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Úvod

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila fenomén 

kapitalistické společnosti jako podmínky vzniku a udržení liberální podoby 

demokracie. Pokusím se definovat kapitalismus jako nezbytný předpoklad a 

stav pro politickou a hodnotovou pluralitu ve státě.

Ve své práci bych chtěla zodpovědět otázku, zda-li má původní 

kapitalistický model podíl na úspěšném zakořenění demokratických principů 

ve společnosti či zda je vůbec podmínkou takového procesu. Pomocí 

specifických rysů kapitalismu bych chtěla najít zásadní body, které ho 

odlišují od modernizace.Vodítkem mi budou nejen teoretické práce autorů 

jako Max Weber, Daniel Bell či Jürgen Habermas ale i konkrétní případy 

z historické či aktuální praxe, které popisuje například Alexis de 

Tocqueville a Fareed Zaakaria. Pokusím se též zdůvodnit příčinu poněkud 

pejorativního tónu, s nímž je dnes již téměř archaický výraz „kapitalismus“ 

spojen,ačkoli jeho původní dědictví v současných systémech stále přetrvává.

Pokusím se konkretizovat základní okolnosti a příčiny souvislostí 

mezi kapitalismem a právním demokratickým státem. Budu pracovat jak se 

Zaakariovou koncepcí liberální demokracie, tak s pojmem demokratický 

kapitalismus, který ve své analýze používá Michael Novák v souvislosti s 

kladnými jevy objevující se vrané kapitalistické společnosti. Historické 

kořeny kapitalismu velmi originálně vysvětlil Max Weber, když popsal 

specifické procesy racionalizující se protestantské společnosti. Zaměřím se 

zejména na Weberovu teorii kapitalismu.

V druhé části vyzdvihnu přechod к tržnímu hospodářství jako 

dominantní nebo průvodní jev rodící se demokracie a popíši tranziční 

potenciál kapitalismu. Dále se mimi jiné pokusím vysvětlit, proč jsou 

všechny demokratické státy kapitalistické, ale už neplatí, že by všechny 

kapitalistické státy byly demokratické. Zakaria tuto zákonitost demonstruje 

mimo jiné na příkladu Číny, kde se vytvořil jakýsi hybridní nedemokratický 

kapitalismus. V souvislosti s přechody к demokracii neopomenu ani

5



Tocquevillovu interpretaci historických revolučních momentů, které se jeví 

jako relevantní pro demokratizující tendence kapitalizující se společnosti.

Samostatný oddíl věnuji svobodné lidské existenci v rámci 

kapitalistické struktury, v níž se otvírají nové možnosti pro uplatnění 

možnosti volby a s ní spojenému stavu svobody jedince. Nastíním pohledy 

teoretiků demokracie na otázku, zda-li jsou případné intervence státu 

v rozporu s demokratickými pravidly a dotknu se varianty demokratického 

sociálního státu. Habermas mluví o přechodu od liberálního kapitalismu к 

„organizovanému“. V dané části se též zaměřím na odhalení souvislosti 

mezi kapitalismem a demokracií jako takovou. Jak ukáži, kapitalismus a 

lidská a osobní práva se totiž mohou i vylučovat. 1'ento problém řeší mimo 

jiné Habermas, Berger a Novák. Jedním z průvodních znaků kapitalizující se 

společnosti a následného tržního hospodářství je i rozvoj vzdělanosti, která 

je zároveň předpokladem svobody jedince a možnosti pluralitní diskursivní 

politické praxe.V závěru dané části vyzdvihnu základní konfliktní linii mezi 

kapitalismem a socialismem a možnosti kompromisů v rámci tohoto vztahu.

V poslední části bych se ráda zabývala vztahem kapitalistického 

uspořádání a rozložení reálné politické moci.
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1. KAPITOLA -  Původ fenoménu západního 
kapitalismu

1.1 Weberova argumentace o kapitalistickém potenciálu protestantismu

Weberova argumentační linie se odvíjí od empirických statistik o podílu na 

vlastnictví kapitálu, který je výrazně vyšší u protestantského obyvatelstva. Příčiny 

tohoto jevu pak hledá ve specifické protestantské morální platformě, která se 

zásadním způsobem ve vztahu к fenoménu vlastnictví odlišuje od katolické askeze. 

Motivace к zisku musí mít přitom zcela specifický morální základ, od kterého se 

poté odvíjí úspěch kapitalistické společnosti. Brzdou к racionální maximalizaci 

efektivity, kterou Weber vzhledem к potenciálu politické moci přecenil, může být i 

tradice mající podobný dopad jako Nietzscheho resentiment. Polarita mezi 

protestantským a katolickým přístupem к životu byla černobíle hodnocena jako 

volba mezi bohatstvím a pompou a chudou jistotou. „Lidová moudrost to formuluje 

žertovně: buď dobře jís t nebo dobře spát. V daném případě protestant rád dobře jí, 

kdežto katolík chce dobře spát. Weber však upozorňuje, že takové zobecnění 

nemusí platit bezpodmínečně. Řada katolíku si asketickou zkušenost z mládí 

kompenzovala vlastní obchodnickou aktivitou. Tyto příklady však nebyly nikdy 

masové a nejednalo se o jednání motivované nějakých niterným morálním a 

světonázorovým přesvědčením, jak tomu bylo například u kalvinistů, ovšem třeba 

již méně u lutheránů. Ne všechna reformovaná vyznání se totiž vyznačovala stejně 

intenzivním obchodnickým potenciálem. Weber tedy vyvozuje, že klíč 

к porozumění kapitalistickému duchu nelze hledat pouze v kontrastu katolické 

neobchodní askeze a protestantském materialismu. Odpověď se ve skutečnosti 

nachází v samotné náboženské doktríně. Weber tento mechanismus ilustruje na 

výrazu označujícího povolání, který nabývá pouze v protestantských překladech 

Bible výrazně náboženského charakteru. Ve smyslu být povolán od Boha pro 

každodenní sekulární činnost, „...oceňování splněné povinnosti ve světském 

povolