a dopravními podmínkami tu absurdní a demoralizující situaci, kdy se pracovat 

za nízkou mzdu nevyplatilo a výhodnější bylo a je pobírat dávky.  

Minimální mzda se v ČR nezvýšila za sedm let241, příjmy při nejlepším stagnují, zato 

výrazně rostou náklady. Část příjmově znevýhodněných střídá dočasná či méně stabilní 

zaměstnání s krátkodobou nezaměstnaností a snaží se dostat k stabilnějšímu zaměstnání, část 

rezignovala.242 

Těchto několik základních indikátorů společnosti chudoby vytvářející se v lůně kdysi 

silně monolitní a rovnostářské československé a české společnosti jako antiteze podstatně 

méně početné společnosti bohatství na druhém pólu, nemůže přirozeně nahradit důkladný 

rozbor ekonomicko-sociálního vývoje rekapitalizované ČR.243 Byl to však nutný odrazový 

můstek ke zkoumání užšího předmětu této práce, kterým je postavení důchodců jakožto 

hypoteticky rekapitalizací nejvíce postižené kategorie občanů.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 Podle tvrzení předsedy ČMKOS J. Zavadila z r. 2013 se za 7 let od r. 2007 minimální mzda nezvýšila. Cit. 

dle FORMÁNEK, Miloslav. Restaurace kapitalismu v Česku aneb Tažení kapitalismu českou kotlinou a 

moravskoslezským úvozem. Praha: Futura a.s., 2014. 175 s. pozn. 698. ISBN 978-80-86844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
242 Tamtéž  176-177 s. 
243 O takovýto rozbor se s  větším či menší zdarem pokusili a pokoušejí různí autoři. Srov. např. Formánek, atd. 
244 Někteří levicově orientovaní autoři mají v souvislosti s důchodci problémy, jak je vztahovat ke kategorii 

„třída“, „sociální skupina“, resp. vrstva. Chtěl bych jen připomenout, že marxistická teorie nevidí důchodce jako 

jednolitou masu, ale jako masu diferencovanou především svou vazbou na třídu, ke které především patřili 

v době své aktivity. Zcela zavádějící by bylo je vnímat prioritně prizmatem názorů, které projevují, když se 

vyjadřují k politickým či světonázorovým otázkám, kde se nejvíce projevuje zkreslující vliv burza pronikající do 

jejich vědomí. Před vlivem této ideologie nejsou důchodci z neprivilegovaných vrstev chráněni ani v praktických 

otázkách dotýkajících se jejich bezprostředního života v systému a s tím je třeba počítat, jestliže pracujeme 

s jejich hodnoceními sebehodnoceními. Vzít v úvahu je třeba i jejich speciální zájmy, jimiž se vydělují 

z mateřských tříd, vliv a podoba těchto tříd v období, kdy je zkoumáme. A už z povahy námi vytýčené hypotézy 

o negativním dopadu rekapitalizace vyplývá, že nám třídně půjde o, řečeno Marxovými slovy, „invalidy, 

marodéry a markytánky“ třídy dělnické a jí blízkých sociální skupin, příp. o totéž u přechodných a dvojakých v 

současném kapitalismu se tenčících tzv. středních vrstev. 
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       Kap. 5.  Důchodci a důchodová reforma jako 
výrazný projev krize sociálního státu v ČR. Velká finanční 
krize a její dopady. 
 

5. 1. Počátky důchodové reformy  - do r. 2008  

 

V matných výchozích „reformních“ představách polistopadové rekapitalizační  

vládnoucí elity zaujímala „důchodová reforma“ a i její nadmnožina – sociální reforma – jedno 

z předních míst. Vláda a pravice jako taková byly k této reformě nuceny i žhavou realitou – 

nedostatkem prostředků v rámci státního rozpočtu, díky kterým nemohl dosavadní poměrně 

štědrý systém sociálního zabezpečení, včetně průběžného důchodového pojištění opřeného o 

platby zaměstnavatelů i zaměstnanců, jen tak pokračovat. 

Tak jako v žádné bývalé protosocialistické zemi však vítězové neměli k dispozici 

propracovanější koncepci a nebyli ani vnitřně jednotní.  

ČR měla nesporně příznivější podmínky pro provedení reforem, jaké si představovali 

pravicoví ideologové a politici reprezentovaní vládou V. Klause.  Později, čím dále tím silněji 

zazníval však na postup důchodové reformy z liberálního tábora názor, že právě česká vláda a 

V. Klaus osobně nevyužili dostatečně svůj potenciál. Oproti Slovensku také v českých zemích 

nebylo dosaženo tak vysokého stupně konsensu o podobě důchodové reformy, jaký by byl 

třeba. Příčinou samozřejmě nebyla údajně nedostatečná komunikace s veřejností, ale poměrně 

silné pozice vrstev prorostlých se státem či spojených s tržně sociálním modelem. Přitom – 

určitá tradice přemýšlení o důchodové reformě tu byla. První neformální skupina vznikla 

údajně ještě před r. 1983 a její členové se rekrutovali z Ústavů ČSAV, na VŠ i na rezortních 

výzkumných ústavech.245 

Jiří Večerník vytýká architektům českého reformního procesu, že se neopírali o 

teoretickou diskusi. Působila zde jistě setrvačnost v myšlení vědeckých „koryfejů“ 

zabydlených v předlistopadové pseudomarxistické ideologii a najednou „vyhozených“ ze 

zaběhaných kolejí. Navíc zde působila antikomunistická a antisocialistická, antimarxistická 

hysterie živená vydatně sdělovacími prostředky a politiky i jinými celebritami předhánějícími 

se v útocích na minulý systém a komunismus jako takový, takže i pouhé zamýšlení nad 

                                                 
245 ŠTROBACHOVÁ, Markéta, Komparace přístupu řešení důchodové reformy v České a Slovenské republice 

(bakalářská práce). Pardubice: Filosofická fakulta University, Pardubice, 2009. s. 19-20 
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sociální sférou se jevilo jako nepřípustně socialistické, podezřelé a zpočátku se ho dopouštěli 

jen zahraniční autoři. Zelenou dostaly zahraniční i domácí granty pouze na velké sociologické 

výzkumné projekty, které zachycovaly dopady změn na vědomí, což ale byla pouhá deskripce 

problémů sociální sféry.246 

Jiří Večerník správně upozorňuje na fakt, že „reformy“ neměly zpočátku žádného 

sociálně významného aktéra, ale rodily se z vůle několika politicky významných osob247 (a 

měl by dodat - i ze zahraničního zázemí a zřejmě nejen ideologického248). Upravíme-li jeho 

úvahu z hlediska marxismu, společnost ještě do značné míry měla svou minulou 

protosocialistickou třídní a sociální strukturu a zejména u neprivilegovaných vrstev 

neexistoval objektivní zájem na reformách v sociální oblasti. To platilo i o poměrně rychle se 

rodící maloburžoasii, pro kterou bylo sociální zázemí zajištěné ze zdrojů spravovaných státem 

vítaným příspěvkem k startovacímu kapitálu. Tím spíše, že řada z těchto čerstvých 

maloburžoů – drobných podnikatelů – se zase rychle, připravená o majetek i iluze, vracela do 

postavení zaměstnance, díky neschopnosti čelit chaosu transformace a konkurenci silnějších. 

Pokud jde o buržoasii rodící se do značné míry z bývalého řídícího aparátu, ani ta si ještě plně 

nezvykla na novou roli a nedokázala své představitele dost rychle a účinně podpořit. Zdá se, 

že zejména V. Klaus tuto situaci pochopil, projevil dostatečnou trpělivost a nespěchal 

s konkrétními politickými kroky. 

Večerník rozlišuje dvě fáze vývoje sociální reformy. Ta první byla spojena 

s počátečním krátkým obdobím vládní převahy sociálně liberálně orientovaného Občanského 

fóra (do poloviny r. 1992) a vyznačovala se značnou kontinuitou s předlistopadovou 

paternalistickou sociální politikou. Teprve ve druhé fázi (od poloviny r. 1992), za vlády ODS 

v čele s V. Klausem, získávaly jasnou převahu neoliberální koncepce. Přes neexistenci 

reprezentativní teoretické diskuse byly základní cíle připravované sociální reformy jasné: 

- v oblasti státních penzí oslabení vazby na předchozí výdělek a snaha povzbudit 

lidi k zapojení do soukromých penzijních fondů; 

- v oblasti dětských a dalších rodinných dávek zavedení příjmového testu a 

stropu pro dávky; 

- v oblasti sociální pomoci větší cílenost, adresnost, přísný příjmový test. 

                                                 
246 VEČERNÍK, Jiří, Česká sociální reforma – dlouhodobě udržitelná stagnace? In: Sborník prací fakulty 

sociálních studií brněnské university. Sociální studia 8. s. 106-108  
247 Tamtéž, s. 108 
248 Boj o vytvoření penzijních soukromých fondů, který se rozpoutal za Topolánkovy a Nečasovy vlády se zdá 

být dostatečným potvrzením faktu, že již na počátku 90. let byly kolem důchodových prostředků v ČR roztaženy 

sítě globálního kapitálu ovládajícího zejména americké penzijní fondy a těšícího se na tučnou smetanu 

z celoživotní práce českých důchodců. O různých domácích dobrodruzích – tunelářích - netřeba ani mluvit. 
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- v systému zdravotní péče posílení principu pojištění a odpovědnosti individua 

- obecně – odvozování sociální pomoci z občanských práv a odmítnutí zapojit 

zaměstnavatele a profesní asociace do sdílení sociálních záruk.249 

Pokud jde o praktické kroky reformy: 

Za první krok je považováno vytvoření dočasné, tzv. záchranné sítě pro ty, kteří by 

nezvládli přechod z protosocialistické ekonomiky na tržní. Proces dále pokračoval debatami, 

shromažďováním materiálů a argumentů, statistik z domova i zahraničí. Touto etapou 

pochopitelně prolíná ideologicko-mediální podsouvání představy o nadměrné štědrosti 

dosavadní sociální politiky. Po prvních parlamentních volbách federální vláda předkládá 

parlamentu scénář sociální reformy a publikovala ho v Hospodářských novinách 4. září 1990. 

V tomto stádiu se ještě mluví hlavně o přizpůsobování výdajů vývoji mezd a cen životních 

nákladů, v důchodové oblasti o oddělení důchodového účtu s příspěvky zaměstnanců i 

zaměstnavatelů od státního rozpočtu. 

V roce 1992 je už učiněn pro řadu pracujících, zejména horníků, citelnější krok – 

zrušení pracovních kategorií.250 V r. 1993, současně s daňovou reformou, nabyl účinnosti i 

zákon ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti jako první 

krok k tomu, aby se sociální pojištění z povinnosti státu stalo nadstandardem, který si jen 

s pomocí státu (perspektivně velmi skromnou) jako nadstandard platí zaměstnanci a drobní 

podnikatelé, zatím co velcí podnikatelé dostávají různými daňovými opatřeními a úlevami 

bonusy na povzbuzení svého „podnikání“, aby je utratili v luxusní osobní spotřebě. 

K oddělení financování penzijního pojištění od rozpočtu přitom nedošlo. Do roku 1996 

včetně, kdy důchodový systém vytvářel přebytky, nebyly tyto ani náležitě reflektovány a byly 

rozpouštěny ve státním rozpočtu, počínaje r. 1997 nahradil přebytek deficit.251 Formálně 

oddělit důchodový účet od rozpočtu se podařilo až v r. 2007 v souvislosti s politickými 

posuny zprava do středu. Tehdy byla také zmírněna řada norem, které utahovaly občanům i 

důchodcům opasky.252 

                                                 
249 VEČERNÍK, Jiří, Česká sociální reforma – dlouhodobě udržitelná stagnace? In: Sborník prací fakulty 

sociálních studií Brněnské university. Sociální studia 8. s. 112-113 
250 ŠTROBACHOVÁ, Markéta. Komparace přístupu řešení důchodové reformy v České a Slovenské republice 

(bakalářská práce). Pardubice: Filosofická fakulta University Pardubice, 2009. s. 20-21 
251 BEZDĚK, Vladimír, S přebytky důchodového systému se v ČR nehospodařilo dobře! In: Peníze. CZ. 

2011/8/4. [online].  Dostupné:: http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-

duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21 
252 Historie vývoje důchodového systému v ČR. Zpracovala V. Rudolfová, s přispěním D. D. Belčeva, I. 

Duškové, M. Potůčka a V. Samka, 2014. s. 5-7. [online] Dostupné:http://duchodova-komise.cz/wp-

http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21
http://www.penize.cz/duchody-a-davky/216915-vladimir-bezdek-s-prebytky-duchodoveho-systemu-se-v-cr-nehospodarilo-dobre%21
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V r. 1995 a v následujících letech se objevila skupina mladých ekonomů, která 

reagovala na vlnu reforem v sousedních zemích (Maďarsko, Polsko) s návrhem zavedení 

povinného fondového pilíře (Schneider, Kočišová, Kreidl). V programovém prohlášení 2. 

Klausovy vlády byla poprvé vyslovena myšlenka o možnosti fondového způsobu financování 

důchodového systému. Zároveň však byly učiněny některé kroky k povzbuzení spotřeby a 

podnikání (snížení příspěvku na sociální pojištění) vzhledem k tomu, že důchodový účet 

nebyl ještě deficitní. Později ovšem restrikce zase zesílily.253  

Prvním ověřením toho, jak veřejnost tyto „novoty“ přijímá, byl velký sociologický 

průzkum prováděný v roce 1991 v ČR a SR. Tento výzkum sice ukázal, že v Čechách 

v obecně ideologické poloze zabírá neoliberální a tupě antikomunistická politika víc než na 

Slovensku. Ukázal se však zajímavý fakt – v oblasti konkrétní sociální politiky, že přes 

kritiku minulosti jsou lidé natolik zvyklí na paternalistickou péči státu, že nechápou, že o ni 

brzy musí přijít. Jinými slovy – výzkum ukázal rozpor, který se měl táhnout i v dalších letech 

a znovu ožít po krizi v r. 2008 za vládnutí M. Topolánka a P. Nečase- totiž rozpor mezi 

obecně deklarovaným přijímáním buržoasních neoliberálních, ideologických prvků i u 

neprivilegovaných a současným kladným postojem k ryze levicovým hodnotám v rovině 

praktické sociální politiky.254 

Snad i proto si noví vládcové, stejně jako ti staří, netroufli zorganizovat celonárodní 

diskuzi o reformách a tyto reformy lidu prostě „oktrojovali“. Prvních projevů odporu si příliš 

nevšímali, i když jim třeba nakonec museli ustoupit.255  Příslušné rozhodovací struktury si 

netroufly ani zapojit do příprav reformy Světovou banku, která v r. 1994 vehementně 

vstoupila do procesů reforem řady států a tlačila povolné státy do tzv. radikální důchodové 

reformy a ovlivňovala dokonce i prioritu projednávání problémů v jednotlivých zemích. 

Konceptů sociální politiky se pochopitelně chopila pravice v řadě zemí a to i se Světovou 

bankou – např. Polsku, Maďarsku, samozřejmě i v ČR, ale v ČR s nevalným úspěchem. 

                                                                                                                                                         
content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-

syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf. [cit. 20. 2. 2015].   
253 Historie vývoje důchodového systému v ČR. Zpracovala V. Rudolfová, s přispěním D. D. Belčeva, I. 

Duškové, M. Potůčka a V. Samka, 2014. s. 4 [online] Dostupné: http://duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-

syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf. [cit. 20. 2. 2015]. 
254 ŠTROBACHOVÁ, Markéta. Komparace přístupu řešení důchodové reformy v České a Slovenské republice 

(bakalářská práce). Pardubice: Filosofická fakulta University Pardubice, 2009. s. 25-26  
255 Tamtéž.  Viz protesty ostravských horníků proti zrušen pracovních kategorií, důchodců proti zdvojnásobení 

daně v případě pracujících důchodců – tento zákon o dvojnásobné dani byl nakonec označen za antisociální a byl 

zrušen.  

http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf
http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf
http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf


128 

 

Světová banka nebyla do reformy zapojena a panovalo přesvědčení, že na „českou cestu“ 

stačí čeští odborníci sami a nijak zvláště nepotřebují cizí poradce. 256  

Teprve roku 1994 byl přijat zlomový zákon o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem (tzv. třetí pilíř).257 

Další změny přinesl zákon o důchodovém pojištění přijatý v roce 1995258, který 

obsahoval zvýšení věku odchodu do důchodu postupně a stejné měřítko na muže i ženy. 

Naštěstí politické spory uvnitř vládní koalice tento vývoj opět zabrzdily. 

Varovný signál přišel opět od sociologů, když výzkum v r. 1995 přinesl poznatek, že 

47,6% občanů ČR konstatovalo, že se jim žilo lépe před r. 1989. Ovšem při otázce týkající se 

sociálního zabezpečení odpovědělo 60% lidí, že přes sníženou sociální jistotu podporují 

nadále liberální hodnoty, z čehož bylo vyvozeno promptně, že podporují i reformy. Přesto 

však si ODS z obavy ze ztráty preferencí netroufla přejít k reformě „natvrdo“.  

Varovným signálem pro stoupence reformy bylo i snížení volebního náskoku ODS. 

Přesto se objevují ve věci důchodového pojištění tři podstatné prvky programových návrhů 

ODS: 

- rovný důchod ze státního rozpočtu pro všechny, 

- možnost důchodového připojištění 

- prodloužení věku odchodu do důchodu.259 

Formovala se již i opoziční platforma ČSSD – velmi krotká – požadující revizi zákona 

o reformě a odmítající zejména oddalování odchodu do důchodu i fondovou variantu.   

Vzhledem k určitému sociálnímu neklidu se ani v r. 1997 reformní atak nekonal. 

Změna vlády po předčasných volbách a vytvoření Zemanovy koaliční vlády, byť i vázané 

opoziční smlouvou s ODS, znamenala přerušení pro pravici tak nadějného vývoje, a to i přes 

značnou ústupnost vlády ČSSD smluvně opozičnímu partnerovi, pokud jde o výdajové 

restrikce. Opět byla do diskuse vrácena varianta kolektivních forem důchodového 

zabezpečení návrhem vzniku zaměstnavatelských fondů, a opět se objevil požadavek oddělit 

účty důchodového zabezpečení od státního rozpočtu.260 V průběhu dalšího vývoje neprošel 

                                                 
256 Historie vývoje důchodového systému v ČR. Zpracovala V. Rudolfová, s přispěním D. D. Belčeva, I. 

Duškové, M. Potůčka a V. Samka, 2014. s. 4. [online] Dostupné:http://duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-

syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf. [cit. 20. 2. 2015].   
257 Viz. Úvod této práce 
258 Tamtéž 
259ŠTROBACHOVÁ, Markéta, Komparace přístupu řešení důchodové reformy v České a Slovenské republice 

(bakalářská práce). Pardubice: Filosofická fakulta University Pardubice, 2009. s. 27-28 
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pokus zvýšit pojistnou sazbu důchodového pojištění, v r. 2002 došlo k dalším restrikcím 

výdajů v podobě zpřísnění podmínek na pro předčasný odchod do důchodu, v r. 1999 přinutil 

pokles zájmu o dobrovolné důchodové pojištění se státním příspěvkem vládu k novelizaci 

zákona o připojištění. 

Pokračovala diskuse o fondovém pojištění. Byly zřízeny různé orgány k reformě a 

hledán a nenalezen konsensus. Oddělení důchodového pojištění od státního rozpočtu, ani 

zaměstnavatelské fondy nebyly realizovány, neprošel pokus o předání důchodových 

prostředků jedné pojišťovně, ani pokus o zaměstnanecké penzijní připojištění. Byl však 

odmítnut nový pokus Světové banky vstoupit do příprav důchodové reformy, a to s poukazem 

na špatné zkušenosti okolních zemí, ale tento pokus opět oživil téma a povzbudil pravici. Na 

druhé straně i uvnitř Světové banky došlo k určitému vývoji směrem k respektování specifik 

jednotlivých zemí.  

V r. 2004 byla z odborníků napříč spektrem vytvořena tzv. Bezděkova komise, která 

měla najít konsensus pro základní rámec reformy. Výsledkem její činnosti byla shoda 

politických stran v Poslanecké sněmovně ohledně nutnosti důchodové reformy, ale pro 

neshody ohledně prodlužování věku odchodu do důchodu nebyl podepsán návrh dohody 

politických stran, který počítal s vytvořením fondu důchodové reformy, s podporou 

dobrovolných důchodových schémat a některými parametrickými změnami v průběžném 

financování. Pokračoval tlak Světové banky, protože důchodové prostředky ČR byly jistě 

velkým lákadlem pro spekulativní nadnárodní kapitál. 

 

5.2. Rozhodující etapa boje o důchodovou reformu 

 

Radikální zvrat přineslo volební vítězství pravice v r. 2006, které otevřelo cestu 

k realizaci těch nejsmělejších záměrů pravice a jejím prostřednictvím prosazovaných zájmů 

různých kapitálových lobby, především toho zahraničního. I přes skvělé vítězství musela 

ovšem vláda alespoň zpočátku lavírovat a ujišťovat občany, že zachová principy 

mezigenerační solidarity, podpoří rodiny s dětmi a vytvoří dlouhodobou rovnováhu celého 

systému, jakož i že přes snížení pojistného zachová rozhodující roli státního důchodu 

z průběžného systému. 

                                                                                                                                                         
260Historie vývoje důchodového systému v ČR. Zpracovala V. Rudolfová, s přispěním D. D. Belčeva, I. Duškové, 

M. Potůčka a V. Samka, 2014. s. 6. [online] Dostupné:http://duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-

syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf. [cit. 20. 2. 2015] 
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Už v první etapě reformy předpokládali její architekti zvyšování důchodového věku na 

65 let, délky pojištění na 35 let, stropy pro pojistné a pásmo pružného věku pro předčasné 

odchody do důchodu. 

Ve druhé etapě už mělo jít o oddělení majetku akcionářů a klientů u systému 

dobrovolného připojištění, pružnost forem tohoto připojištění, vyšší participaci 

zaměstnavatelů a zřízení samostatné kapitoly pro důchodové pojištění ve státním rozpočtu, 

dále pak propojení důchodové reformy s ekologickou daňovou reformou, a to při garanci 

minimálních příjmů důchodců. 

Až ve třetí etapě měl přijít kýžený cíl – dobrovolné (neprošla radikálnější stanoviska) 

pojištění prostřednictvím soukromých podnikajících fondů s možností vyvádění prostředků 

z prvního pilíře (tzv. opt - out).261 

Z iniciativy tehdy ještě ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase byla obnovena 

diskuse o reformě s jediným limitem – že nikdo nebude požadovat povinné fondové spoření. 

Okamžitě se rozhořel spor o věk odchodu do důchodu a další parametrické změny. Zjistila se 

nesolidnost strašení přízrakem stárnutí populace – skutečnost, že s pouhými parametrickými 

změnami může být stabilní a funkční do r. 2035 (místo dosud deklarovaných 2020 v případě 

nečinnosti). 

V lednu 2010 následoval nový útok proti průběžnému systému vytvoření poradního 

expertního sboru (PES) – jinak tzv. 2. Bezděkovy komise, ve kterém šlo o aktualizaci 

projekce vývoje systému a doporučení úprav k jeho stabilitě. V tomto sboru již většinu tvořili 

stoupenci povinného fondového spoření, zatímco menšina uvažovala o posílení dobrovolného 

třetího pilíře. Je zajímavé, že většinoví stoupenci povinného fondového spoření argumentovali 

tím, k čemu také skutečně došlo – že nebude dostatečný zájem o fondové spoření a proto by 

mělo být povinné. Situaci zkomplikoval ještě nález Ústavního soudu z dne 23. 3. 2010262, 

který dal zapravdu držitelů vysokých příjmů, kteří kritizovali přílišnou solidárnost a 

rovnostářství při výpočtu důchodů. 

Vláda slibovala soustředit příjmy ze zbytků privatizace a věnovat je na financování 

důchodové reformy. V r. 2011 vznikla další expertní skupina.  

                                                 
261PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR 17. 1. 2007. In: vláda.cz. [online]. Dostupné: 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780[cit.20.2.2015] [cit. 20. 2. 2015] 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR 25. 5. 2009. In: vláda.cz. [online]. Dostupné: 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780 [cit. 20. 2. 2015]. 
262 Předpis č. 135/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 2010. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-

135 

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780%5bcit.20.2.2015
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780
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Tahanice kolem reformy vyvrcholily přijetím paradigmatické reformy důchodového 

systému ČR, která zahrnula zřízení II. pilíře s možností vyvedení 5 % mzdy (3% místo 

příspěvku do státního pojištění plus další 2 % mzdy) do penzijního fondu a za snížení 

příspěvku na sociální pojištění nebyla podpořena ani odborníky, ani veřejností263a nesplnila 

podmínku shody politického spektra. Zákon byl navíc schválen většinou jednoho poslance, 

proti vůli nejsilnější opoziční strany – ČSSD, která deklarovala, že po svém vítězství tento 

zákon zruší. Zákon nepodepsal ani prezident republiky s odvoláním na nedostatečný 

konsensus pro tak závažnou změnu. To bylo vrcholné vítězství pravice po dlouholetém 

zápase, ve kterém česká veřejnost znovu a znovu, a nejen prostřednictvím politických stran, 

dokazovala neoliberálním, politikům a expertům, že jejich obdiv k vnucovanému řešení 

nesdílí. Praxe potvrdila předpovědi pesimistů – do druhého pilíře vstoupilo do konce roku 

2013 pouze 84 000 občanů, oproti 1 milionu, který předvídali optimisté, a půlmilionu, který 

předvídali pesimisté.264 

Přes nedobrou situaci ve společnosti a nedostatečnou schopnost opozice, zejména 

levice, čelit náporu ze zahraničí vydatně podporované pravice ovládající navíc sdělovací 

prostředky, zmizel pravicový sen v propadlišti dějin spolu s pravicovou vládní koalicí a jejími 

exponenty – M. Topolánkem, P. Nečasem, aj. Tečkou za reformou bylo zrušení II. pilíře 

Sobotkovou vládou v listopadu 2014. Lidé, kteří se zapojili do druhého pilíře, by měli mít 

možnost získat své peníze zpátky a rozhodnout se, zda je chtějí vyplatit nebo převést do 

třetího pilíře. Zrušení II. pilíře by mělo vstoupit v platnost 1. 1. 2016. Sobotka ve svém 

projevu zkritizoval předchůdce J. Drábka, který prosadil spuštění druhého pilíře navzdory 

nesouhlasu politické opozice, sociálních partnerů, odborné i široké veřejnosti. „Vstup do 

druhého pilíře se ukázal jako zcela nevýhodný pro většinu občanů. Mizivý zájem veřejnosti o 

vstup do tohoto systému spoření dokazuje, že šlo od první chvíle o slepou uličku a nesmyslný 

krok.“ prohlásil předseda vlády.265   

 

                                                 
263 V průzkumu agentury Ipsos z října 2011 odmítlo 74 % respondentů zavedení druhého pilíře. In: Historie 

vývoje důchodového systému v ČR. Zpracovala V. Rudolfová, s přispěním D. D. Belčeva, I. Duškové, M. 

Potůčka a V. Samka, 2014. s. 6. [online] Dostupné: http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-

Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-

%C4%8Derven-2014.pdf [cit. 20. 2. 2015]. 
264 MPSV. Do druhého pilíře vstoupilo za prvního půl roku 74 573 lidí, nejsilnější byl červen [online]. [cit. 2015-

05-11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/15607 
265 Vláda pohřbila Nečasův druhý důchodový pilíř: skončí v lednu 2016. Novinky 2014/11/12. [online]. 

Dostupné: http://www.novinky.cz/domaci/353304-vlada-pohrbila-necasuv-druhy-duchodovy-pilir-skonci-v-

lednu-2016.html [cit.20.2.2015]. 
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http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf
http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/V.-Rudolfov%C3%A1-Historie-v%C3%BDvoje-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-syst%C3%A9mu-v-%C4%8CR-%C4%8Derven-2014.pdf
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http://www.novinky.cz/domaci/353304-vlada-pohrbila-necasuv-druhy-duchodovy-pilir-skonci-v-lednu-2016.html
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5. 3. Krize kapitalismu i sociálního státu 

 

Rok 2008 nebyl však jen určitým mezníkem v boji o důchodovou reformu. Byl to rok, 

který hluboce otřásl celým kapitalistickým světem a - vzhledem k jeho celosvětovému 

charakteru a globálnímu stádiu vývoje – doslova celým světem. Katastrofa zrála už dlouho. 

V r. 2006 vzrostl ve čtvrtích s nízkopříjmovými obyvateli starších amerických měst 

(Cleveland, Detroit atd.) počet nesplatitelných hypoték na bydlení. Státní a komunální orgány 

se o věc nezajímaly, protože to postihovalo chudé vrstvy, Afroameričany, imigranty – 

Hispánce, rodiny se samoživitelkami, které měly problémy už daleko dříve. V polovině r. 

2007 však pandemie nesplatitelných hypoték zasáhla i tzv. střední třídu v městských a 

příměstských oblastech na jihu USA, dosud úspěšně se rozvíjejících (Kalifornie, Arizona, 

Nevada) si situace povšimli vládní činitelé a začaly komentáře i mainstreamových médií. Do 

konce roku přišly o své domovy 2 miliony lidí a další čtyři byly ohroženy.266 

Na podzim 2008 však krize zničila všechny velké investiční banky na Wall Street. Dne 

15. září 2008 se zhroutila proslulá investiční banka Lehman Brother, čímž praskla nafouklá 

bublina úvěrů založených na ničím neopodstatněné důvěře. Krize postupně zasáhla všechny 

hypotékami se zabývající instituce. Investoři po celém světě zjišťovali, že místo vysoce 

oceňovaných akcií mají v ruce kusy papíru a nejsou s to vyplácet své zaměstnance. Na všech 

rozích chyběly hotové peníze. Státy musely vykoupit obří pojišťovny kryjící mezinárodní 

operace. Do amerických bankovních systémů – měly-li být zachráněny před krachem – se 

pumpovaly ve velkém stovky miliard dolarů, jejichž zdrojem konec konců byly peníze 

daňových poplatníků středních a nízkopříjmových vrstev. Krachoval a byly subvencovány či 

vykupovány vlajkové lodi průmyslu, jako např. General Motors. 

Do konce roku byly zasaženy v USA všechny opěrné body ekonomiky i sociální sféry. 

Klesl obrat maloobchodu, nestavěly se domy, nezaměstnanost vzrůstala, závody a obchody se 

zavíraly. Velké firmy se zbavovaly přebytečných nemovitostí i lidí, obslužných článků 

apod.267  

Krize se rozšířila do světa – vážné, i když nerovnoměrné potíže způsobila v Evropě, 

zejména v jejich slabých článcích – ve Španělsku, v Irsku, ve východoevropských státech, 

zbankrotoval Island. Zasaženi byli asijští tygři východní a jihovýchodní Asie, včetně Číny. 

                                                 
266 HARVEY, David, Záhada kapitálu. Přežije svou poslední krizi? Praha: SOK-Rybka Publishing, 2010. s. 8- 9. 

ISBN 978-80-87067-28-4 
267 Tamtéž, s. 9-12 
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Pokles mezinárodního obchodu zasáhl exportní ekonomiky – Německo, Brazílii. Klesly i 

ceny ropy, což postihlo vývozce jako Venezuelu, Rusko a státy Zálivu. 

Na jaře odhadoval MMF, že byla zničena aktiva ve výši přes 50gtzt-  bilionu dolarů – 

což odpovídá roční globální produkci zboží a služeb. Podle Světové banky poprvé 

zaznamenala globální ekonomika rok negativního růstu.268     

Úvěrová krize se stala finanční krizí a ta krizí hospodářskou, politickou, sociální i 

mravní, která navíc přes omezené dílčí konjunktury vlastně nezmizela dodnes a stále 

zásadním způsobem ovlivňuje systém i svět, včetně ČR. 

Rheinhartová a Rogoff porovnávají tento krizový vývoj s velkými finančními i 

hospodářskými krizemi minulosti, kde se jim nabízí obzvláště srovnání s Velkou 

hospodářskou krizí vypuknuvší v r. 1929. Upozorňují, že po této krizi přelomu dvacátých a 

třicátých let trvalo zemím v průměru 10 let, než se jejich reálný HDP na hlavu vrátil na 

předkrizovou úroveň, takovýto návrat trval u poválečných krizí čtyři a půl roku. Zajímavým 

poznatkem je, že v rámci krize roku 2007 a dále jsou standardní indikátory krizí – zejména 

ceny bydlení a nezaměstnanost, produkce a státní dluh – plně srovnatelné s vývojem 

v minulém období, včetně třicátých let.  Navíc – při historických srovnáních jde většinou o 

srovnávání v rámci jednotlivých zemí, kdežto tato krize má celosvětovou povahu a pro 

jednotlivé země je daleko obtížnější a problematičtější z krize „vyrůst“ zvýšeným exportem 

nebo pomocí půjček ze zahraničí.  

Šíření krize odvíjející se od bubliny amerických hypoték nepodložených reálným 

tokem příjmů označují autoři Kaminská, Rheinhartová a Vegh jako „šílené a zběsilé“: 

„Za nákazové šíření považujeme situaci, kdy se v řadě zemí dostaví po určité události 

výrazné bezprostřední následky – tedy když důsledky jsou rychlé a zběsilé a vznikají v řádu 

hodin a dní. Tato „rychlá a zběsilá“ reakce je v protikladu s případy, kdy prvotní mezinárodní 

reakce na určitou informaci je ztlumená. To však nebrání tomu, aby i v těchto případech došlo 

ke vzniku postupných a vleklých následků, které mohou úhrnně mít veliký ekonomický 

dopad. Tento postupný vývoj nazýváme přeléváním. Všeobecné vnější šoky, jako změny 

mezinárodních úrokových sazeb nebo cen ropy, rovněž automaticky nezahrnujeme do naší 

pracovní definice nákazového šíření.“269 

Účelem této práce není tuto krizi analyzovat a popisovat, to už učinila a činí bohatá 

literatura renomovaných autorů, která se ovšem omezuje spíše na postižení jevových forem 

                                                 
268 HARVEY, David, Záhada kapitálu. Přežije svou poslední krizi? Praha: SOK-Rybka Publishing, 2010. s. 8- 9.  
269 RHEINHARTOVÁ, Carmen, ROGOFF, Kenneth, S., Tentokrát je to jinak. Osm století finanční pošetilosti. 

Praha: Dokořán-Argo, 2013. s. 199. ISBN: 978-80-7363-537-4 
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než podstaty celého procesu, jehož je krize bank poskytujících hypotéční úvěry jen špičkou 

ledovce. Analýzy těchto autorů jdou většinou hluboko proti dějinnému proudu a ukazují 

zárodky krize přesně v duchu Karla Marxe, o jehož přínos se mimořádně zvýšil zájem.270 

Např. renomovaní američtí experti na Velkou finanční krizi (což je název, který se rychle 

ujal) J. B. Foster a Fred Magdoff poukazují na závěry Keynesova nejvýznamnějšího 

amerického následovníka – Alvina Hansena z r. 1938. Tento keynesiánec přirozeně nevidí, na 

rozdíl od marxistů, vrozenou srdeční vadu kapitalismu a zní vyplývající logiku jeho zániku, 

ale fakticky tuto logiku popisuje. I podle něj může kapitalismus zabřednout do zpomalení 

růstu, vysoké nezaměstnanosti a nadbytečných výrobních kapacit – neboli do situace 

stagnace. I Keynesovi bylo jasné, že pro osud kapitalismu je nutné mít kam umísťovat kapitál, 

kam investovat. Keynesiánci vidí problém umístění kapitálu, ale vysvětlují si ho řadou 

faktorů, které jsou do značné míry nahodilé a navíc konstant v různých dobách, takže 

nevysvětlují, proč se tyto krizové jevy objevují až na jistém stupni vývoje kapitalismu a 

vcelku pravidelně se opakují ve větším a větším rozsahu. Ale i oni musí konstatovat, že 

„vysoká míra nerovnosti omezující relativní kupní sílu pracující třídy může oslabit spotřebu, a 

tím i očekávané zisky z nových investic.“271 

Hansen proto pojímá stagnaci jak dlouhodobý jev a přebírá dokonce i Schumpeterův 

termín „fenomén mizejících investičních příležitostí.“272  Až ekonomové Paul Baran a Paul 

Sweezy v práci přijímaní jako marxisté, i když se v nich spojovalo více vlivů a proudů 

(Keynes, Veblen, Schumpeter) došli v práci Monopolní kapitál ke zdůvodnění krizí na 

základě enormní produkce nadhodnoty v monopolním kapitalismu a poukázali na to, že 

dobová podoba kapitalismu se s tímto zákonitým a trvalým rozporem pouze dočasně 

vyrovnává státními výdaji na zbrojení, některými civilními výdaji v rámci sociálního státu, 

případně finančními spekulacemi, což dlouhodobě nebude stačit. To brzy potvrdily krize 70 

let.273  Foster a Magdoff připisují především Keynesovi pochopení role finančnictví 

                                                 
270 „Avšak za dané situace závisí nahrazení kapitálů, vložených do výroby ve značné míře na spotřební 

schopnosti neproduktivních tříd, zatímco spotřební schopnost dělníků je omezena jednak zákony mzdy, jednak 

tím, že jsou zaměstnáni jen dotud, dokud se jich může využít se ziskem pro třídu kapitalistů. Konečnou příčinou 

všech Konečnou příčinou všech skutečných krizí zůstává vždy chudoba a omezená spotřeba mas, která tu stojí 

proti tendenci kapitalistické výroby rozvíjet výrobní síly tak, jako by hranici jejich rozvoje tvořila pouze 

absolutní spotřební schopnost společnosti.“  MARX, Karel, Kapitál, sv. III/2. Praha: SNPL 1956. s. 27-28  
271 FOSTER, John, Bellamy a MAGDOFF, F., Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus, 2009. s. 

13. ISBN 978-80-902831-1-4. 
272 Tamtéž, s. 13 
273 Tamtéž, s. 13  
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v soudobém kapitalismu, tj. pochopení toho, co už dávno před Keynesem a dokonce před 

nástupem monopolního kapitalismu objevil K. Marx. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oba autoři ukazují, že jádrem Keynesova pohledu na krize v kapitalismu je poznání 

skutečnosti, že rovnováha kapitalistické ekonomiky je podmíněna tím, jak dalece je 

nadhodnota investována, což ovšem není jednoduché. Proti očekávání patřičných zisků působí 

různé faktory a to celý koloběh kapitálu brzdí. K jeho urychlení a hladkému průběhu slouží 

právě finančnictví, které se přestává omezovat na práci s reálnými penězi, i když se tyto už 

odpoutaly od těsného sepětí s drahými kovy. Vzniká akciový trh. Podle Keynese je 

výsledkem pokusu investorů omezit riziko provázející investice do výroby držením 

papírových pohledávek k majetku, které disponovaly snazší převoditelností.275 Tím ale 

vznikala možnost a samostatného vývoje dvou rovin oceňování – oceňování materiální 

výroby a oceňování finančních aktiv   - a tím také i možnost rozporu mezi tímto dvojím 

oceňováním. Vznikla možnost spekulace s papírovými pohledávkami o majetku a tím i 

možnost vysoké volatility a nestability.276    

Z tohoto poznatku je už jen krok k dalšímu poznatku, který autoři připisují zejména 

americkému ekonomovi  Hynmanu Minskému. Podle Minského je Achilovou patou 

vyspělého finančního sektoru jeho závislost na soustavném přílivu příjmů (zisku) 

podporujících a zhodnocujících jeho nepřetržitou expanzi. Nestabilita narůstá s tím, jak se 

dluh vrší na dluh a vzniká bublina, která splaskává, když se přísun hotovosti zpomaluje. 

Minského socialistickou orientaci potvrzuje následující výrok: „Kapitalismus je nedokonalý 

systém, který, není-li regulován, vede k periodickému opakování hlubokých depresí a 

k reprodukci chudoby.“277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Autoři neosobně přiznávají disidentství Magdoffa a Sweezyho, kteří stále prokazují spojitost 

mezi stagnací a tzv. financializací, tj. posunem těžiště kapitalistické ekonomiky od vlastní 

                                                 
274 Srov. např. MARX, Karel. Kapitál, sv. III/2. Praha: SNPL, 1956. s. 28-29.  Marx zde ukazuje, jak se ve formě 

směnek vlastně mezi kapitalisty vzájemně půjčují úvěry kapitalistů, pozemkových vlastníků i dělníků 

prostřednictvím spořitelen a tím se obchází nutnost, aby kapitalista měl silný reservní kapitál, a tak se odstraňuje 

závislost na skutečném přílivu kapitálu. Marx považuje na fiktivnost této směny směnek, takže se podnikání 

klidně může zdát velmi solidní a zpětné přílivy kapitálu čilé ještě dlouho, když zpětný příliv probíhá vlastně jen 

na účet napálených peněžních věřitelů a napálených výrobců. Proto podnikání vypadá vždy nadmíru zdravě 

právě před krachem.“ Marx kritizuje buržoasní ekonomy, kteří této iluzi podléhají vždy znovu. „Hospodářství 

vždy prosperuje a všechno jde náramně pěkně, až tu je najednou katastrofa.“  
275 Srov. následující text Marxe: „Pokud jsme dosud pozorovali zvláštní formu akumulace peněžního kapitálu a 

peněžního majetku vůbec, viděli se, že to není nic jiného než akumulace vlastnických nároků na práci. 

Akumulace kapitálu státního dluhu znamená jen to, že roste třída věřitelů státu, kteří mají právo přivlastňovat si 

určité částky z celkového výnosu daní. V tomto faktu, že i akumulace dluhů se může jevit jako akumulace 

kapitálu, je vrchol toho, jak neskutečně se mohou jevit reálné vztahy v úvěrové soustavě. 
276 FOSTER, John, Bellamy, MAGDOFF, Fred. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. české vyd. Všeň: 

Grimmus, 2009. s. 12-16. ISBN 978-80-902831-1-4. 
277 Tamtéž, s. 16-17 
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výrobní činnosti k finančním spekulacím, jinými slovy k vzájemnému přetahování kapitalistů 

o nejrůznější vlastnické poukázky na budoucí zisk. Už se několikrát vážným problémem stalo, 

že v honbě za zisky v budoucnosti se finančnictví odtrhlo od reálné výroby a celý pohyb a 

směna derivátů peněz byla založena pouze na iracionální důvěře v budoucí rozběhnutí 

obchodů. Poslední takto vzniklou a katastrofálně splasklou bublinou se stal obchod 

s hypotékami, který katastrofu odstartoval.278 

Magdoff a Sweezy správně upozorňují, že Minského teorie postrádá explicitní uznání návratu 

stagnace, která v průběhu období charakterizovaného státní zásahy a sociálním státem jakoby 

zmizela, do centra problémů kapitalismu. Tím se změnila i role finančnictví, které se 

z pomocného mechanismu stalo hlavním hnacím motorem. Podle Fostera a Magdoffa, aby se 

systém udržel v chodu, stal se závislým na nových a nových finančních bublinách. V 

monopolním kapitalismu nabyla klíčové role financializace, bez které by nebylo možné čelit 

stagnaci, proto autoři doporučují nadále hovořit o „monopolně- finančním kapitálu. 

Foster a Magdoff vysvětlují, že poslední tři desetiletí plynuly kapitálové nadbytky 

kontrolované korporacemi a spočívající v rukou institucionálních investor, jako jsou penzijní 

fondy, pojišťovací společnosti, „ve stále větším množství do širokého spektra důmyslných 

finančních nástrojů“279 a jen málo z obrovských kapitálových přebytků plynulo do investic. 

Investice zůstávaly ve stadiu prosté reprodukce – udržování provozu nevyužitých kapacit-a 

nešly na rozšířenou reprodukci. Vzhledem k malému odbytu chyběly lukrativní příležitosti ke 

zhodnocování kapitálu ve vlastní reálné ekonomice, a proto byly tyto volné kapacity 

vynakládány stále více na finanční spekulace. Oběh peněz nezprostředkoval oběh a 

zhodnocování zboží, ale stával se samoúčelem. 280 

Velmi zajímavá je v této souvislosti Marxova prognostická úvaha, která názorně 

ukazuje jeho převahu i nad současnými „velikány“ buržoasní ideologie, ale vyvrací taky 

některé oblíbené iluze 281rozšířené mezi levicovými intelektuály na západě i stalinisty u nás: 

                                                 
278 Tamtéž, s. 16-17 
279 FOSTER, John, Bellamy, MAGDOFF, Fred. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. české vyd. Všeň: 

Grimmus, 2009. s. 131. ISBN 978-80-902831-1-4 
280 Tamtéž, s. 131-133 
281 Jde o iluze předpokládající, že socialismus přinese zrušení trhu, zisku a peněz. Na druhé straně badatelé 

nepřekračující rámec buržoasní ideologie nedoceňují následující podstatný Marxův poznatek: 

„Tato společenská povaha kapitálu je podmíněna a plně se realizuje teprve úplným rozvojem úvěrové a bankovní 

soustavy. Na druhé straně jde tato soustava ještě dále. Dává průmyslovým a obchodním kapitalistům k dispozici 

všechen volný, ba i potenciální kapitál společnosti, který ještě aktivně nefungoval, takže ani osoby, jež ho 

zapůjčují, ani osoby, které ho používají, nejsou jeho vlastníky nebo výrobci. Tím ruší soukromý charakter 

kapitálu a obsahuje tak, sama o sobě, ale jen sama o sobě, zrušení kapitálu. Bankovnictvím se rozdělování 

kapitálu jako zvláštní podnikání, jako společenská funkce odnímá soukromým kapitalistům a lichvářům. Ale 

banka a úvěr se stávají nejmocnějším prostředkem, který žene kapitalistickou výrobu za její vlastní hranice, a 

jedním z nejsilnějších pák krizí a švindlu." In: MARX, Karel, Kapitál, sv. III/2. Praha: SNPL 1956. s. 153-154 
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„Konečně je nesporné, že úvěrová sousta bude mohutnou pákou při přechodu od 

kapitalistického výrobního způsobu k výrobnímu způsobu založenému na sdružené práci ale 

jen jako složka v souvislosti s ostatními velkými organickými převraty v samém výrobním 

způsobu.“282 

Jelikož úkolem této práce není analyzovat v abstrakci podstatu a příčinnost krize, která 

propukla v r. 2008, ani popisovat její jevové formy, musíme zde jen připomenout Marxovu 

teorii klesající míry zisku při klasické způsobu investování a vykořisťování přes věcný kapitál 

i jeho předvídání důsledků úrokového kapitálu a fiktivního kapitálu. Můžeme a musíme se 

vrátit k důsledkům krize pro neprivilegované vrstvy. 

5.4. K pojetí sociální nerovnosti a faktorům, které ji zapříčiňují   

O prohlubování společenských nerovností jsem psal již v souvislosti s výkladem 

globalizace a krize sociálního státu. Podrobněji se těmito otázkami zabývá kromě mnoha 

jiných autorů Oleg Suša, který se opírá o analýzy a zprávy Světové banky pro rozvoj i OSN. 

Připomíná, že již samo pojetí sociální nerovnosti je poměrně náročným metodologickým 

problémem, že tuto nerovnost musíme chápat v širším pojetí, které zahrnuje nejen ekonomické 

stránky, ale i nerovnosti v kvalitě života a šancích na důstojný život (včetně např. osobní 

bezpečnosti či dokonce přístupu k vodě), mocenské nerovnosti, distribuce rizik, v globálním 

měřítku pak i nerovnosti co do kontroly přírodních zdrojů. Alarmující je např. informace, že 

dnes má 80 % nejchudších obyvatel k dispozici už jen 20 % nerostných zdrojů oproti r. 1970, 

kdy to bylo ještě 50 %. 

Ale i když ponecháme stranou tyto širší, poněkud exotické aspekty spojené s  globální 

nerovností a budeme brát v úvahu pouze to, co je obvyklé pro rekapitalizovanou, 

„postkomunistickou“, relativně konsolidovanou zemi ve střední Evropě začleněnou do EU, 

nelze nerovnost zobrazit jen hrubými údaji o výši příjmů, případně podílu na HDP či 

rámcových výdajů státu na sociální účely. 

O. Suša upozorňuje na rozlišování indexu chudoby na globálním Jihu a téhož ve 

vybraných zemích OECD vzhledem k vlivu rovnější (dálo by se dodat privilegovanější) 

distribuce zdrojů na index lidského rozvoje v příslušné zemi. Píše i o potřebě doplnit ukazatele 

typu podílu na HDP, resp. výše příjmů, kvalitativním výzkumem životní zkušenosti lidí 

v různých místech (mj. i vzhledem k velkým počtům chudých lidí v bohatých zemích). Velmi 

decentně uznává systémovost vzniku oblastí nerovností a chudoby, převedeno do marxistické 

                                                 
282 MARX, Karel, Kapitál, sv. III/2. Praha: SNPL, 1956. s. 154 
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řeči – skutečnost, že je to kapitalismus, který plodí chudobu i v těch nejbohatších zemích, 

s privilegovaným postavením ve světě. 283  

V literatuře jsou uváděny následující univerzální faktory, které v podmínkách 

globalizace způsobují nerovnosti284: 

1. expanze nadnárodního kapitálu, 

2. větší vliv ekonomické otevřenosti, soutěže a deregulace, což vedlo k poklesu 

reálných mezd, 

3. technologické změny způsobující zásadní nerovnost mezi pracujícími, 

4. strukturální změny, marginalizace některých odvětví (zemědělství, těžba) a 

rychlá potřeba vzrůstu jiných (věda, služby), což znamená rozpor s daleko pomalejším 

přizpůsobováním se lidského faktoru – např. setrvačnost vzdělání a návyků starší generace 

apod. – tzv. digitální propast, periferizace zemí a regionů, 

5. segmentační tendence (např. prudký růst platů manažerů oproti řadovým 

zaměstnancům, zisky vlastníků apod., což údajně vede k aliancím manažerů a vlastníků 

proti zaměstnancům 285, 

6. funkční distribuce příjmů ve prospěch kapitálu v důsledku globalizace 

světových burzovních operací, 

7. růst významu kontinuálního vzdělávání, který působí na růst nerovnosti 

kvalifikace pracovních sil a segmentace práce obecně, 

8. trend k přesunu vnitropodnikových vyjednávání o mzdách od kolektivních 

k individualizovaným formám v rámci celkového trendu k flexibilizaci práce a organizace. 

Plně lze souhlasit se Sušovým konstatováním, že nerovnosti je možno analyzovat jako 

konkrétní sociální životní situace, do kterých se nedobrovolně dostávají jednotlivci či skupiny 

                                                 
283 SUŠA, Oleg, Problém sociálních nerovností v podmínkách globalizace. In: HRUBEC, Marek. Sociální kritika 

v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia. 2008. s. 309-

312. ISBN 978-80-7007-286-8.  
284 SUŠA, Oleg, Problém sociálních nerovností v podmínkách globalizace. In: HRUBEC, Marek. Sociální kritika 

v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia. 2008. s. 323 -

324. ISBN 978-80-7007-286-8.  
285 Tamtéž, s. 324. Pro marxistu je toto konstatování velice úsměvné – jde o klasickou ideologickou manipulaci 

zastírající fakt, že takovéto aliance jsou základním kamenem kapitalismu od jeho nejranějších počátků. I u 

některých z dalších výše uvedených faktorů jde o neúměrné spojování negativního dopadu s procesem ve 

výrobních silách a vytváření dojmu, jako by negativní dopady faktoru byly jakousi přírodní zákonitostí a 

nemohla se realizovat jinak než v kapitalistické slupce (např. dopady ve změnách ve vzdělání či marginalizace 

zemí a regionů nebo – a to zejména – nezdůvodnitelný vzrůst příjmů manažerů, včetně manažerů neodborníků ve 

vlastním předmětu produkce, nad mzdy dělníků. 
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lidí a že lidské oběti represivních sociálních transformací a vyvlastnění veřejných či 

komunitních zdrojů jsou oběti těchto situací.286  

Z marxistického pohledu tedy nelze právě uvedené klasifikaci faktorů způsobujících 

nerovnost, především upřít racionalitu, ale nejen příjmovou. V této příliš zobecňující 

klasifikaci se však ztrácejí faktory působící systémově na určité sociální skupiny a 

předurčující je tak obzvláště pro roli obětí toho, způsobu, kterým se problém těchto skupin i 

společnosti jako celku snaží řešit kapitalismus. Podle naší hypotézy si zde v negativním 

smyslu konkurují důchodci a neúplné rodiny. 287 

Jaký obrázek bychom dostali, kdybychom na ně výše uvedené faktory aplikovali? 

1. expanze transnacionálního kapitálu a jakékoliv změny v jeho strategii na ně 

působí více než na jiné sociální skupiny. V případě, že transnacionální kapitál svým 

příchodem či daleko spíše změnou strategie a odchodem ovlivní ekonomickou situaci 

země, jsou důchodci, kteří jsou příliš handicapováni věkem a s ním zákonitě spojeným 

zhoršováním zdravotního stavu a ubýváním schopností k adaptaci, v obdobné situaci jsou 

ale i neúplné rodiny s dětmi, kde péče rodiče o dítě podvazuje jeho flexibilitu v případě, že 

se buď jako výdělečná osoba stal obětí útlumu určité oblasti obživy nebo jako osoba 

závislá na dávkách a pomoci státu či jiných institucí stává obětí nutnosti šetřit v důsledku 

škod způsobených transnacionálním kapitálem; 

2. větší vliv ekonomické otevřenosti, soutěže a deregulace a snížení reálných 

mezd se sice přímo nedotýká těch, kdo již v důchodu jsou a jejich životní situaci může 

ovlivnit buď přes krachy negarantovaných soukromých peněžních fondů, situaci jejich 

rodinných příslušníků, přes možnosti přivydělat si k důchodu nebo přes dopady nové 

situace na stát či instituce důchodového pojištění, eventuálně inflaci. Všechny tyto 

momenty mohou působit na životní situaci těch, kdo se k důchodu teprve blíží, zejména 

přes nezaměstnanost těchto občanů, pokles prostředků ukládaných na důchodové fondy, 

šetření státu i pojišťoven, krachy penzijních fondů a situací státních financí vynucené 

úspory či redukce na důchodových účtech. Katastrofální dopady může mít na flexibilitu 

                                                 
286 SUŠA, Oleg, Problém sociálních nerovností v podmínkách globalizace. In: HRUBEC, Marek. Sociální kritika 

v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia. 2008. s. 325. 

ISBN 978-80-7007-286-8  
287 Samozřejmě je nutné připomenout, že jako marxisté přistupujeme třídně a že do předmětu našeho zkoumání 

nezařazujeme seniory, u kterých není podstatné, zda jsou či nejsou příjemci důchodu, ať již starobního, 

invalidního či jiného a jejichž postavení je dáno příjmy z titulu vlastnictví výrobních prostředků. Totéž se týká i 

neúplných rodin. Jedná se nám tedy o důchodce a neúplné rodiny zaměstnanců a příslušníků maloburžoasie či 

jinak sociálně handicapované se spíše nízkými příjmy.  

Při zamyšlení nad dopady globálně působících faktorů nerovnosti budeme uvažovat i o velmi rizikové skupině 

těch, kteří ještě důchod nemají a přitom na ně už dopadají určité handicapy a zkoumané faktory mohou jejich 

postavení budoucích důchodců značně ovlivnit.  
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koupěschopnost pracujících živitelů či živitelek neúplných rodin a opět přes šetření státu a 

veřejných institucí i inflaci. 

3. technologické změny způsobující zásadní nerovnost mezi pracujícími se nemusí 

dotknout těch, kdo si již užívají důchodu, mohou jen zvýšit jejich životní stres 

z probíhajících změn a vzít jim možnosti přivýdělku, ty, kdo ještě důchod nenastoupili, 

může čekat propouštění a nezaměstnanost, v optimálním případě výdaje s mobilitou a 

rekvalifikací, možnost zásadního existenčního ohrožení u neúplných rodin je nabíledni; 

4. strukturální změny, marginalizace některých odvětví, periferizace zemí a 

regionů – a viz předchozí faktor (zemědělství, těžba) a rychlá potřeba vzrůstu jiných (věda, 

služby), což znamená rozpor s daleko pomalejším přizpůsobováním se lidského faktoru – 

např. setrvačnost vzdělání a návyků starší generace apod. – tzv. digitální propast, 

periferizace zemí a regionů; 

5. segmentační tendence se většiny důchodců obou skupin netýkají a netýkají se 

masově ani neúplných rodin, pokud nejde o rodiny segmentací naopak dále 

zvýhodňovaných kategorií a ty se nacházejí mimo zadání našeho výzkumu; 

6. operace globálního kapitálu mohou mít negativní důsledky pro celé rozsáhlé 

populace (např. při měnových krizích, státních bankrotech, atd.) a ve vnitřním porovnání 

uvnitř populací mohou postihnut obě zkoumané skupiny obzvláště citelně a bez nadsázky 

ohrozit vůbec jejich holé přežití, vzhledem k tomu, že bez náhrady ničí jejich rezervy a 

dokonce i denní příjmy, připravuje je o bydlení, možnost zdravotního zajištění i prostředky 

pro nejnutnější spotřebu. Vezměme si např. krachy soukromých penzijních fondů, bank, 

pojišťoven, hypotéčních společností nebo katastrofální vyskočení inflace, krize 

z nadvýroby spojené s masovou nezaměstnaností apod. a neschopnost těchto skupin něco 

si vybojovat na privilegovaných vrstvách či státu přímou akcí. V jistém smyslu je tento 

represivní faktor pro obě skupiny nejnebezpečnější; 

7. růst významu kontinuálního vzdělávání – může se týkat jen důchodců 

hledajících přivýdělek, živitelů neúplných rodin, kteří jsou péčí o děti či biologicky a 

věkově vyřazeni z možnosti získat vyšší vzdělání; 

8. trend k přesunu vnitropodnikových vyjednávání o mzdách od kolektivních 

k individualizovaným formám v rámci celkového trendu k flexibilizaci práce a organizace 

postihuje přímo pracující neprivilegovaných profesí, jak živitele neúplných rodin, tak 

čekatele na důchod, těm, kteří již důchod pobírají a nemohou využít specifik své 

kvalifikace a práceschopnosti, zužuje možnost přivýdělku. 
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A přes všechny tyto faktory i přímo působí ten naprosto univerzální faktor, kterým je 

inflace v oblasti základních životních potřeb, jejíž dopady na zkoumané skupiny jsme 

připomněli ve čtvrté kapitole.288  

 

5.5. Dvě sociální skupiny nejvíce ohrožené krizí i reformami  

5.5.1. Postavení důchodců po neúspěšném pokusu o neoliberální 
důchodovou reformu 

 

Základní údaje o postavení té kategorie důchodců, která nás zajímá (důchodci – bývalí 

zaměstnanci, handicapovaní či drobní a střední podnikatelé, jejichž případné kombinované 

příjmy nepřesahují průměrnou velikost příjmu tzv. středních vrstev289) můžeme vzít z práce 

Saka a Kolesárové Sociologie stáří a seniorů290, jakkoli v našem pojetí se množiny 

„důchodci“ a „senioři“ nekryjí a sám věk není pro nás nejpodstatnějším momentem.       

Sak a Kolesárová, kteří se ovšem zaměřují na důchodce - seniory, jsou toho názoru, že 

senioři – důchodci patří ke skupinám, které nejcitlivěji odrážejí ekonomickou situaci ve 

společnosti a politiku státu. Podle nich předchozí vývoj byl ve znamení zkvalitnění jejich 

života, ale v posledních letech se situace zhoršuje. Zejména deregulace nájemného a platby ve 

zdravotnictví jejich ekonomiku zásadně mění.291 

Svůj soubor respondentů autoři charakterizují svůj soubor respondentů takto: 

- ze skupiny seniorů ve věku nad 60 let jich má 94% důchod a 12% má příjem 

ze zaměstnání, 

- sociální dávky pobírá méně seniorů (4%) než lidí ve věku 1-60 let (13 %). 

Průměrný důchod zkoumaného souboru na přelomu let 2010/2012 byl 9 923 Kč. 

Nejčastěji (41%) mají senioři důchod v rozmezí 8000-10 000 Kč, ale poměrně velká skupina 

je s důchodem do 8 000 Kč. Podle Saka a Kolesárové takovýto důchod vylučuje život v Praze 

v nájemním bytě a umožňuje pouze život na venkově ve vlastním domku. Důchod vyšší než 

12 000 Kč má 11 % seniorů.292 

                                                 
288 Srov. Čtvrtá kapitola této práce 
289 Jsem si samozřejmě vědom toho, že statistiky většinou nejsou konstruovány tak, aby těmto kritériím 

odpovídaly. Přesnost obrazu budou narušovat takové subkategorie jako „invalidní důchodci“, „pracující 

důchodci – senioři, pro jejichž postavení je podstatnější příjem z práce“, „důchodci – drobní podnikatelé“ atd.                                                       
290 SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína, Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. s. 225. ISBN 978-80-

247-3850-5 
291 Tamtéž, s. 139 
292  SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína, Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. s. 140. ISBN 978-

80-247-3850-5 
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V době všeobecného zadlužení jsou rozdíly mezi seniory a zbytkem populace i uvnitř 

generace seniorů jsou značné. Kolem2/3 vychází se svými příjmy, kolem 1/3 má úspory. 

V tomto směru dovede lépe hospodařit než mladší generace. Dluh má ve věkové skupině  31-

45 let 55 % respondentů, ve skupině 46-60 let 27 % a nad 61 pouze 8 % respondentů, od 

výplaty k výplatě má problém vyjít s penězi bez dluhů dalších 16 % respondentů 31-45 let, 21 

% ve věku 46-60 let, 20 % seniorů nad 61. Úspory má ve věku 31-45 let 16 %, 46-60 27 %, 

nad 61 35 %. 

Obecně lze říci, že čím delší část svého života občan prožil v polistopadové 

společnosti, tím je jeho finanční situace horší.  Předností seniorů je větší odolnost vůči 

lákadlům reklamy a marketingu i vůči zdánlivé „modernosti“ zadlužení.293 

Autoři však konstatují, že u důchodového a zdravotního systému lze již pozorovat jeho 

destabilizaci a rozklad, u zdravotního na chudinské a komerční zdravotnictví. Celkově je 

seniorská populace již za zenitem, propad nastává nejvíce tam, kde působí více rizikových 

faktorů (nemoc a potřeba léků, nájem v Praze, nízký důchod, osamocený život bez partnera 

s jedním příjmem). Např. ani jediný pražský senior ze zkoumaného souboru není schopen 

pokrýt z důchodu své životní náklady a deficit pokrývá buď z úspor nebo z příspěvků dětí či 

dalšího výdělku. V okrajových skupinách populace seniorů se objevuje upadnutí do 

bezdomovectví a roste i tendence k sebevražednosti. 294 

Ve spotřebním koši se podle Saka a Kolesárové senioři liší vyššími výdaji na léky, 

které jim v průměru pohlcují 900 Kč měsíčně. Celou populaci nejvíce zatěžují náklady na 

bydlení a nákup potravin. Dál už se výdaje liší – důchodce málo zatěžují náklady na dopravu 

a oblečení, populaci naopak doprava zatěžuje značně, ale nezatěžují ji tolik výdaje za léky. 

Senioři na druhou stranu mají poměrně příznivou situaci bytovou. Z nich 85 % bydlí 

ve vlastním domě či bytě v osobním vlastnictví, jen 11 % v pronajatém bytě. Z mladších 

generací bydlí ve vlastním jen 79 %. Seniory méně zatěžují náklady na dopravu a oblečení, 

ostat Rozpornější je už bydlení s partnerem či partnerkou – skutečnost, která patří 

k významným rizikovým faktorům. Osamělých je 37 % seniorů, v partnerském soužití 53 %, 

s dětmi 13 % a s rodiči 1 % seniorů.295 

 

 

 

                                                 
293 Tamtéž, s. 141-142 
294 Tamtéž, s. 142-143 
295  SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína, Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. s. 143. ISBN 978-

80-247-3850-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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5.5.2. Nízkopříjmové neúplné rodiny jako další oběť neoliberalismu 

 

Podle výsledků sčítání lidu v r. 2001 tvoří rodiny vedené jedním rodičem, u nás téměř 

20% všech rodin, a z rodin se závislými dětmi tvoří 24%296 Ani tyto rodiny netvoří 

homogenní skupinu, i když v českých podmínkách jsou zřejmě skupinou homogennější než 

jinde. Zkoumáním této skupiny se zabývá zdařile Jaroslava  Hasmanová - Marhánková.297  

K monolitnosti každé skupiny                                                                                                                                                                                      

přispívají dva výrazně a masově působící faktory, které jsou  logicky velmi těsně spojena 

s poklesem životní úrovně rodiny a zhoršení životních podmínek, včetně podmínek péče o 

děti. Jde především o vysokou rozvodovost (v širším smyslu tendence k rozpadání 

dlouhodobějších partnerských vztahů spojených s péčí o děti). Tato tendence je pro ČR 

typická od 80. let a v současné době končí rozvodem každé druhé manželství. Druhým 

podstatným faktorem formujícím skupinu nízkopříjmových neúplných rodin je vysoká 

mimomanželská plodnost, která roste od poč. 90. let. V roce 2007 se počet dětí narozených 

mimo manželství proti roku 1900 zečtyřnásobil a dosáhl 34, 5% všech narozených dětí.298 

K nízkopříjmovému charakteru skupiny pak vedou další doplňující faktory. Stále 

drtivě převládá praxe, že dětí z rozpadlých svazků bývají svěřovány ženám a příspěvky 

partnerů na děti většinou nejsou s to vykompenzovat ztrátu jednoho příjmu do rodinného 

rozpočtu. Zatímco mužům rozvod spíše uvolní ruce a usnadní kariéru, u žen vede v naprosté 

většině případů k poklesu životní úrovně. Během prvního roku po rozvodu klesá životní 

standard ženy v průměru o 75%. Cca 50% žen se ocitá po rozvodu v pásmu ohrožených 

chudobou. V r. 2006 uvedlo téměř 60 % žen žijících s dětmi bez partnera, že jejich čistý 

měsíční příjem nedosahuje deseti tisíce Kč.299 Je třeba vzít v úvahu i trvající, ne-li 

prohlubující se rozdíly mezi platy žen a mužů i mezi funkcemi zastávanými ženami a muži.300 

Samoživitelství přitom rozhodně nepřispívá k růstu profesní kariéry i možností flexibilně se 

vyrovnat s nároky zaměstnání. Většina zaměstnání neumožňuje ženám zůstat v kontaktu 

                                                 
296  Přehledně: Hlavní výsledky ze sčítání lidu v ČR 2001 a srovnání s minulostí. Praha: iDNES 15.12.2001. 

ISSN 1210-1168. [online].   Dostupné: http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-

srovnani-s-minulosti-py3/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jw [cit.20.2.2015]. 
297 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Matky samoživitelky a jejich situace v ČR: Sandwichová 

generace-kombinovaná práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies. 2011. s. 18 s 
298 Tamtéž, s. 3 
299 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Matky samoživitelky a jejich situace v ČR:Sandwichová 

generace-kombinovaná práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies. 2011. s. 4. 
300 Často bývá kladena otázka: V ČR mají ženy v průměru o 25 % nižší platy než muži. Největší platový rozdíl je 

ve věkové skupině 30-39 let, kde kulminuje péče o děti. Jednou z odpovědí nesporně je, že právě v této době se 

formují podstatné prvky profesní kariéry a postavení na pracovišti a zejména muži v řídících funkcích si své 

funkce hájí a mají také možnost hodnotit a rozhodovat. Tamtéž. 5 s.   

http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-srovnani-s-minulosti-py3/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/prehledne-hlavni-vysledky-ze-scitani-lidu-a-srovnani-s-minulosti-py3/domaci.aspx?c=A111215_151333_domaci_jw
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s jejich profesí a sladit s ní nezbytnou péči o děti. Navíc zde působí zmíněný diktát potřeby 

vydělávat, takže i tam, kde jsou možné částečné flexibilní úvazky, ženy o ně nemají zájem a 

preferují výši výdělku. Přibližně 94 % žen – samoživitelek pracuje na plný úvazek.301 

Charakteristické je, že na vyšších kariérních místech mají matky-samoživitelky nižší 

zastoupení.302  

Pro plnění rodinných povinností a péči o děti navíc ubývá pracovní síla, kterou je 

nutno nahradit, z čehož plynou dodatečné náklady. Ženy se samoživitelkami stávají nejčastěji 

ve věku 25-49 let, což vzhledem k posunu doby rození dětí znamená, že ještě pečují o děti a 

na vysoké procento z nich dopadá i péče o staré, příp. nemocné rodiče.  

Tohoto typu péče stále přibývá vzhledem k stárnutí populace a rostoucímu roku dožití. 

Prognóza do r. 2025 předpokládá, že na každých 100 žen v produktivním věku, které dnes 

představují hlavní typ pečovatele, bude připadat 55 osob starších 80 let.303      

Z této převládající role dvojí pečovatelky vyplývají samozřejmě i negativní dopady 

sociálně-ekonomické – omezená konkurenceschopnost těchto samoživitelek na trhu práce, 

omezená možnost rozvíjet svou kvalifikaci a vzdělávat se, větší304 vydání na pospas různým 

formám šikany, mobingu, voluntaristickým rozhodnutím zaměstnavatele apod., větší 

ohroženost ztrátou zaměstnání a obtížnější shánění nového zaměstnání, riziko chudoby, která 

se pak může přenést do dalších generací handicapovaných svým původem z této rodiny.305 

A to necháváme stranou aspekty biologické a psychologické – přetížení, stres, 

vyčerpání podporující vznik dalších chorob, sklon k nesprávným zkratkovitým výchovným 

metodám a zatížení psychiky dětí, ztížená možnost hledat si partnera atd., riziko devastace 

přetížené osobnosti a jejího uchýlení se k drogám, alkoholu, rizikovému sexu apod. Je 

s podivem, jak se většině samoživitelek zatím daří před těmito riziky unikat a hájit zdravý 

kořen své osobnosti i svoje děti před zesilujícími se negativy společenského prostředí. 

Změny v důsledku neoliberální politiky – omezování a zpoplatňování služeb, 

odbourávání státní garance a omezování sociálního státu a akcent vypjatého individualismu – 

mohou tyto katastrofické trendy ještě znásobit, mimo jiné i proto, že rozbíjejí přirozenou 

solidaritu a ochotu k vzájemné pomoci mezi lidmi, jakož i mezigenerační solidaritu. 

O to horší dopady má u nich nezaměstnanost – v r. 2005 dosahovala u žen pečujících o 

                                                 
301 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Matky samoživitelky a jejich situace v ČR:“Sandwichová 

generace-kombinovaná práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies.2011. s. 3-5 
302 Tamtéž, s. 5 
303 Tamtéž, s. 11 
304 Zaměstnanost žen nepřekračuje 58%, zatímco u mužů činí 75% In: Tamtéž, s. 4 
305 Míra chudoby žen samoživitelek se v různých zemích liší. ČR patří mezi země s největším rozdílem mezi 

rizikem chudoby u rodin s dvěma rodiči a s jedním rodičem. Pod transformaci na počátku 90 let se míra chudoby 

rodin s jedním rodičem zdvojnásobila. In: Tamtéž, s. 4 
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jednoho rodiče 13,6 %, u žen pečujících o dva rodiče 7,7 %.306 Matky samoživitelky byly 

podle názoru Hasmanové nejvíce zasaženy propuknuvší krizí, protože při návratu z mateřské 

dovolené se nejčastěji setkávaly s tím, ž jejich místa byla rušena pro nadbytečnost. Právě 

samoživitelky, ženy s malými dětmi vůbec, ženy nad padesát let a migrantky představovaly 

skupiny nejvíce ohrožené.307   

Souhrnně řečeno – zmíněné faktory postihují v drtivé většině jak důchodce, tak 

neúplné rodiny, kteří i v tom nejjednodušším příjmovém srovnání patří mezi nejchudší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Matky samoživitelky a jejich situace v ČR: Sandwichová 

generace-kombinovaná práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha: Gender Studies. 2011. s. 4 
307Tamtéž, s. 5 
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 Kap. 6 Důchodci jako sociálně ohrožená skupina         
 

6. 1 Sociální rozvržení v ČR 

 

Jaká je v současné době situace v ČR? Oficiální vládní materiály přesvědčují občany o 

tom, že nastává ekonomické oživení a mírný růst HDP v r. 2015 o 2,7 %, i když v dalším roce 

se možná opět nevyhneme nepatrnému zakolísání (2,5 %). Průměrná míra inflace by letos 

měla být 2,5%. Průměrná míra inflace v roce 2014 dosáhla 0,4 %. I v letošním roce (2015) by 

spotřebitelské ceny měly růst velmi pomalu, a to zejména kvůli výraznému propadu ceny 

ropy. Průměrná míra inflace by se tak letos mohla dále snížit na 0,3 %. V roce 2016 by již 

hlavní faktory ovlivňující inflaci měly působit buď neutrálně, anebo proinflačně.  

Predikce vývoje na trhu práce se ve srovnání s minulou makroekonomickou predikcí 

mírně zlepšila, očekávané tendence budoucího vývoje se ale nezměnily. Díky pozvolnému 

růstu ekonomické aktivity by se míra nezaměstnanosti měla postupně snižovat, zatímco 

zaměstnanost by měla mírně růst.  

Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 3,9 %, pro rok 2016 pak 

počítáme s velmi mírným zrychlením růstu na 4,1 %. Kromě zlepšování situace soukromého 

sektoru, k němuž postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a platů příznivě 

působí zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře. V obou letech by měl být růst tažen 

výhradně domácí poptávkou, příspěvky výdajů na spotřebu a tvorby hrubého kapitálu by 

přitom měly být přibližně vyrovnané. Saldo zahraničního obchodu se zbožím ve stálých 

cenách by naopak mělo růst HDP mírně tlumit. Poměrně solidní růst domácí poptávky by 

totiž měl vést ke zvýšení dovozu. 308 

Určitou informaci o stavu společnosti poskytují výzkumy rodinných účtů. Zkoumaný 

výběr respondentů dává tu nejzákladnější představu o rozvržení společnosti dle existenční 

situace občanů – pracuje s hrubým i čistým příjmem u různých typů domácností, s příjmem 

domácností i osob v nich. 

                                                 
308 Makroekonomická predikce MF ČR na rok 2015-16 . Leden 2015. Bussinessinfo.cz [online]. Dostupné: 

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/mfcr_makroekonomicka_predikce_duben_2013.pdf20 

[cit. 20. 2. 2015]   

http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/mfcr_makroekonomicka_predikce_duben_2013.pdf20
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Z 2 840 domácností ve výběru, s průměrným počtem členů 2,26, je 1 638 domácností 

zaměstnanců, z toho 738 s nižším vzděláním a 900 s vyšším. Dále je v souboru 415 

domácností OSVČ , 125 domácností nezaměstnaných a 478 domácností důchodců.309 

 Pokud jde o příjmy na jednoho člena domácnosti za rok: 

V celém souboru činí 169 276, - Kč hrubý příjem a 150 488, - Kč čistý. V celém 

výběru je se průměrný roční hrubý příjem jedné imaginární osoby se skládá z 83 075, - Kč 

příjmů ze závislé činnosti, především z hlavního zaměstnání. Příjem z podnikání činí 13 015, - 

Kč, různé sociální příjmy a dávky, včetně důchodu a podpory v nezaměstnanosti, 43 745, - 

Kč, příjmy z kapitálového majetku 87 000, - Kč. Daň z příjmu činí 8 082, - Kč a zdravotní a 

sociální pojištění 10 706, - Kč. Ve společenském průměru jde tedy o zdanění ve výši 4,8 % a 

odvod ve výši 6,3 %. 

Příjem jednotlivých příslušníků domácnosti zaměstnanců je vyšší – 188 248, - Kč 

hrubý a 158 907, - čistý. Zdanění odpovídá průměru celého výběru – 12 476, - Kč (6,6 %), 

odvod 16 846, - Kč (8,9%) je vyšší.310 

Příjmy příslušníků tří dalších typů domácností  - OSVČ, nezaměstnaných a důchodců 

jsou nižší nejen ve srovnání se zaměstnanci, ale i s  celkovým průměrem výběru.  

Z těchto tří menšinových typů domácností mají nejvyšší hrubý příjem členové 

domácností OSVČ 146 911, - Kč), v čistém příjmu (139 539, - Kč) jsou ovšem až za důchodci 

vzhledem ke zdanění - daně 2 842, - Kč (1, 9 %), odvody 4 530, - Kč (3,1 %), členové 

domácností důchodců – 146 024, - Kč hrubý a 145 533, - Kč čistý. Jejich zdanění (z 

přivýdělků) je minimální – 471, - Kč (0,3 %), odvody 20, - Kč (0,01 %).311 

Jiný a konkrétnější pohled na životní podmínky postihuje tabulka strukturace ročních 

výdajů „spotřebních jednotek“,312 tedy v zásadě opět domácností výše uvedených čtyř typů. 

Pro naše účely nemá vcelku smysl zabývat se strukturou výběru jako celku, vzhledem k tomu, 

že se v souladu s prezentovanou užší hypotézou zaměřujeme na vzájemné porovnání 

významných sociálních útvarů a zkoumání postavení důchodců - seniorů jakožto velmi 

výrazných obětí kapitalistické transformace.  

V  tabulce na bázi „spotřebitelských jednotek“ pracují zpracovatelé s poněkud 

modifikovanými částkami příjmů i vydání, kteréžto modifikace jsou pro účely této práce 

                                                 
309 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013. Domácnosti podle postavení osob v čele, 

podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Zprac. odbor šetření v domácnostech  CSÚ. Praha: 

CSÚ 2014. Tab. 1a. s. 13-17. ISBN-978-80-250-2557-4.  
310 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013. Domácnosti podle postavení osob v čele, 

podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Zprac. odbor šetření v domácnostech  CSÚ. Praha: 

CSÚ 2014. Tab. 1a. s. 13-17. ISBN-978-80-250-2557-4.  
311 Tamtéž. Tab.1 c.s.36-37. 
312 Tamtéž. Tab. 3c. 
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zanedbatelné.313 Procentuální zkoumání budeme odvíjet od průměrného ročního čistého 

příjmu daného typu domácností. 

I v této tabulce má největší roční čistý příjem domácnost zaměstnanců (204 367, - Kč). 

I u tohoto typu domácnosti, jakož i u ostatních, zaujímají ve struktuře výdajů první místo 

výdaje na bydlení a energie – 31 949, - Kč (15,6 %) a po nich výdaje na potraviny a nealko 

nápoje 28 854, - Kč (14, 6 %). Dále po sobě následují: 

 doprava: 19 827, - Kč (9,7 %) 

 tzv. ostatní zboží a služby: 19 576, - Kč (9,6 %)314 

 vydání neklasifikovaná jako spotřební (dále jen „nespotřební vydání“315): 17 627, - Kč 

(8,6 %) 

 rekreace a kultura: 14 872, - Kč (7,3 %) 

 bytové vybavení, opravy: 8 946, - Kč (4,4 %)  

 stravovací a ubytovací služby: 9 346, - Kč (4,6%) 

 oděv, obuv: 8 366, - Kč (3,5%)                                           

 pošta, telekomunikace: 6 872, - Kč (3,3%) 

 alkohol, tabák: 4 109, - Kč (2%) 

 zdraví: 3394, - Kč (1,7%) 

 vzdělání: 1094, - Kč (0,5%) 

 

Domácnosti OSVČ mohou disponovat s nižším příjmem (181 659, - Kč), v tom 

podstatném se ale nijak zvláště neodlišují, snad až na to, že dvě skupiny nejvýznamnějších 

výdajů mají v jejich výdajovém spektru větší váhu. Jsou to výdaje na bydlení a energie 

31 009, - Kč (17 %), výdaje na potraviny 30 079, - Kč (16,6 %) a ostatní zboží a služby: 

19117, - Kč (10,5 %). Velká mobilita při zejména obchodním podnikání zřejmě způsobuje, že 

na dalším místě oproti zaměstnaneckým domácnostem jsou náklady na dopravu 16 615, - Kč 

(9,2 %) a v těsném závěsu, více než u zaměstnanců, následují náklady na rekreaci a kulturu    

1 638, - Kč (9 %).  

                                                 
313 Tamtéž. 
314 Dílčím rubrikami této položky jsou: osobní péče, osobní potřeby a doplňky jinde neuvedené, sociální péče, 

pojištění, finanční služby jinde neuvedené, ostatní služby jinde neuvedené. Tamtéž. 

 314 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013. Domácnosti podle postavení osob 

v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Zprac. odbor šetření v domácnostech  CSÚ. 

Praha: CSÚ 2014. Tab.1a. s. 13-17. ISBN-978-80-250-2557-4.  
315  Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013. Domácnosti podle postavení osob 

v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Zprac. odbor šetření v domácnostech  CSÚ. 

Praha: CSÚ 2014. Tab.1a. s. 13-17. ISBN-978-80-250-2557-4.  
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Teprve pak následují nespotřební výdaje 10 877, - Kč (6 %), zřejmě rovněž 

charakterem činnosti a rolí cestování vynucené, oproti zaměstnancům relativně, svou vahou, 

větší náklady na stravovací a ubytovací služby – 9 128, - Kč (5 %) a oděv a obuv 8627, - Kč 

(4,7 %). Vcelku nepodstatné jsou další rozdíly i shody se zaměstnanci v pořadí bytové 

vybavení 8 357, - Kč (4,6 %), alkohol a tabák 4 240, - Kč (2,3 %), zdraví 3069, - Kč (1,7 %) a 

jako obvykle „Popelka“ vzdělání 1 175, - Kč (1,5 %). 

Třetí co do výše příjmů – domácnosti důchodců vydávají za bydlení a energie 

absolutně i procentuálně v řádu tisíců více než předchozí kategorie za všechny skupiny 

nejnáročnější položku – bydlení a energie (39 39, -1 Kč, 24 %). Výdaje za potraviny – 

druhou, velmi náročnou položku – jsou pro jejich rozpočet jen o něco menší zátěží než pro 

nezaměstnané (33 216, - Kč/ 20,5 %). 

Následují:  

- nespotřební výdaje: 16 686, - Kč (10,3 %) 

- ostatní zboží a služby: 12 628, - Kč (7,8 %) 

- rekreace a kultura 10 963, - Kč (6,8 %) 

- doprava: 9 475, - Kč (5,9 %) 

- bytové vybavení:7221, - Kč (4, 5 %) 

- zdravotní péče:  5 992, - Kč (3,6 %) 

- pošta, telekomunikace 5 383, - Kč (3,3%) 

- alkohol, tabák 4 240, - Kč (2,6 %) 

- stravovací služby, ubytovací služby: 3 958, - Kč (2,4 %) 

- oděv, obuv: 3 915, - Kč (2,4 %) 

- vzdělávání: 145, - Kč (0,09 %) 

Struktura výdajů důchodcovských domácností už daleko výrazněji než u dvou 

předchozích signalizuje limitovanost způsobu života omezenými prostředky a problémy 

s pokrytím základních existenčních potřeb. Určité pochybnosti o přesnosti sběru dat a 

reprezentativnosti výběru respondentů navozují sice nezanedbatelné, ale v dané seniorské 

specifice poměrně nízké výdaje na zdravotnické účely a jejich poměrně malá váha ve 

struktuře výdajů. 

 Ještě více limitován je pochopitelně způsob života nezaměstnaných (příjem 109 145 

Kč ročně – což v podstatě znamená 9095, - Kč měsíčně – částku, kterou, jak ještě uvidíme, 

rozhodně nebere většina nezaměstnaných a do které vcházejí přivýdělky a rozdíly mezi výší 

podpory bezprostředně odcházejících ze zaměstnání a která se snižuje u dlouhodoběji 
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nezaměstnaných.) Dominantní postavení ve struktuře výdajů nezaměstnaných mají výdaje na 

bydlení (31 286, - Kč, 28,6 %) a výdaje na potraviny (23 969, - Kč, 21,9 %). 316 

 

 

Následují: 

- doprava: 10 882, - Kč (8,8 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- ostatní zboží a služby: 9 651, - Kč (8,8 %) 

- rekreace, kultura: 7 732, - Kč (7 %) 

- telekomunikace, pošta: 5 591, - Kč (5,1 %) 

- bytové vybavení: 5065, - Kč (3,7 %) 

- nespotřební výdaje: 3 881, - Kč (3,5 %) 

- oděv, obuv: 3805, - Kč (3,5 %) 

- zdravotní péče: 1931, - Kč (1,8 %) 

- vzdělání 447, - Kč (0,4 %)  

- stravovací a ubytovací služby: 415, - Kč (0,4%) 

- alkohol, tabák: 145, - Kč (0,1%)317   

Jestliže poměrně významné místo výdajů na komunikaci odpovídají profilu 

nezaměstnaného hledajícího práci nebo alespoň – třeba ilegální – přivýdělek, poněkud 

překvapují nezanedbatelné náklady na kulturu a rekreaci, za kterými by se možná dalo vidět 

především cestování. Naopak, vzhledem k všeobecnému volání po flexibilitě a rekvalifikaci 

pracovní síly jsou poměrně malé výdaje na vzdělávání, což může být vysvětlitelné tím, že 

většinou náklady na rekvalifikaci platí stát, výjimečně firmy. 

Ve statistice rodinných účtů jsme získali jen rámcové porovnání existenční situace 4 

významných skupin. Toto zaměření výzkumu však nedává dostatečně plastický obraz o 

diferenciaci společnosti, vzhledem k tomu, že z ní situací příliš zprůměrovává a odřezává oba 

krajní konce existenčního žebříčku. Nedává obraz jednak situace příjmových špiček – velkých 

vlastníků a manažerských špiček, jejich služebních aparátů, špičkové byrokracie a celebrit 

sportu a show byznysu, jednak dolního konce žebříčku – nízkopříjmových vícedětných rodin, 

zejména neúplných rodin, pečujících o handicapované lidi či seniory (nemluvě už o „lidech ze 

                                                 
316 Veškeré údaje jsou čerpány z Českého statistického úřadu 
317 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013. Domácnosti podle postavení osob v čele, 

podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Zprac. odbor šetření v domácnostech ČSÚ. Praha: 

ČSÚ 2014. Tab. 1 c. s. 36-37. ISBN-978-80-250-2557-4.  
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dna“ – sociálně vyloučených a bezdomovců). I kategorii, na kterou se zaměřujeme, totiž 

důchodce, zobrazuje nediferencovaně. 

To se pokusíme napravit v dalším výkladu, zkoumáním konkrétnějších, přesněji 

zacílených výzkumů, postihujících tu část důchodců (v drtivé většině seniorů), která je 

spojena s neprivilegovanými třídami a na kterou dopadla mnohem výrazněji než na 

produktivní složky neprivilegovaných tříd, rekapitalizace a                                                                                                

tzv.  reformy. 

 

 

  6. 2 Objektivní i subjektivní charakteristiky a struktura 
důchodců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Že situace důchodců a dalších neprivilegovaných není a nebyla nijak růžová, 

naznačuje především jejich vlastní sebehodnocení. V současné době byly celkem vzato 

ulomeny některé obzvláště ostré hroty rekapitalizačních reforem a oficiální propaganda se 

vyznačuje umírněným optimismem, který většina občanů toužící po zlepšení celkem 

akceptuje. Přesto ve výběrovém šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR provedeném 2. 

- 8. 2. 2015 u 1069 respondentů hodnotilo ekonomickou situaci v ČR jako „dobrou“ jen 20 % 

dotázaných a odpověď „velmi dobrá“ se vyskytla jen ojediněle (1 %). 42 % respondentů 

hodnotí situaci jako ani „dobrou, ani špatnou“. 29 % ji hodnotí jako „špatnou“ a 7 % jako 

„velmi špatnou“, 1 % není s to odpovědět. Přitom je tento výsledek nejlepší od r. 2008. Tyto 

odpovědi respondentů poměrně těsně souvisí s jejich odpověďmi na otázku jejich hodnocení 

vlastní životní úrovně a koreluje s příjmovým rozvrstvením výběru. Kritičtější jsou důchodci, 

nezaměstnaní a levicově smýšlející občané.318  Pokud jde o hodnocení vlastní životní úrovně, 

45% respondentů ji hodnotí jako „dobrou“, z toho 7 % jako „velmi dobrou“. Za „špatnou“ ji 

považuje 17 %, z toho 3 % jako „velmi špatnou“. 38% ji hodnotí jako ani „dobrou, ani 

špatnou“.319 

Co se týče vývoje názorů v delším období, u hodnocení celkové ekonomické situace se 

od r. 2013 projevuje mírný trend postupného poklesu podílu negativních hodnocení a to 

současné je nejlepší od r. 2008. Trend zlepšování hodnocení se prosazuje i v otázce hodnocení 

                                                 
318 ČERVENKA, J., Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015. 

ev150302. CVVM SOÚ AV ČR v.v.i. [online]. Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-

hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2015 . [cit. 3. 3. 2015] 
319 Tamtéž. 
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životní úrovně své domácnosti (v únoru 2013 svou životní úroveň kladně hodnotilo jen 37 % 

respondentů).320 

V nejaktuálnějším šetření z března 2015 se tyto údaje příliš nemění, dochází však 

k mírně vyšší polarizaci. Při hodnocení ekonomické situace ČR vede tato polarizace 

k mírnému posílení kladných hodnocení a nepatrnému poklesu negativních, ale 

v dlouhodobém konstantním trendu poprvé nebylo zaznamenáno meziměsíční zlepšení. Při 

hodnocení situace domácností mírně přibyla negativní hodnocení včetně velmi špatných. 

V dlouhodobější řadě není vidět změna. Nositeli negativních hodnocení jsou předpokládané 

skupiny – důchodci, nezaměstnaní, obyvatelé Ústeckého kraje, příznivci KSČM, nevoliči, 

kritikové vlády, radikální pravice.321 

Ještě před tímto mírně pozitivním trendem proběhlo v říjnu 2012 šetření CVVM  (10 

025 respondentů) sledující hodnocení některých sociálních podmínek v ČR. Šlo o otázky 

vzdělání, zdravotní péče, bydlení, zaměstnanosti, života se zdravotním handicapem, založení 

rodiny a zabezpečení ve stáří, o možnosti, které poskytuje ČR v dané době.322 

Velmi výmluvné je, že kladné hodnocení převládá pouze u možnosti vzdělání (71 %) a 

zdravotního zabezpečení (58 %)323, ve všech ostatních momentech převažuje hodnocení 

kritické. Relativně nejhůře vnímají občané možnosti zabezpečení ve stáří (83 % kriticky, 11 

% pozitivně). Toto hodnocení přitom bylo horší než kdykoli v minulosti, ve srovnání se 

stejným šetřením z r. 2010 stoupl počet kritických hodnocení: u možnosti získání bytu a u 

podmínek života zdravotně postižených (o 7 % vyšší), u založení rodiny a získání zaměstnání 

(o 5 %), u vzdělání, zdravotní péče a péče o seniory  

 je na hranici statistické chyby.324 V korelaci s charakteristikami respondentů se projevuje 

obvyklá závislost – optimističtější a pozitivnější jsou hodnocení lépe situovaných, odborníků, 

                                                 
320 Tamtéž. 
321 ČERVENKA, J., Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2015. 

ev150302. CVVM SOÚ AV ČR. [online]. Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/ekonomicky-vyvoj/obcane-o-

hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-brezen-2015. [cit. 3. 3. 2015]. 
322 ČERVENKA, J., Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2012. eu121030. CVVM SOÚ AV ČR. 

v.v.i eu121030.pdf.  CVVM SOÚ AV ČR. v.v.i. [online]. Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/prace-prijmy-zivotni-

uroven/hodnoceni-nekterych-socialnich-podminek-rijen-2012 

 [cit. 3. 3. 2015] 
323 Pořadí kritičnosti při hodnocení dalších podmínek je následující: finanční podmínky pro zakládání rodin (82% 

negativně), možnost být zaměstnán (80 % negativně), podmínky zdravotně postižených (73 %), možnost získání 

bytu (68 %). Tamtéž. 
324 ČERVENKA, J. Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2012. eu121030.pdf CVVM SOÚ AV ČR. 

v.v.i. [online]. Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/prace-prijmy-zivotni-uroven/hodnoceni-nekterych-socialnich-

podminek-rijen-2012 

 [cit. 3. 3. 2015] 
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s vyšším vzděláním, mladých lidí a obyvatel regionů typu Prahy či Středočeského kraje, 

kritičtí jsou důchodci, dělníci, starší lidé, venkovské regiony.325     

V jiném šetření  CVVM z listopadu 2010 se zkoumaly názory občanů nad 15 let (bez 

důchodců) na důchodový systém a důchodovou reformu (otázky: Máte obavy o dostatečné 

finanční zajištění v důchodu? Dokáže vás státem vyplacený důchod finančně zajistit?), 

projevily obavu ze svého zajištění 2/3 respondentů, 1/4 projevila velké obavy a bez obav byla 

jen 1/4. Respondenti byli také velmi skeptičtí ve svých očekáváních dopadu důchodové 

reformy. 45 % se jich domnívalo, že důchody klesnou, 31 očekávalo stejnou úroveň. Jen 

necelá pětina situaci neuměla posoudit.326 

Objektivní kořeny tkvící  reálném zhoršování existenční situace se odrazily i ve 

vědomí občanů. Dochází k určitému slábnutí manipulačního vlivu oficiální ideologie a 

propagandy. Zachycují to opakovaná šetření CVVM zaměřená k otázkám důchodového 

systému a reformy penzí. V prosinci 2012 se vcelku rovnoměrně rozložily názory na otázku, 

zda má být důchod založen na solidaritě s nepříliš velkými rozdíly (příklon 36 % 

respondentů) nebo, zda má pouze odpovídat výkonu, a výrazně se lišit výší příspěvku do 

systému (příklon 34 %). Více než čtvrtina respondentů (28 %) zůstala s názory uprostřed. 

Naproti tomu 63 % se přiklonilo k názoru, že o finanční zajištění občanů v důchodu se má 

starat stát a jen o málo více než čtvrtina volila střed a jen asi 9 % přejalo oficiální tezi 

„postarat se sám“. Jen pětina respondentů (22 %) se vyslovila pro to, že důchodový systém 

v ČR je spravedlivý a necelé dvě pětiny (37 %) byla opačného názoru, 35 % se pohybovala 

uprostřed.327 Pravicová manipulace a zvýšený tlak však přece jen vydal určité plody a to 

paradoxně v době, kdy vláda tradiční pravice končila a tzv. druhý pilíř byl zrušen novou 

koalicí ČSSD, ANO a KDU - ČSL v této věci s plnou podporou KSČM. Každoročně 

opakované šetření, které se konalo v listopadu 2014328, zaznamenalo přece jen určitý, i když 

vcelku malý posun směrem k pravicovým stanoviskům. V otázkách volby důchodového 

systému se sice rozvržení stanovisek respondentů změnilo jen naprosto nepatrně. Počet těch, 

kdo sázeli na státní zajištění důchodu, klesl z 63 % na 56 % a počet těch, kdo sázeli na 

                                                 
325 Tamtéž.  
326 TABERYOVÁ, P. Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu. 8.-15.11. 

2010. es101222d. CVVM SOÚ AV ČR.v.v.i. [online].   Dostupné: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a3808/f3/101086s_es101222d.pdf [cit. 3. 3. 

2015]   
327 ČERVENKA, J. Občané o důchodovém systému-prosinec 2012. es130128. CVVM SOÚ ČAV.v.v.i. [online] 

Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6942/f3/es130128.pdf]. [cit. 3. 3. 

2015] 
328 ČERVENKA, J., Občané o důchodovém systému. -listopad 2014. CVVM SOÚ AV Č, v.v.i.. es150116. 

[online] Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7320/f3/es150116.pdf [cit. 

3.3.2015] 
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samotné občany, naopak vzrostl z 9 % na 12 % a o 3 % na 30 % stoupl i počet „obojakých“ 

středových stanovisek.329 Na druhé straně však také z 22 % na 15 % poklesl podíl těch, kdo 

považovali důchod v jeho současné podobě za spravedlivý, a počet nespokojených vzrostl 

z 37 % na 43 %.330 

Pokud jde o vnitřní strukturaci respondentů rozpolcených v otázce solidarity či 

zásluhovosti, pak od solidarity se celkem trvaleji odklánějí lépe situovaní, zvláště podnikatelé 

a odborníci či manažeři, s vyšším vzděláním a mladí, zařazující se v politické škále k pravici, 

zejména voliči ODS.  

K solidaritě se však poněkud více přiklonili lidé méně spokojení s životní úrovní, ve 

věku nad 60 let, důchodci, nezaměstnaní, nevoliči, voliči KSČM, nestraníci.  

Obdobné členění se projevilo i v otázkách úlohy státu při zajišťování důchodu, méně 

významné byly tyto rozdíly u spravedlivosti důchodu, kde u stoupenců spravedlivosti, patrně i 

jako výraz odporu proti druhému pilíři navrhované reformy systému, mírně přibylo 

stoupenců, levice, voličů ČSSD a nestraníků.331 

V listopadu 2013   CVVM zkoumalo opakovaně některé otázky spojené 

s důchodovým systémem a reformou penzí. Respondenti se měli vyjádřit k potřebě, změny, 

různým možnostem této změny, věku a k tomu, zda vědí o relaci pojištění s objemem 

vyplacených důchodů. Vliv oficiální propagandy působil do té míry, že 72% respondentů se 

vyslovilo pro potřebu změny, z toho 27 % rozhodně, jen 13 % bylo proti, z toho 2% rozhodně, 

15 % neví. Ve srovnání se šetřením z roku 2012 počet přesvědčených o nutnosti změny 

vzrostl o 15 % bodů hlavně na úkor odpůrců. O potřebě změny však výrazněji mluvili ti, kteří 

označili systém jako nespravedlivý (89 %).332                                            

Výzkum však potvrdil neochotu značné části respondentů podpořit nějakou formu 

změny. Asi třetina (32 %) z nich nepodpořila ani jedno z navrhovaných opatření, i když i 

z těchto 32 % dvě třetiny zastávaly názor o potřebě změny. Některá opatření – např. zvýšení 

sociálního pojištění – podpořili dokonce spíše ti, kteří potřebu změn odmítli. Pouze u dvou 

návrhů neoliberální, pravicové provenience – druhého pilíře a prodloužení doby pojištění – 

byla jasná korelace mezi těmi, kdo podporují změnu, i těmi, kdo podpořili tato opatřeni. 

Zvýšení pojistného nebo daní v rámci solidárního režimu podpořili častěji lidé nad 60 let. 

                                                 
329 Tamtéž.  
330 Tamtéž.  
331 ČERVENKA, J., Občané o důchodovém systému-listopad 2013. es 131217 CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i.. 

[online]. Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7147/f3/es131216b.pdf [cit. 

3.4.209] 
332 ČERVENKA, J., Občané o důchodovém systému-listopad 2013. es 131217 CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i.. 
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Opačné pozice – snížení, důchodů s nezvyšování pojistného a daní – zaujímali lidé pravicové 

orientace. Zvýšení hranice pro odchod do důchodu podporovali manažeři, vysoce 

kvalifikovaní odborníci a stoupenci středu. Prodloužení doby pojištění mělo vyšší podporu u 

lidí s dobrou životní úrovní, kvalifikovanými odborníky či manažery se středovou orientací, 

lidí s vyššími příjmy. Rozdělení důchodů na základní a spořící část, teď druhý pilíř, podpořili 

zámožní, kvalifikovaní odborníci, manažeři a voliči ANO nebo zelených. Silně proti byli 

stoupenci KSČM.333 

Při výzkumu o dva roky později, po zavedení druhého pilíře, kdy ještě působila 

setrvačnost pravicového vzmachu, se tyto tendence buď nezměnily, nebo znásobily. Zesílil 

názor, že změna je potřeba (73%, proti roku 2012 o 16 bodů, proti r. 2013) a ubylo 

nerozhodných. Na názoru o potřebě změny se potkaly síly značně různorodé – mohl to být 

špičkový manažer, který by rád místo 40 000, - Kč měl důchod 60 000, - Kč a stěžuje si u 

Ústavního soudu nebo též pokladní s důchodem 8000, - Kč či ještě méně. Opakovala se 

nechuť podpořit konkrétní opatření- souhlas mírně převážil (43% souhlas) jen u potřeby 

rozdělení pojištění na spořící (2 pilíř) a garantovanou část, s nejmenším odmítnutím se setkalo 

prodloužení doby pojištění (33% pro) a zvýšení pojištění nebo daní (31% pro), výrazně 

odmítnuto bylo prodloužení doby odchodu do důchodu či snížení důchodu (11 a 9% pro, cca 

81% nesouhlas).334 Už hlubší obraz situace a diferenciace sociální pozice důchodců-seniorů 

podává publikace Senioři v ČR v datech 2010.335 Podle této publikace činí v ČR podíl 

starobních důchodců na populaci nad 15 let 16,6 %. Jádro této skupiny tvoří souhrn příjemců 

měsíčních starobních důchodů ve výši od 8 000, - Kč do 10 999, - Kč, což představuje 

1 523 647 osob - 56,3 % celé populace starobních důchodců. Nejpočetnějšími skupinami jsou 

příjemci důchodů od 10 000 do 10 999, - Kč (21 %) a od 9 000 do 9 999, - Kč (18,8 %). 

Naopak na dolním konci žebříčku jsou skupiny pobírající od symbolické 1 koruny do 2 999, - 

Kč – 175 910 (6,5 %). 

Tento výzkum už sice ukazuje situaci věrněji, ale jeho slabina je na první pohled 

zřejmá. Členění proti sobě postavilo nejasnou masu cca 598 000 osob (22,1 %) pobírajících 

více než 11 000, - Kč měsíčně proti více než 2 100 000 osob přesně zmapovaných. Přitom 

mezi 11 000 a dejme tomu 18 000, který by brala podstatná část z  22,1% 

                                                 
333ČERVENKA, J., Občané o důchodovém systému. -listopad 2014. CVVM SOÚ ČAV. es150116. [online] 

Dostupné: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7320/f3/es150116.pdf [cit. 3.3.2015]  
334 Tamtéž. 
335  ŘEZANKA, M., Senioři v ČR v datech-2009. Kód: e-1417-09. Praha: ČSÚ. 2009. s. 76-77, 94-98. ISBN 

978-80-250-1991-7.[online] Dostupné: https://www.czso.cz/documents/10180/20565907/05_kap.pdf/fb3e573d-

0d85-44e7-a517-7c26ec16ee06?version=1.0  [cit.3.3. 2015]     
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důchodců  pobírajících více než 11 000, - Kč, není zase tak převratný rozdíl a takováto 

diferenciace by vypovídalo něco zcela jiného než údaj, že z půlmilionu důchodců nad 11 000, 

- Kč jich bere 300 000 částku 50 – 100 000, - Kč měsíčně. Pak by vznikala otázka, zda se těch 

300 000 zámožných skládá z vynálezců, hasičů, špičkových lékařů či organizačních manažerů 

velkých projektů nebo z bankovních ředitelů, tunelářů a mafiánů různého druhu. Podstatně 

pravděpodobnější však je, že se většina ze špičkových 22,1 % nebude svým postavením od 

těch ostatních příliš odlišná. 

Částečnou odpověď na výše nastolenou otázku podrobnější příjmové diferenciace 

mezi starobními důchodci s vyššími důchody dává publikace Ženy a muži v datech 2011, kde 

je konstatováno, že starobní důchod ve výši nad 14 000, - Kč pobíralo v r. 2010 cca 70 000 

osob, z toho 16,5 % žen. Téměř 80 % mužů mělo podle této publikace starobní důchod 

vyměřen ve výši 10 000, - Kč a více a dalších 16 % mužů v kategorii 9 000  - 9999, - Kč. 

Ženy měly 42,5 % zastoupení v kategorii 10 000 – 10 999, - Kč. V kategorii 11 000 – 11 999, 

- Kč už jen 29,3 % a v kategorii 12 000 - 12 999, - Kč necelých 20 %, v kategorii 13 –13 999, 

- Kč 15 % a nad 14 000, - Kč 16,6 %. 336    

Podrobněji řeší zmíněný problém statistika MPSV s údaji za rok 2012.337  Podle nich 

bylo v r. 2012 v ČR 1 527 523 příjemců starobního důchodu, z toho 793 481 mužů a 933 042 

žen. Příslušná tabulka člení příjemce starobního důchodu do jednotlivých kategorií, a to muže 

a ženy odděleně:   
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pohlaví v ČR. In: MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/18032/Analyza_2013.pdf [cit. 2015-04-20]. 

https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-datech-2011-sxljrgas83
http://www.mpsv.cz/files/clanky/18032/Analyza_2013.pdf
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Kategorie 

příjemců 

Kč 

Počet abs. % Počet abs. % 

Muži Ženy 

do 3 999   4533 0,6 10205 1,1 

4 000 – 4999                      2512 0,3 7 485 0,8 

5 000 -  5999 3193 0,4 12412 1,3 

6 000 -  6999 4698 0,6 24770 2,1 

7 000 – 7999                                                  9425 1,2 70832 7,6 

8 000 -  8999                            213880 2,7 177266 19,0 

9 000 - 9999                             62 399 7,9 243743 26,1 

10 000 –10999                          142 626 18,00 172421 18,5 

11 000 – 11 999                        171 848 21,7 106560 11,4 

12 000 -  12 999                        147 273 18, 6 61  811 6,6 

13 000 -  13 999                        113 498 14,3 24  474 2, 6 

14 000 -  14 999                          59 337 7,5 9   387 1,0 

15 000 – 15 999                         29 268 3,7 4 556 0,5 

16 000 – 16 999                           7 609 1, 0 2 572 0,3 

17 000 -  17 999                           4 514 0,6 1 605 0, 2 

18 000 a více                                9 360 1, 2 2 893 0, 3 

 

 

Uvádím celou tabulku právě proto, že podrobně člení příjemce vyšších důchodů. 

Tato tabulka naopak ukazuje jasně, že „tajemná“ skupina nad 18 000, - Kč představuje 

jen 9 360 (1,2 %) mužů a 2 893 (0,3 %) žen a i ty kategorie, které předcházejí, nepobírají, bez 

přivýdělku nebo rent z majetku, žádné fascinující příjmy, které by se vymykaly běžným 

rozdílům profesní dělby práce a vzdělání. Jádro mužů – 631 644 osob (80,5 %) – pobírá  

 starobní důchod v rozpětí 9 -14 000, - Kč. Jádro žen činí 764 822 osob (ženské je platově níž 

7 - 11 000, - Kč). Bohužel ukazují i na genderovou nerovnoměrnost, která sice taky je 

podmíněna kapitalismem a jeho tendencí stlačovat mzdu zranitelných, obrany méně 

schopných (hlavní kvůli mateřské funkci) námezdních zaměstnankyň.  

Z hlediska dopadu rekapitalizace jsou ovšem podstatnější problémy těch 

nízkopříjmových důchodců. K těmto problémům výrazně přihlíží analýza Jaromíra Kalmuse 
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z ČSÚ z r. 2012. 338 Podle jeho dat tvoří domácnosti se starobními důchodci zhruba 1,5 mil., 

tj. 38 % z celkového počtu domácností. Tyto domácnosti jsou většinou dvoučlenné 

(manželské páry). Pokud jsou jednočlenné (cca 1,5 milionu, více než 1/3 domácností), pak se 

jedná většinou o ženy (77,4 %). Jen 119 000 (7,6 % všech domácností starobních důchodců) 

jsou domácnosti pracujících důchodců. Průměrný čistý příjem na osobu a rok (v r. 2009 

143 000, - Kč) je v souladu se společenským průměrem a odpovídá i našemu výše citovanému 

výběrovému šetření z roku 2013.  

Podle autorovy analýzy se hranicí chudoby v r. 2010 stává roční příjem domácnosti ve 

výši 111 963, - Kč. 339 Více než průměrná populace jsou chudobou ohroženy jednočlenné 

domácnosti starobních důchodců. Pro domácnosti starobních důchodkyň jsou největší zátěží 

náklady na bydlení, které pohlcují 33, 6 % jejich příjmu. V jednočlenné domácnosti mužů 

naopak patří k těm nákladům, které zatěžují nejméně (19,7 %).  

V rámci ukazatele tzv. materiální deprivace zjišťuje analýza vybavenost domácnosti 

pračkou, barevnou TV, telefonem. Dále zjišťuje, zda by si domácnost mohla dovolit týdenní 

dovolenou, zaplatiti neočekávaný výdaj ve výši 8 500, - Kč, dostatečně vytápět byt, jíst maso 

každý druhý den, zda by měla problémy s placením plateb (nájemného, plateb za bydlení, 

splátky půjček na bydlení, splátky ostatních půjček). 

Nejvyšší podíl materiálně deprivovaných osob byl zjištěn opět u jednočlenných 

domácností starobních důchodkyň. Domácnosti se starobními důchodci a jednočlenné 

domácnosti starobních důchodců si nejčastěji nemohly dovolit starobní dovolenou (z 

dvoučlenných domácností 48 %, z jednočlenných domácností žen 60 %). U nečekaného 

výdaje jsou data 41 %, resp. 55 %. Že si nemohou dovolit jíst každý den maso, drůbež nebo 

ryby uvádělo 12 % z dvoučlenných domácností a 17 % jednočlenných domácností 

důchodkyň.   

Nečekaný výdaj si nemohly dovolit ani všechny domácnosti pracujících důchodců (23 

%), jejichž situace je podstatně lepší než u nepracujících a jejichž průměrné příjmy jsou 

dokonce celospolečensky vysoce nadprůměrné. Týdenní dovolenou si nemohlo dovolit 22 % 

domácností pracujících důchodců, u dalších domácností nevzrostl podíl domácností, které si 

danou položku nemohly dovolit nad 4 %.                                                                                                       

                                                 
338   KALMUS, Jaromír, Příjmy a životní podmínky domácností starobních důchodců. In: Kulatý stůl.  Praha: 

ČSÚ 15. 3. 2012.  
339Autor pracuje s ukazatelem míry ohrožení příjmovou chudobou, což je podíl osob z domácnosti, jejich 

disponibilní příjmy jsou nižší než hranice příjmové chudoby (60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu). In: 

KALMUS, J.: Příjmy a Životní podmínky domácností starobních důchodců. Kulatý stůl. ČSÚ, 15. 3. 2012. 
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Existenční situaci důchodců pomáhá dokumentovat i publikace Senioři 

v mezinárodním srovnání 2012. Podle tohoto výzkumu bylo mj. 13,7 % českých žen nad 65 

let v r. 2010 ohroženo chudobou (graf 46), 1,5 % žen chudobou i částečnou materiální 

deprivací,340 z českých mužů nebylo v téže době ohroženo ani chudobou, ani materiální 

deprivací celých 90 % mužů nad 65 let,341 chudobou i materiální deprivací bylo ohroženo jen 

0,5 % mužů daného věku.342 Velmi zajímavým ukazatelem je propad příjmů důchodců ve 

věku 65-74  a 75 a více let proti příjmu pracujících ve věku  50-59 let. V ČR byl u mužů 

kategorie 65-74 tento propad v r. 2010 52 %, u žen 55 %343, u kategorie 75 a více let to bylo 

76,8 % u mužů a u žen 78 %.344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013: Příjemci starobního důchodu podle jeho výše a 

pohlaví v ČR. In: MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/18032/Analyza_2013.pdf. [cit. 2015-04-20].   Graf, č. 47 
341 Tamtéž, graf, č. 48. 
342 Tamtéž, graf, č. 49 
343 Tamtéž, graf, č. 55 
344 Tamtéž, graf, č. 54 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/18032/Analyza_2013.pdf
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6. 3. Vlastní výzkum seniorů – důchodců 

6. 3.1. Cíle a obsah výzkumu   

 

Tento přehled výsledků různých výzkumů pod zorným úhlem užší hypotézy, kterou 

předkládám v této práci, je, myslím, dostatečným potvrzením skutečnosti, že důchodci patří 

k těm skupinám obyvatelstva, které byly nejvíce zasaženy rekapitalizací a krizí sociálního 

státu, kterážto krize nejeví žádné tendence odejít. Ani v období současné relativní a zřejmě 

velmi dočasné stabilizace jednak nedochází ke zlepšení kvality života, jednak tu zůstávají 

nepříznivé relace mezi kvalitou života důchodců a jiných sociálních skupin.  

V zadání a základní koncepci této práce je začleněn i úkol podílet se na dosažení jejich 

cílů a prověření hypotéz vytčených v jejím úvodu vlastní výzkumnou činnosti prokazující 

zvládnutí metod a technik sociologického výzkumu prokázat schopnost práce v oboru 

podílem na konkrétním výzkumu či šetření. V tomto smyslu jsem měl příležitost zapojit se do 

práce v rámci výzkumu prováděného Klubem společenských věd, občanského sdružení pod 

názvem „Kvalita života českých seniorů v r. 2014“ 345 , jehož cílem bylo právě ověřit závěry 

získané velkými výzkumy i pravidelnými šetřeními renomovaných agentur při důsledně 

levicové interpretace získaných dat. Nelze ovšem nevidět dva problémy: 1. skutečnost, že cíl 

výzkumu přesahuje obsahově rámec předmětu této práce a jeho výsledky proto do ní mohou 

být začleněny jen selektivně, 2. efekt výzkumu je (vzhledem k omezeným finančním 

prostředkům KSV) podvázán poněkud menším počtem respondentů, nicméně při dodržení 

zásad reprezentativního zastoupení respondentů. Domnívám se však, že i zjištění, že 

zkoumání tohoto omezeného výběru z hlediska je-li či není-li jeho výsledek v souladu se 

závěry velkých agentur je cenným zjištěním a má smysl relevantní části výzkumu a jejich 

interpretaci do této práce začlenit. 

Obsahově byl výzkum zaměřen na zjištění základních údajů o kvalitě života českých 

seniorů, jejich životním stylu a jejich sociálním statusu v české společnosti v polovině roku 

2014. 

Výzkum pro diplomovou práci poskytl aktuální sociologická data o různých 

problémech života seniorů a přispěl tak k celkovému zmapování jejich základních životních 

potřeb. Jednalo se zejména o oblast zdraví, bydlení, vztahy v jejich rodinách, výše jejich 

současného příjmu, vztah ke koníčkům a sociálním službám. Data rovněž přinesla informace 

o rozložení názorů seniorů na různé společenské oblasti, které se jich úzce dotýkají. 

                                                 
345  V tomto případě neexistuje bibliografický záznam, protože zpráva z výzkumu byla použita pro interní 

potřeby Klubu společenských věd. 
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V sociologickém šetření byly využity různé poznatky z dřívějších sociologických 

šetření, a to zejména ze dvou rozsáhlejších výzkumů, které provedl Klub společenských věd. 

Jednalo se o postavení a bydlení seniorů v Hlavním městě Praze. Výzkumy probíhaly v roce 

2009 a 2011. Osobně jsem se na vzniku a realizaci výše uvedených výzkumů aktivně podílel 

při tvorbě dotazníků, psaní závěrečných zpráv a kódování dat. Velice přínosné poznatky při 

analýze dat přinesla již v této práci zmíněná kniha Sociologie stáří a seniorů Petra Saka a 

Karolíny Kolesárové.346 Kniha obsahuje řadu sociologických šetření, které autoři prováděli, a 

to zejména v rámci projektu „Insoma“.347 

Sociologický výzkum pro potřeby této diplomové práce byl realizován Klubem 

společenských věd o. s. A to ve spolupráci s Radou seniorů České republiky, která výzkum 

z větší části finančně zaštítila. Na financování jsem se podílel i třetinovou částkou já osobně. 

Získaná data byla zpracována do závěrečné zprávy a předána Radě seniorů a prezentována na 

mezinárodní konferenci „Kvalita života českých seniorů“, která proběhla 2. října 2014 na 

půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Obsahově byl výzkum zaměřen na zjištění základních údajů o kvalitě života českých 

seniorů, jejich životním stylu a jejich sociálním statusem v české společnosti v polovině roku 

2014. 

Výzkum pro diplomovou práci poskytl aktuální sociologická data o různých 

problémech života seniorů a přispěl tak k celkovému zmapování jejich základních životních 

potřeb. Jednalo se zejména o oblast zdraví, bydlení, vztahy v jejich rodinách, výše jejich 

současného příjmu, vztah ke koníčkům a sociálním službám. Data rovněž přinesla informace 

o rozložení názorů seniorů na různé společenské oblasti, které se jich úzce dotýkají.  

V sociologickém šetření byly využity různé poznatky z dřívějších sociologických 

šetření a to zejména ze dvou rozsáhlejších výzkumů, které provedl Klub společenských věd. 

Jednalo se o postavení a bydlení seniorů v Hlavním městě Praze. Výzkumy probíhaly v roce 

2009 a 2011. Osobně jsem se na vzniku a realizaci výše uvedených výzkumech aktivně 

podílel při psaní závěrečných zpráv a kódování dotazníků. Velice přínosné poznatky při 

analýze dat přinesla kniha Sociologie stáří a seniorů Petra Saka a Karolíny 

                                                 
346 SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. 225 s. ISBN 978-80-

247-3850-5. 
347 Insoma. [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: www.insoma.cz 

http://www.insoma.cz/
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Kolesárové.348Kniha obsahuje řadu sociologických šetření, které autoři prováděli a to zejména 

v rámci projektu „Insoma“.349 

Realizace výzkumu umožnila některá data porovnat a to zejména s dřívějšími 

poznatky dat za Hlavní město Praha. 

Obsahově bylo téma „kvality života českých seniorů“ rozděleno do následujících 

oblastí: 

- míra spokojenosti s dosavadním životem, a s tím související ekonomickou situací a 

současnou výší měsíčního příjmu. (Ta nejvýrazněji ovlivňuje jejich spokojenost se 

životem; 

- zjištění, jak senior bydlí, kde a s kým. Současně se zjišťovalo, zda má senior obavy o 

své bydlení; 

- další oblastí bylo hodnocení samotného zdravotního stavu seniora, a zda využívá 

nebo nevyužívá sociálních služeb; 

- bylo zjišťováno, kde senior tráví nejvíce svého volného času, jaké jsou koníčky 

seniorů, a zda pomáhá svým potomkům; 

- míra souhlasu s názorem, že                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

je jejich potřebám v současné společnosti věnována pozornost; 

- zjištění, jaké mají zkušenosti se svými mladšími spoluobčany.  

Tyto obsahové okruhy byly převedeny do formy výzkumných otázek a ty poté byly 

převedeny do standardizovaného dotazníku. Dotazník obsahoval celkem 21 otázek. Z toho se 

jich 17 týkalo přímo výzkumných okruhů a zbylých 6 bylo identifikačních k osobnosti 

respondenta. V těchto otázkách se zjišťoval věk, pohlaví, velikost místa bydliště, kraj, 

pracovní aktivita v současnosti a rovněž původní zaměstnání respondenta. 

Výzkum má vypovídací hodnotu pro posuzování situace českých seniorů po roce 

2013. Tedy v době, kdy v České republice vládla koaliční vláda tří neoliberálních subjektů 

ODS, TOP 09 a VV (později LIDEM) a jimi prosazovaná politika plošných škrtů.350 

Výsledky sociologické ho šetření umožňují sledovat názory různých věkových kohort seniorů 

a dále specifikovat jejich názory podle pohlaví, příjmu a bydliště. To vše se vyskytuje 

v různých analýzách této výzkumné části práce. Zejména v analýzách druhého a třetího 

stupně. 

                                                 
348SAK, Petr a KOLESÁROVÁ, Karolína. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. 225 s. ISBN 978-80-

247-3850-5. 
349 Insoma. [online]. [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: www.insoma.cz          
350 Neoliberální vláda Petra Nečase skončila po skandálu v létě roku 2013 a poté následovaly předčasné volby do 

Poslanecké sněmovny v říjnu 2013. 

http://www.insoma.cz/
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6. 3. 2. Metody výzkumu a samotný průběh 

Samotný sociologický výzkum byl realizován na celém území České republiky 

prostřednictvím tazatelské sítě Klubu společenských věd. Tazatelé byli instruováni průvodním 

dopisem, ve kterém byly uvedeny pokyny pro provedení výzkumného rozhovoru. Proškolení 

tazatelé měli provést výzkumné rozhovory s 5 seniory, občany České republiky. Rozhovor 

měli provést vzhledem k nutnosti dosažení reprezentativnosti souboru tak, aby mezi 

vybranými respondenty byly 2 osoby mužského pohlaví a 3 osoby pohlaví ženského. Dále 

bylo specifikováno, aby 2 byly ve věku 60 – 69 let a 3 osobám bylo nad 70 let a více. Tazatelé 

se dle pokynů měli dotazovat i neznámých osob. Odpovědi na otevřené otázky stručně 

zapisovali. Zde tazatel musel co nejvíce zestručnit respondentovu odpověď. V případě 

uzavřených otázek kroužkovali číslo u odpovědi. Výběr dotazovaných byl prováděn metodou 

kombinace kvótního a náhodného výběru. Samotné dotazování bylo dobrovolné a plně 

anonymní.  

Výzkumné rozhovory celkem provádělo 85 proškolených tazatelů Klubu 

společenských věd a to v době letních měsíců od 17. července do 10. srpna 2014. Celkem 

bylo odesláno 500 dotazníků.  Do uzávěrky výzkumu se z celkového počtu odeslaných 

dotazníků vrátilo 431. Po navrácení dotazníků byla provedena kontrola správnosti jejich 

vyplnění a dotazník byl ohodnocen pomocí stupně známkování 1 - 5. 1- dotazník bez chyb, 2- 

dotazník s menšími chybami, 3 – dotazník s většími chybami, 4 – dotazník s hrubými 

chybami, 5 -nevyhovující dotazník. Podle této stupnice byli jednotliví tazatelé ohodnoceni a 

za každý provedený rozhovor finančně odměněni částkou 50, - Kč. Tato částka se samozřejmě 

lišila v závislosti na provedeném hodnocení. Celkové náklady spojené s realizací výzkumu se 

odhadují na 20 tisíc korun, kdy část platila Rada seniorů České republiky a část osobně 

vedoucí výzkumu Bc. Jan Klán. 

Získaná data byla zpracovávána pomocí aplikace Microsoft Excel. Dotazníky byly 

přesně zakódovány a přepsány do kontingenční tabulky. K otevřeným otázkám byl vytvořen 

kódový klíč.  

V průběhu dotazování nebyly zaznamenány žádné zvláštní odchylky od standardních 

sociologických výzkumů. Jistá obtížnost byla patrná při vedení rozhovorů s nejstaršími 

respondenty. Vyskytovalo se zejména menší orientace ve zjišťovaných problémech, kdy 

respondenti často uváděli odpověď „nevím“. Tazatelé si rovněž ve svých postřezích, které 

psali na zvláštní arch, stěžovali, že starší občané některým pokládaným otázkám nerozumí. 

Zejména se jednalo o otázku, zda využívají sociální služby, a ve kterých oblastech života 

respondent pociťuje největší problémy. U některých rozhovorů se rovněž ukázala nedůvěra 
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vypovídat o vlastní situaci. Odmítnutí se nijak nevymykalo standardnímu průměru pro šetření. 

Ve většině případů byl po tazatelích požadován osobní průkaz. Ať průkaz tazatele Klubu 

společenských věd nebo osobní průkaz občana. Respondenti i přes tyto mírné odchylky 

výzkumné šetření jejich kvality vítali a považovali ho za velice přínosné jednak pro řešení 

jejich často složité situace a návrhů pro možná řešení tohoto stavu. 

 

6. 3.3 Struktura a charakteristika dotázaných respondentů 

Celkový soubor respondentů 

CELKEM MUŽI ŽENY neuvedeno 

431 178 248 5 

 

Složení souboru dotázaných v základních parametrech odpovídá složení seniorů ve 

věkové kohortě 60+ a to podle dat Českého statistického úřadu. Data, která byla zjištěna při 

tomto sociologickém šetření, jsou porovnávána s daty ze Sčítání lidu uskutečněné v roce 

2011.351 

 

Věk respondentů 
 

VĚK RESPONDENTA DATA PODLE ČSÚ 2011 VÝZKUM KSV 

60 – 69 LET 54 % 38 % 

70 – 79 LET 29 % 44 % 

80 LET + 16 % 18 % 

NEZJIŠTĚNO 1 % 0 

 

Z tabulky a srovnání dat je patrno, že ve výzkumu došlo k odchylce zejména u věkové 

kohorty seniorů 70 – 79 let, která je v  souboru dotázaných zastoupena relativně silněji. To 

bylo způsobeno nedodržení pokynů tazateli při výběru dotázaných. Podobně jde i o mladší 

seniory, tedy věkové rozmezí 60 – 69 let, tedy těch, kteří ve své podstatě stále „pracují“. Jsou 

v  souboru zastoupeni o něco méně, což souvisí rovněž s menší dostupností pracujících 

                                                 
351 Sčítání lidu, bytů a domů 2011. In: www.csco.cz 
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důchodců. Pokud jde o nejstarší věkovou skupinu seniorů, pak výzkum téměř kopíruje data 

Českého statistického úřadu z roku 2011, kdy proběhlo Sčítání lidu a bytů 

 

 

Respondenti podle pohlaví 

 

POHLAVÍ DOTÁZANÝCH DATA PODLE ČSÚ 2011 VÝZKUM KSV 

MUŽ 42 % 41 % 

ŽENA 57 % 58 % 

NEZJIŠTĚNO 1 % 1 % 

 

Tabulka pohlaví dotázaných ukazuje, že výzkum je v tomto případě relevantní k datům z ČSÚ 

a tedy v tomto případě došlo jen k mírné odchylce. V tomto případě se jedná o statistickou 

odchylku, která je v rámci statistické chyby. Z dat je patrno, že v populaci České republiky 

jsou zastoupeny více seniorky, než senioři. To je dáno tím, že ženy se dožívají vyššího věku, 

než muži.  

 

Dotázaní podle velikosti místa bydliště 
 

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ 
DATA PODLE 

ČSÚ 2011 
VÝZKUM KSV 

DO 5 TISÍC OBYVATEL 37 % 30 % 

5 AŽ 20 TISÍC OBYVATEL 18 % 23 % 

20 AŽ 100 TISÍC OBYVATEL 22 % 26 % 

100 TISÍC A VÍCE OBYVATEL 23 % 21 % 

 

Data z tabulky ukazují, že tazatelská síť je poněkud méně pokryta v menších sídlech 

do 5 tisíc obyvatel. Větší část tazatelů žije ve větších městech, respektive příměstských 

oblastech. Nicméně rozdíl oproti datům z ČSÚ nejsou tam markantní, ale při analýze dat je 

nutno s nimi počítat. Vyrovnané počty respondentů jsou jen u tazatelů, kteří se tázali seniorů 

v místech, kde je vysoká koncentrace obyvatelstva. Tedy v místech nad 100 tisíc obyvatel. 

Zde jsou data vyrovnaná a v rámci statistické odchylky. Liší se o pouhá 2 %. U ostatních 
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skupin podle místa obyvatel je více respondentů ze středních sídelních míst. Často se jedná o 

okresní nebo krajská města.  

 

 

Zapojení seniorů do pracovního procesu (současná pracovní aktivita) 

 

ZAPOJENÍ DO PRÁCE DATA PODLE ČSÚ 2011 VÝZKUM KSV 

PRACUJE 81 % 80 % 

NEPRACUJE 19 % 20 % 

 

Ve struktuře dotázaných v této otázce, zda respondent pracuje nebo nepracuje je 

výzkum v souladu s daty ČSÚ. Statistická odchylka 1 %. Z dat je patrno, že většina 

dotázaných pobírá starobní důchod a již nepracuje. Zapojení do pracovního procesu jim 

většinou brání zdravotní stav nebo vysoký věk. Ale i tak si 20 % nějakým způsobem 

k důchodu přivydělává, aby měli peníze na víc nebo aby mohli pokrýt životní náklady (výdaje 

na bydlení, energie, základní životní potřeby). Ve výzkumu nebylo zjišťováno, jakou pracovní 

činnost pracující důchodci provádí ani kolik si přesně přivydělávají. 

 

Místo bydliště respondenta 
 

MÍSTO BYDLIŠTĚ DATA PODLE ČSÚ 2011 VÝZKUM KSV 

PRAHA 12 % 16 % 

ČECHY 48 % 42 % 

MORAVA 40 % 42 % 

 

U otázky, kde dotázaný bydlí, jsme v dotazníku měli přesnou strukturu územního 

členění České republiky. Tazatel se respondenta ptal, na přesnou lokalizaci. Nicméně ve 

vyhodnocovací fázi jsme zvolili rozdělení na „fiktivní“ územně samosprávné celky – tedy na 

Prahu, jako hlavní město a dále na Čechy (to zahrnuje kraje ležící v oblasti Čech. Přičemž 

hranicí mezi Čechy a Moravou je Českomoravská vrchovina.) Zde nastal problém, kam 

přesně zařadit kraj Vysočina, který leží přesně na pomyslné hranici. Podle velikosti tohoto 
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kraje jsme se rozhodli ho zařadit na Moravu, protože většina jeho území leží na území 

Moravy. Podobný problém se vyskytuje u Pardubického kraje, kdy část okresu Svitavy rovněž 

zasahuje na Moravu. Nicméně značnou částí své rozlohy leží na území Čech. Pokud jde o 

získaná data, tak se téměř shodují s daty ČSÚ, pouze u oblasti Čech se soubor dotázaný liší o 

6 %. To je opět způsobeno mírně nerovnoměrným zastoupením tazatelské sítě Klubu 

společenských věd. Proto i z tohoto důvodu jsme se rozhodli nevyhodnocovat data za 

jednotlivé kraje. 

 

Dřívější zaměstnání respondenta 

 

DŘÍVĚJŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ DOTÁZANÉHO DATA PODLE VÝZKUMU KSV 

DĚLNÍK 27 % 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANEC 17 % 

ADMINISTRATIVNÍ ZAMĚSTNANEC 18 % 

ODBORNÝ PRACOVNÍK 35 % 

PODNIKATEL, ŽIVNOSTNÍK 3 % 

 

V případě dřívějšího zaměstnání respondenta oficiální data nejsou k dispozici, protože 

Český statistický úřad tuto oblast nezjišťuje. Nicméně podle zjištěných dat je patrno, že 

většina současných seniorů jako své dřívější zaměstnání uvedla: odborný pracovník. Sem 

můžeme zařadit technika, ale i učitele nebo mistra. Druhou oblastí, kterou dotázaní uváděli, 

byla oblast, v níž dříve pracovali jako dělník nebo rolník. Tedy, že pracovali například 

v oblasti zemědělství, stavebnictví a vykonávali manuální činnost. Téměř shodná data jsou u 

oblasti provozní zaměstnanec (17 %) a administrativní zaměstnanec (18 %). Do oblasti 

provozního zaměstnance jsme ve výzkumu zařadili prodavače, řidiče, údržbáře, servisního 

technika. Mezi administrativní pracovníky se řadí například úředníci nebo pracovníci na 

úřadech, sekretářky a ti, kteří vykonávají kancelářskou činnost. Nejméně dotázaných (3 %) 

jako své minulé zaměstnání uvedlo, že podnikali nebo byli živnostníky (osoby samostatně 

výdělečně činné). Tento fenomén je do značné míry způsoben tím, že většina respondentů 

pracovala již před rokem 1989, kdy byla v tehdejším Československu politika plné 

zaměstnanosti a tehdejší systém (až na několik výjimek, které narůstali po roce 1985 v době 
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přestavby a demokratizace) nepovoloval soukromé podnikání. To se rozmohlo až po roce 

1990, kdy se v naší zemi začal rozvíjet kapitalistický systém. V té době ale už dotázaným 

bylo kolem 40 – 50 lety, a než aby začali podnikat, zvolili jistotu zaměstnaneckého poměru, 

na který byli zvyklí z doby „reálného“ socialismu. 

 

6.3.4 Poznatky z empirického sociologického šetření  

 

(Data v tabulkách a grafech v této části práce tvoří v řádcích a sloupcích vždy 100 %, 

není-li uvedeno jinak.)  

Výsledky výzkumného šetření jen v některých oblastech souvisejí bezprostředně se 

záměrem práce, s jejími teoretickými východisky a hypotézami, i když i nesouvisející pasáže 

těmto východiska nijak neodporují a jen dokreslují celkový obraz života důchodce tvrdě 

limitovaného ekonomicko-sociálními charakteristikami, nicméně je z dalšího výkladu 

vynechám. Omezím se na části o celkové životní spokojenosti seniorů, o jejich ekonomické 

situaci a bydlením starších občanů, užíváním volného času a také vztahy seniorů ke svému 

okolí.  

Prezentuji tuto část práce s vědomím relativní samostatnosti jejího obsahu, ale i 

s vědomím nutného sepětí teoretických predikcí s empirickými poznatky.     

 

Obecná spokojenost seniorů se svým životem 

Svým způsobem shrnující pohled na současný život seniorů podávají jejich subjektivní 

sebehodnotící výpovědi.    

Otázky a odpovědi se netýkaly konkrétního srovnávání současného života seniorů 

s jejich dřívějším životem, např. před dvaceti či třiceti lety, ale celkového zpětného pohledu 

na prožité mládí, střední věk a stáří. I z toho však plyne poznatek, že minulá léta současných 

seniorů nebyla v souhrnu nejhorší, ale ani nejlepší.   

Aktuální výpovědi respondentů, že je se svým životem spokojeno 42 %, nespokojeno 

24 % (34 % uvádělo odpověď „zčásti ano, zčásti ne“) nejsou z obecného pohledu příliš 

optimistické.  

Podstatně velké rozdíly mezi seniory jsou podle příjmových kategorií: chudších – 

s příjmy do 10 tisíc Kč měsíčně je se životem spokojeno 22 %, zatímco bohatší jsou spokojeni 

prakticky všichni.  
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Spokojenější jsou muži (47 %) než ženy (37%). Je patrné, že velké rozdíly jsou i podle 

věku seniorů. Spokojenost se životem klesá s věkem. 

 

 
 

 

Výzkumný tým vedla ke zjištění spokojenosti ještě jedna otázka „V kterých 

oblastech života pociťujete největší problémy?“ Odpovědi vyjádřili respondenti v široké 

škále různých oblastí. Ze získaných dat vyplývá, že polovina seniorů vidí svůj největší 

problém ve zdraví - ve zdravotnictví jako systému a ve vlastním zdravotním stavu. 

Na dalších místech respondenti uváděli oblasti: mezilidské vztahy a soužití, neúctu ke 

stáří (19 %), zdražování – léků, potravin, nájmů (17 %), nízké důchody (16 %). A pak 

následovala řada problémů v oblastech: nedostatků ve veřejné dopravě a zásobování (zejména 

v malých obcích), v bytové politice, v nedostupnosti kultury (opět na venkově). 

Sem patří i stížnosti na osamění a životní samotu, a poté řada krizových problémů – 

korupce, podvody, malý pocit bezpečí, kriminalita.  

Samostatnou kategorií problémů desetiny dotázaných jsou stížnosti na politickou 

situaci, a s tím spojená konkrétní upozornění na různé veřejné nedostatky – kritika 

ekonomiky, úřadů, zákonů, korupce.  
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Ekonomicko-hospodářská situace seniorů  

Svoji současnou ekonomickou situaci hodnotí většina seniorů - 63 % jako průměrnou, 

jako dobrou pouze 10 %, a relativně velká část 27 % jako špatnou. Ve srovnání s daty z jiných 

šetření, porovnávajících současnou životní úroveň seniorů s úrovní před rokem 1990, je to 

horší hodnocení. Ještě zápornější hodnocení vyjadřují ženy než muži. Horší hodnocení je 

patrné i u nejstarší věkové kategorie.  

Ukazuje se také, že určitá část seniorů je stále ještě ekonomicky aktivní. A to celá 

pětina – rovných 20 %. Pokud se týká ekonomické aktivity v důchodu podle pohlaví, tak více 

pracují ženy, než muži. Nicméně o markantní rozdíl se nejedná. Přivydělává si 19 % 

dotázaných mužů a 20 % dotázaných žen. Rozdíly v zapojení do pracovního procesu podle 

věku seniorů jsou patrné z tabulky: 

 

Pracujete ještě 

v důchodu? 
60 - 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Nepracuje 66 % 86 % 97 % 

Pracuje 34 % 14 % 3 % 

 

Z dat je dále patrno, že nejvíce si přivydělává k důchodu generace důchodců ve 

věkové kohortě 60 – 69 let. Se zvyšujícím se věkem schopnost přivydělávat si k důchodu 

klesá až na 3 % u nejstarších seniorů. To je spojeno jednak se zdravotní stránkou seniorů, tak i 

s nezájmem zaměstnavatelů je zaměstnat. Výjimku zde tvoří většinou odborní či 

administrativní pracovníci, kteří svého pracovního vrcholu dosahují v důchodovém věku.  

Vlastní hospodářskou a materiální situaci však senioři většinou odvozují od výše 

svých příjmů, tedy od výše svých důchodů a dalších výdělků. To vše je zřejmé z následujících 

dat.  
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Pohlaví seniorů versus jejich současný příjem 

 

 

Z tabulky je patrno, že značná část žen seniorek pobírá důchod do 10 tisíc. To se dá 

hypoteticky vysvětlit jinou funkcí žen, jejich ekonomickým zapojením a nižším 

odměňováním. Pokud jde o mužskou populaci je tomu z ekonomického hlediska naopak.  

Mnohé napovídají data o příjmu seniorů podle věku:  

 

Příjem seniorů 60 – 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Do 10 tisíc Kč 40 % 36 % 43 % 

10 – 20 tisíc Kč 51 % 58 % 56 % 

20 – 30 tisíc Kč 5 % 2 % 1 % 

nad 30 tisíc Kč 2 % 2 % 0 % 

 

Ukazuje se, že věkové skupiny „mladších“ důchodců pobírají přibližně stejně, pokud 

jde o příjem do 10 tisíc. Jedná se o 40 % respondentů. Jen o něco méně tuto částku pobírají 

nejstarší senioři (43 %). Mladší senioři tyto částky pobírají v 51 % a nejstarší v 56 %. Jejich 

příjem k věku záleží na tom, kdy daný respondent odešel do důchodu, zda si k důchodu stále 

přivydělával, nebo zda využil doplňkového důchodového spoření. Zastoupení seniorů 

s vysokými důchody je poměrně malé. 
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Zajímavé jsou údaje o závislosti současného příjmu na původním zaměstnání 

seniorů:  

Příjem seniora 
Dělník nebo 

rolník 

Provozní 

zaměstnanec 

Administrativní 

zaměstnanec 

Odborný 

pracovník 
Podnikatel 

Do 10 tisíc Kč 15 % 9 % 7 % 7 % 0,5 % 

10 – 20 tisíc Kč 11 % 7 % 10 % 25 % 2 % 

20 – 30 tisíc Kč 0 % 0 % 1 % 1 % 0,5 % 

nad 30 tisíc Kč 0 % 0 % 0 % 1 % 0,5 % 

 

Údaje ukazují vztah původního zaměstnání seniorů a jejich současný příjem. Opět se 

nám potvrzuje, že procentuálně nejvyšší příjem mají odborní pracovníci a to v 25 %. Naopak 

nejnižší příjem do 10 tisíc má 15 % seniorů, kteří jako své původní zaměstnání uvedli, že byli 

dělníky. Zde se opět projevuje, že před rokem 1989 byli sice dělníci dobře placeni, ale po roce 

1989 se jejich mzdy zvyšovaly jen velice pomalu. Dělníci však mají stejný příjem jako 

odborní pracovníci v 11 %. Dělník však nemá žádný příjem nad 20 tisíc a výše. 

Administrativní pracovníci se drží na „svém“ a vesměs kopírují i současný stav, kdy 

administrativní pracovníci pobírají do 20 tisíc. Pokud jde o podnikatele, ti nejčastěji pobírají 

rovněž do 20 tisíc a menší část nad tuto hranici. Z výzkumu však relativně dobře vycházejí 

právě odborní pracovníci, kteří ve 2 % mají svůj současný příjem nad 20 tisíc měsíčně. 

 

Příjem seniora vs. dotázaný bydlí 

v místě s počtem obyvatel? 

Do 5 tisíc 

obyvatel 

5 až 20 tisíc 

obyvatel 

20 až 100 tisíc 

obyvatel 

Nad 100 tisíc 

obyvatel 

Do 10 tisíc Kč 42 % 42 % 38 % 30 % 

10 – 20 tisíc Kč 56 % 50 % 56 % 57 % 

20 – 30 tisíc Kč 1 % 5 % 3 % 3 % 

nad 30 tisíc Kč 0 % 1 % 1 % 4 % 

 

Podobně zajímavé jsou i údaje o vztahu bydliště respondenta s jeho 

současným příjmem: 
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Z tabulky lze vyčíst, že příjem seniorů je vzácně vyrovnaný, a to zejména pokud jde o 

menší sídla. Zde respondenti pobírají přibližně stejný příjem do 10 tisíc korun. Jen u sídel nad 

100 tisíc obyvatel se procento snižuje na 30% a zvyšuje na 57 % ohledně příjmu mezi 10 – 20 

tisíci. Příjem do 20 tisíc korun však má rovněž 56 % seniorů na obcích a malých městech do 5 

tisíc obyvatel. Pokud respondent bydlí ve středních sídelních oblastech, tak opět mají 

poměrně vyrovnané příjmy. Zarážející je, že na menších místech s počtem obyvatel do 20 

tisíc obyvatel má polovina dotázaných příjem do 20 tisíc. Ukazuje, že senioři s nejvyššími 

příjmy jsou ve velkých městech – sem můžeme zahrnout okresní města, statutární města a 

města krajská.  

 

6.3.5 Využívání sociálních služeb 

 

S příjmy seniorů a zabezpečováním jejich životní úrovně do určité míry souvisejí i 

možnosti využívání sociálních služeb pro ně určených. Proto byla při výzkumu respondentům 

položena jednoduchá otázka „Jaké sociální služby využíváte?“   

 

 

 

Odpovědi byly jednoznačné:  

 

Žádné 81 % 

Sociální služby – 

pečovatelka, obědy … 
13 % 

Sociální podpora – příspěvky 2 % 

Ostatní služby 4 % 

 

Tedy sociální služby jsou seniory využívány málo. A to, i když na ně mají do značné 

míry nárok. Je zarážející, že minimum seniorů (pouze 2 %) využívá různé příspěvky od státu, 

jako příspěvek nebo příplatek na bydlení. Někteří senioři mají nárok i na příspěvek 

k nemohoucnosti. V připomínkách tazatelů se často vyskytovala možnost využívání 

pečovatelky. V menší míře se vyskytla možnost využívání charity. Pokud jde o ostatní služby 

(formálně se nejedná o sociální služby), vyjadřovali se senioři minimálně.  
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Z dalších, písemných odpovědí a poznámek v dotaznících vyplývá, že o možnostech 

využívat dávky sociální pomoci nebo dávky státní a sociální podpory senioři jsou špatně nebo 

nejsou vůbec informováni. 

 

 

 

K problematice využívání sociálních služeb je vhodné připomenout, jaký 

subjektivní pocit vyjadřují senioři o svém zdravotním stavu.  

 

Zdravotní stav 60 – 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Dobrý, uspokojivý 22 % 9 % 10 % 

Vcelku dobrý, spíše 

dobrý 
47 % 43 % 26 % 

Spíše nedobrý, 

neuspokojivý 
16 % 35 % 40 % 

Špatný  10 % 11 % 22 % 

Neví, neumí posoudit 6 % 2 % 1 % 

 

 

 

Je zřejmé, že právě zdravotní stav koreluje se sociálními službami významně – čím 

starší senior, tím větší zájem o využívání sociálních služeb.   
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6.3.6 Bydlení seniorů  

 

Bydlení jako jedna z hlavních potřeb člověka a indikátorů kvality života si vyžádala 

zvláštní pozornost šetření. Zámysl sledoval především, v jakém bytě senioři bydlí, s kým 

bydlí, zda dotázaní mají či nemají jistotu bydlení. A také jak jsou dotázaní s bydlením 

spokojeni. Základní informaci podávají data o struktuře bydlení seniorů. 

„Kde, respektive v jakém bytě trvale bydlíte?“ 

 

Ve vlastním bytě 

nebo domě 
59 % 

V nájemním bytě 20 % 

V družstevním bytě 12 % 

Někde jinde 9 % 

 

 

Více jak polovina lidí seniorského věku bydlí ve svém vlastním domě nebo bytě, a to 

zejména v menších sídelních místech (malá města, venkov). Další velkou skupinu tvoří 

senioři, kteří žijí v nájemním bytě ve větších městech a nejvíce v Praze a musí platit nájemné, 

které je v některých oblastech České republiky značně vysoké. 

Družstevní bydlení v posledních letech zaznamenalo pokles, snížil se i počet seniorů 

žijících v družstevních bytech. Necelá desetina seniorů pak žije v domovech důchodců a v 

jiných zařízení pro seniory. Ale i u příbuzných, dětí nebo například na chalupě. 

Bezdomovectví seniorů není prokázáno, ale je velice reálné, protože řada seniorů se pohybuje 

na hranici chudoby a schopnosti vyjít s rentou na měsíc. 
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Další data ukazují na značné osamění a osamělé bydlení starší generace. 

Dokazují to odpovědi na otázku: „S kým respondent bydlí?“ 

 

Zcela sám – sama 35 % 

S manželem – druhem 28 % 

S manželkou – družkou 23 % 

Sám s dětmi – vnuky 11 % 

Sám s dalšími osobami 3 % 

 

Při tom značná část, dvě třetiny seniorů má ve stáří někoho blízkého u sebe, aby 

nepociťoval samotu. Menší část respondentů (11 %) uvedla, že žije (ať muž nebo žena) 

s vlastními dětmi nebo vnoučaty, především na venkově, kde existují i několika generační 

domy nebo byty. Další variantou je situace, že někdo z dětí nebo vnoučat pečuje o seniora. 

Rozhodujícím faktorem osamoceného či společného bydlení je opět věk seniorů: Čím 

starší, tím osamoceněji bydlí. Odcházejí partneři, přibývá bydlení s vnoučaty resp. s dalšími 

osobami. 

 

Bydlí 60 – 69 let 70 – 79 let 80 a více let 

Zcela sám – sama 30 % 37 % 43 % 

S manželem – druhem 34 % 27 % 17 % 

S manželkou – družkou 23 % 24 % 21 % 

Sám s dětmi – 

vnoučaty 
11 % 8 % 14 % 

Sám s dalšími 

osobami 
2 % 4 % 5 % 

 

Původní předpoklad, že se o seniory bude starat více lidí, se nepotvrdil. To 

koresponduje i s jejich zdravotním stavem a schopností seniorů se o sebe postarat. Z toho 

plyne, že seniora, který se o sebe dokáže postarat, si rodina k sobě vesměs nebere a spíše mu 

pomáhá v jeho bytě nebo domě s úklidem a dalšími věcmi. 
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Důležitým aspektem bydlení je hodnocení spokojenosti s bydlením. Obecně je v otázce „Jste 

se svým bydlením spokojeni?“ myšlena nejen kvalita bytu, ale i jeho okolí, prostředí, 

dostupnost služeb apod.   

 

Velmi spokojen 26 % 

Spíše spokojen 59 % 

Spíše nespokojen 13 % 

Velmi nespokojen 1 % 

Neuvedeno 1 % 

 

Z dat tedy plyne, že čeští senioři jsou vesměs se svým bydlením spokojeni. Převaha 

spokojenosti seniorů s bydlením (v součtu dat 85 % respondentů) je zásadním faktorem 

ovlivňujícím životní úroveň seniorů, i když nejde příliš o krajně pozitivní hodnocení „velmi“. 

Spokojenost je zdůvodněna především tím, že respondent žije ve svém vlastním objektu 

(domě či bytu).  

Přes výraznější průměrnou spokojenost seniorů s bydlení projevují se určité rozdíly – 

podle věku seniorů, podle toho, kde bydlí a hlavně podle jejich příjmů. Je pozoruhodné, že 

rozdíly existují i podle toho, co senioři dříve dělali.  

Tedy největší rozdíly ve spokojenosti jsou podle výše příjmů seniorů. Tato souvislost 

nebyla podrobněji mapována, avšak je zřejmé a logické, že senioři s vyššími příjmy jsou 

více spokojeni i se svým bydlením.  

 

S bydlením je: 

Příjem za měsíc 

Do 10 tisíc Kč 
10 – 20 tisíc 

Kč 

20 – 30 tisíc 

Kč 
nad 30 tisíc Kč 

Velmi spokojen 16 % 32 % 33 % 50 % 

Spíše spokojen 59 % 60 % 59 % 33 % 

Spíše nespokojen 22 % 7 % 8 % 17 % 

Velmi nespokojen 2 % 1 % 0 % 0 % 

Neodpovědělo 1 % 0 % 0 % 0 % 
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Jedná se o přímou úměru. Pokud má respondent vyšší příjem, tím je spokojenější se 

svým bydlením. Co se týká nespokojeností se svým bydlením, tak spíše nespokojeni jsou opět 

senioři s nízkými důchody, téměř čtvrtina z nich. Nicméně se ukazuje, že nespokojenost 

s bydlením je i u této příjmové skupiny poměrně vysoká. Nízký důchod se odráží ve 

spokojenosti s bydlením. Roli zde samozřejmě hraje, v jakém regionu respondent bydlí – jaké 

je v daném místě obvyklé nájemné, zda bydlí ve svém vlastním bytě nebo zda žije zcela sám. 

 

Jste se svým 

bydlením 

Dělník 

nebo rolník 

Provozní 

zaměstnanec 

Administrativní 

zaměstnanec 

Odborný 

pracovník 
Podnikatel 

Velmi spokojen 19 % 24 % 27 % 31 % 43 % 

Spíše spokojen 60 % 58 % 61 % 59 % 43 % 

Spíše nespokojen 18 % 16 % 10 % 8 % 14 % 

Velmi nespokojen 3 % 1 % 0 % 1 % 0 % 

 

Ve spokojenosti seniorů s bydlením se projevuje v určité míře i jejich dřívější 

zaměstnání.  

Především v úrovni spokojenosti. Vyjádření „velmi spokojen“ shledáváme téměř u 

poloviny bývalých podnikatelů, zatímco bývalí dělníci jsou z velké části (60 %) pouze „spíše 

spokojeni“. Avšak jsou na druhé straně nejvíce nespokojeni – pětina z nich. 

Tento fakt souvisí s vývojem příjmové struktury v nedávných letech, zejména se 

zlomem po roce 1989. 

Další údaje ukazují na spokojenost seniorů s bydlením podle věku. Ukazuje se, že věk 

není indikátorem rozdílu ve spokojenosti s bydlením. Statistické rozpětí je malé a nelze 

z něho dedukovat významnější tendence. Ostatně ani praktický pohled na spokojenost seniorů 

s bydlením nenaznačuje kvantitativní rozdíly.  

I z toho se ukazuje, že senioři v České republice hodnotí své bydlení velice kladně. Je 

to poměrně zajímavé zjištění, protože v době neoliberálních vlád po roce 2006 do současné 

doby docházelo k omezování valorizace důchodů a snižování možnosti pobírat různé 

přídavky. Spokojenost s bydlením se mění v poměrně dlouhých časových vlnách než, aby se 

měnila v průběhu několika let.  
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Ani mezi muži a ženami nejsou podstatné rozdíly ve spokojenosti s bydlením: 

 

Jste se svým bydlením Muži Ženy 

Velmi spokojen 28 % 26 % 

Spíše spokojen 56 % 60 % 

Spíše nespokojen 14 % 12 % 

Velmi nespokojen 2 % 1 % 

Neuvedeno 0 1 % 

 

Celková spokojenost seniorů s bydlením se odráží do faktu, že většina z nich se o své bydlení 

neobává. Resp. nespokojenost určité části seniorů s bydlením je důsledkem určitých obav o 

své bydlení. Analýza této souvislosti vypovídá i o širších souvislostech vztahů mezi seniory. 

Na otázku „Máte obavy o své bydlení?“ ve výzkumu respondenti odpověděli: 

 

 

 

Nemá žádné obavy 61 % 

Částečně se obává 24 % 

Má obavy 11 % 

Neuvedeno 4 % 
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Rozdíly jsou pak markantní zejména v souvislosti s tím, o jaký byt jde (uvedeno v %): 

 

Data odhalují skutečnost, že obavy seniorů o své bydlení jsou výrazné u seniorů 

bydlících v nájemních bytech, a naopak nízké u seniorů, kteří bydlí ve vlastním bytě či domě. 

Obavy přicházejí v úvahu podstatně méně u seniorů bydlících jinde – u příbuzných, 

domovech důchodců apod. 

Je možné uvažovat o tom, proč k obavám dochází. Nabízí se jasná odpověď spojená 

s nájemními povinnostmi, schopnostmi platit základní poplatky spojené s bydlením (energie, 

nájemné atd.). A současně s obavou nárůstu cen díky zvyšování nepřímých daní (DPH). A 

dokonce i s hrozbou vystěhování z objektu. 

S tím souvisí i porovnání příjmu seniorů versus obava o bydlení. I zde jsem použil 

obrácené srovnání, tedy stupňů obav podle výše příjmů. Z toho je patrné, že obavy o bydlení 

mají především senioři s menšími příjmy do 10 tisíc Kč – 72 %.  
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Příjem seniora vs. 

obava o bydlení 

Nemá žádné 

obavy 

Částečně se 

obává 
Má obavy Neuvedeno 

Do 10 tisíc Kč 28 % 49 % 72 % 56 % 

10 – 20 tisíc Kč 65 % 46 % 22 % 38 % 

20 – 30 tisíc Kč 2 % 4 % 4 % 6 % 

nad 30 tisíc Kč 2 % 2 % 0 % 0 % 

 

Obava o bydlení je v současné době, velkým sociálním problémem. Můžeme tuto 

obavu řadit i mezi tzv. „nová sociální rizika“. Nicméně už i jen částečně se obává čtvrtina 

dotázaných. To už není zanedbatelné číslo. Vysvětlení hledejme zejména ve zdražování a 

nástupu zvyšování nepřímých daní (DPH), zvyšování výše nájemného.  

Pokud jde o obavu s bydlením v druhé nejčastější skupině příjmu, tedy mezi 10 – 20 

tisíci, zde se vyskytuje vysoké číslo, že dotázaný nemá žádné obavy o své bydlení – plných 65 

%. To lze vysvětlit tím, že mají dostatek finančních prostředků na pokrytí základních 

životních potřeb a dalších služeb, které využívají.  

Z výzkumných dat vyplývá, že většina seniorů svůj volný čas tráví ve svém bytě nebo 

domě. To souvisí s obecným trendem závislosti seniorů na svém bytě resp. domě. Je to však 

způsobeno i jejich zdravotním stavem, finanční situací nebo prostě tím, že nemají jiný objekt 

ve svém vlastnictví, kde by svůj volný čas mohli trávit. Využívání chaty nebo chalupy 

k pobytu seniorů mimo svůj byt nebo dům má v naší společnosti určitou tradici, kdy chataření 

a chalupaření bylo do značné míry rozšířeno v letech 1948-1989. Po roce 1989 však došlo 

k určitému odklonu, což souvisí jednak s nutností pokrývat náklady dvou objektů k bydlení, 

jednak s orientací na preferování zahraniční dovolené.  

Na chaty a chalupy často jezdí především senioři z velkoměst - 40 %.  Je také patrné, 

že vlastní rekreační zařízení využívají spíše mladší senioři a muži.  

 

6. 3. 6. Vztahy mezi seniory a populací 

 

Mnohé sociologické výzkumy v minulosti upozornily na význam mezilidských vztahů 

pro fungování a vývoj společnosti. Vztahy mezi různými skupinami občanů ve věkové 

struktuře jsou neméně důležitým společenským fenoménem. Podstatný je především vztah 

mezi nejstarší generací a ostatní populací.  
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Věnovali jsme pozornost dvěma oblastem: zkušenostem seniorů s mládeží a na druhé 

straně péči seniorů o potomky.  

Převážily a pozitivně vyzněly odpovědi na dotaz „Jaké máte zkušenosti s mladšími 

spoluobčany?“ Více jak polovina dotázaných má s mladou generací dobré zkušenosti. 

Nicméně rozporné zkušenosti s mládeží uvedla nezanedbatelná část dotázaných (uvedeno v 

%): 

 
 

 

 

Mezi různými skupinami seniorů nejsou rozdílnější názory. Pouze poněkud více žen 

než mužů uvádí, že má s mladou generací dobré zkušenosti. Pozitivnější názory na zkušenosti 

s mládeží mají i senioři z malých obcí.  Naopak senioři z větších měst (20 – 100 tisíc 

obyvatel) zkušenosti s mládeží mají negativnější než jinde.  

Otázka orientovaná na skutečné vztahy seniorů ke svým potomkům, tedy jak jim 

pomáhají, přinesla vcelku kladné poznatky.   

 

 

 

 

 

 

18

38

36

6

2
Zkušenosti s mladou generací

Převážně dobré

spíše dobré

rozporné, dobré i
špatné
spíše špatné

převážně špatné



183 

 

 

„Pomáháte svým dětem nebo vnoučatům?“ 

Typ odpovědi ANO NE 

Při výchově, hlídání dětí 44 % 56 % 

Finančně 35 % 65 % 

Materiálními prostředky 33 % 67 % 

Jiným způsobem 39 % 61 % 

 

Ukazuje se, že „dědečkové a babičky“ ze všeho nejvíce pomáhají při výchově nebo 

hlídání dětí (vnoučat) a to plných 44 %. Poměrně značná část seniorů pomáhá finančně (35 

%). Je pravděpodobné, že finančně podporují z citových a rodinných důvodů spíše svá 

vnoučata a v menší míře vlastní děti.  

Z výzkumu se ukazuje, že podobně senioři uplatňují i materiální podporu vnoučat 

případně dětí. Máme na mysli například nákup potravin, základních životních potřeb a 

oblečení. Na venkově pak poskytování výtěžků ze zahrádky nebo chovu zemědělských zvířat. 

Značná část dotázaných (39 %) uvedla, že svým potomkům pomáhá jiným způsobem.  

Zakončuji úvahy o kvalitě života seniorů v naší společnosti informací získanou 

z odpovědí na klíčovou otázku ve výzkumu: „Myslíte si, že je potřebám seniorů věnována 

v současné společnosti náležitá pozornost?“ 

Nepříliš dobrá situace seniorů v naší společnosti, zejména ekonomická, se odráží i 

v těchto odpovědích starší generace. A dotázaní senioři se ve výzkumu nevyjádřili příliš 

pozitivně.  

Pouze desetina (11 %) podala jednoznačně pozitivní odpověď. Částečně pozitivní 

odpověď vyjádřilo 45 % a výrazně negativní odpovědi sdělilo 43 %.  

Názory jednotlivých skupin seniorů na pozornost, kterou jejich potřebám věnuje 

společnost, jsou téměř bez rozdílů shodné. Výrazně negativní názor však nesdílí podstatná 

část seniorů s příjmy nad 20 tisíc Kč. Jinými slovy bohatí senioři mají ve většině za to, že 

v současné společnosti je seniorům věnována náležitá pozornost. 
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6.4. Závěry ze sociologického výzkumu 

 

Na závěr této „sociologické“ kapitoly je možné konstatovat, že poznatky v ní obsažené 

a získané standardními metodami empirické analýzy plně potvrzují teoretické závěry získané 

převážně teoreticko-logickou metodou. Potvrzují i užší hypotézu této práce – ukazují, že jádro 

skupiny důchodců skutečně patří k těm skupinám, které byly tvrdě postiženy kapitalistickou 

transformací, i když tomuto jejich postihu bránily některé momenty vyjadřující kontinuitu 

systému se systémem minulým, s formou protosocialistického sociálního státu (průběžný 

důchod, bydlení, chaty, úspory aj.). Když se tento typ sociálního státu zhroutil, jeho 

transformovaná podoba ještě působila jako polštář. Náběhy pravice k důchodové reformě a 

krize tento polštář oslabily, ale úplně nerozpustily. Proto také nejsou zřejmě skupinou 

nejpostiženější. Tou budou zřejmě samoživitelé či samoživitelky v neúplných domácnostech.                                  
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 Závěr 
 

Propracovali jsme se k závěru této práce. Proveďme stručnou rekapitulaci. Vyšli jsme 

z nejobecnější teorie klasiků marxismu, zejména z teorie pracovní hodnoty a nadhodnoty, a 

motivace kapitalisty mírou zisku, která determinuj formy společenského vývoje a organizace, 

včetně forem státu, jednak přímo – tím, že kapitalisté a jejich služebné aparáty neustále 

optimalizují podmínky pro co nejvyšší zhodnocení kapitálu, bez ohledu na potřeby člověka a 

rozvoj lidstva, jednak nepřímo – tím že vyvolává odpor, různé formy třídního boje, a k nim 

musí zpětně přihlížet.  

Sledovali jsme ve zkratce tři modifikace realizace a rozdělování nadhodnoty, zisku 

jako její přeměněné formy, a to kapitalismus volné soutěže, státně monopolní kapitalismus, 

který zrodil sociální stát v rozvinuté formě a globální kapitalismus v neoliberální podobě, 

který sociální stát naopak likviduje.  

Sledovali jsme také rozpornou reflexi těchto procesů v zrcadle převážně buržoazní 

ideologií prosycených ekonomických, sociologických a politologických teorií. Dotkli jsme se 

velmi stručně i současných marxistických, z metodologie klasiků vycházejících teorií tzv. 

protosocialismu jako nedokonalého prvního historického pokusu o nekapitalistickou 

společnost, jako určité vedlejší, ale nutné a užitečné odbočky z dějinného mainstreamu. Byl to 

protosocialismus, který rovněž stvořil jeden typ sociálního státu, celkem úspěšného, ale trvale 

neudržitelného. Připomněli jsme si některé souvislosti pádu protosocialismu a rekapitalizace 

tzv. postkomunistických společností, zejména té naší české, jejíž základy tvořila „lupičská“ 

kupónová privatizace. Do centra naší pozornosti se dostaly negativní dopady na ekonomicko-

sociální postavení a existenci tříd a sociálních skupin, zejména neúplných, jednočlenných 

domácností a seniorů - důchodců, převážně starobních. Zaznamenali jsme i vážné symptomy 

upadnutí do chudoby či sociální vyloučenosti u těchto skupin, které z roviny empirie nedávají 

příliš mnoho optimismu do budoucna. Domníváme se, že hypotézu o důchodcích, jejichž 

podstatná část patří k velmi ohroženým sociálním skupinám, bez velkých nadějí do budoucna, 

se nám podařilo dokázat. Toto ohrožení a jeho zvyšování do budoucna ovšem nemuselo nastat 

fatálně, pokud by se opět prosadil model ohleduplného přátelského sociálního státu 

založeného bezprostředně na solidaritě zámožných s nezámožnými a nemohoucími, 

samozřejmě i při myslitelných zdokonaleních aplikace principu zásluhovosti těch, kteří 

mohou pracovat. Jako v úvodu práce připomínám, že marxisté, komunisté jsou si vědomi 

toho, že protosocialistický model sociálního státu aplikoval tento princip velmi nedostatečně a 

byl štědrý nad možnosti společnosti, nikoli ovšem vinou neprivilegovaných vrstev. Rozhodně 
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tedy nechceme rozdávat neschopným a „líným“ na úkor schopných a pracovitých. Vývoj 

kapitalismu už ovšem až příliš zrelativizoval otázku, kdy se jedná o schopnost a pracovitost 

ve prospěch společnosti a lidí a kdy se jedná spíše o „všehoschopnost“ systémovými 

mechanismy odčerpávat přebytky práce všech pracujících ve prospěch všech nepracujících a 

„parazitujících“ na společnosti.    

V rovině teorie jsme si od počátku vytýčili hypotézu, zda je možné, aby v rámci 

kapitalismu došlo k záchraně sociálního státu, vně teorie jsme si od počátku vytýčili hypotézu, 

zda je možné, aby v rámci kapitalismu došlo k záchraně sociálního státu, pokud bychom ho 

nechápali jen jako hasiče obzvláště velkých nehod či základní denní údržby, ale viděli jako 

jeho funkci ty člověka tvořivé funkce, o nichž hovoří především zastánci skandinávského či 

radikálnějšího sociálně demokratického modelu a přirozeně všichni stoupenci modelu 

socialistického, nestalinští komunisté, marxisté. 

Naše výchozí hypotéza byla v tomto smyslu pesimistická. Sledování dějin a 

ekonomického základu sociálního státu ukázalo především, že kapitál po této formě sahá jen 

z nouze, nemá-li jinou možnost, jak stabilizovat systém a motivovat pracující k vyššímu a 

trvale udržitelnému výkonu klidně tuto formu odhodí, pokud se mu zdá, že vyšší míry zisku 

může vytlouci z jednoduché, měřitelné snadno nahraditelné, člověka deformující práce. Do 

této jeho logiky klidně zapadá i vyloučení mas nezaměstnaných z obvyklé životní kultury 

dané civilizace, zapadá do ní i zničení lidstva ve válečném konfliktu vyvolaném čistě za 

účelem vyprázdnění přeplněných skladišť zbraní. 

Až dosud kapitalista ve vyspělých zemích dosahoval míry zisku tím, že vybavoval 

pracujícího novými, dokonalejšími stroji a technologiemi jejich využití.352 Už dnes se však 

v souladu s Marxovými předpověďmi ukazuje, tato forma vědecko-technické revoluce 

fakticky odhazuje z výroby masy těch, kdo vykonávají třeba i kvalifikovanou obslužnou 

práci, což je jednoznačně cesta k tomu, jak vzít půdu pod nohama svépomocnému pojištění 

pracujících – páteřnímu systému sociálního státu. Zatím se tyto výpadky doplňují svépomocí 

a solidaritou tzv. středních tříd, což je ovšem cesta značně nesmyslná a velmi brzy konečná. 

Zbývala by tedy jen solidarita buržoazie, a tím i naplnění další Marxovy a Engelsovy 

prognózy z Manifestu komunistické strany:  

                                                 
352 Hovořím záměrně o dosahování zisku ve vyspělých zemích s moderní výrobou, je jasné, že již před 

globalizací měl kapitál možnost putovat po světě a dosahovat zisku metodami, které si už ve vyspělých zemích 

s rozvinutým dělnickým a odborovým hnutím nemohl dovolit, tj. udržováním hodnoty pracovní síly víceméně 

na úrovni reprodukce základních potřeb přežijí, v těchto zemích navíc velmi levných. I dnes takt těží ze 

surfování po světě za lacinou a co nejméně chráněnou pracovní silou ve formě jednoduché fyzické práce, jinými 

slovy – těží z různě vysoké národní míry vykořisťování v jednotlivých zemích, a to nejen třetího světa, ale i 

světa druhého – bývalých protosocialistických zemí, včetně ČR.  
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„…buržoasie je neschopná zůstat nadále panující třídou společnosti a vnucovat celé 

společnosti podmínky existence své třídy jako zákon, jímž je nutno se řídit. Není schopna 

panovat, protože není schopna zajistit svému otroku ani jeho otrockou existenci, protože je 

nucena nechat ho klesnout do postavení, kdy ho musí sama živit, místo aby on živil ji."353 

Kapitalismus, který by formou pouhého udržovacího sociálního státu z nadhodnoty kapitalistů 

živil masy nezaměstnaných – to je contradictio in adiecto, protismysl. Lze si pouze představit 

určité období, kdy kapitál, resp. jeho nosné složky, pochopí, že poklesu míry zisku mohou 

čelit jen tím, že přejdou na nové formy vykořisťování zdánlivě nehmotného činitele – 

tvořivosti, zvídavosti, přirozené dělnosti člověka, který už neobsluhuje stroje, ale inovuje je, a 

přetvářím vytváří nové organizační formy a mezilidské vztahy z přirozené potřeby tvořit a 

rozvíjet se a ten pak dokáže živit nejen kapitalisty a sebe, ale i ty na výrobě se nijak 

nepodílející členy společnosti, kteří nicméně patří k rozvinuté civilizaci a tak všechny 

nezaměstnané. O profesních typech, které již dnes naplňují tuto představu, už v dnešní 

literatuře není pochyb, buržoazie je však dnes generuje a využívá jen v omezené míře, protože 

jednoduchá práce v zaostalých oblastech světa je stále ještě lacinější. A je snad jasné, že 

pokud by se buržoasie vydala cestou vykořisťování toho „lidského nehmotného kapitálu“ 

musela by minimálně znovu obnovit sociální stát, ale s právě s těmi prvky, po kterých dnes 

marně volají obhájci švédského modelu apod. – sociální stát jako organizační formu rozvoje 

člověka, jeho pozvedávání na vyšší úroveň. Není snad třeba rozvádět, že vypuštění „strašidla“ 

tvořivého, vysokým vzděláním, kvalifikací a znalostí informačních technologií vybaveného 

člověka do kapitalistické reality by vedlo velmi rychle jak k zániku sociálního státu jeho 

přeměnou v samosprávnou organizaci, tak k ztrátě velení kapitalisty ve výrobě, a to za 

pomoci tohoto bývalého sociálního státu, později všelidové samosprávy.  

Domnívám se tedy, že i po linii teorie, kterou plně potvrzují empirická fakta, můžeme 

naši hypotézu o nemožnosti nějaké rekonstrukce sociálního státu v rámci kapitalismu, bez 

zásadních změn v jeho lůně, v realizaci kapitálového vlastnického vztahu považovat za 

potvrzenou – samozřejmě se skromným dodatkem – potvrzenou těmi prostředky, které je 

možno získat v rámci přípravy magisterské práce. 

Pokud bych v dalších etapách své profesní kariéry šel cestou vědecké práce, vyšel 

bych z těchto poznatků, ve kterých jsem mohl jen částečně využít zdroje bohaté literatury a 

jen okrajově se podílet na empirickém výzkumu a zaměřil bych se na možnosti, jak by měl 

                                                 
353  Marx, Karel, ENGELS, Bedřich, Manifest komunistické strany. In: Spisy sv. 4. Praha: SNPL. 1958. s. 438-

439. 
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levicový subjekt podpořit formování onoho nového typu dělnické třídy, resp. námezdního 

pracovníka, pro kterého se vžil název „kognitariát“ a v empirickém výzkumu bezprostředně 

na zkoumání názorů různých sociálních skupin na podíl pracujících na řízení a zisku, na 

samosprávnou formu vlastnictví, i když vím, že právě tato tematika není v dnešním 

sociologickém mainstreamu právě „v módě“ 

Závěrem dekuji všem dobrovolným i povinným čtenářům této práce že vydrželi číst a 

sledovat logiku až do konce.  
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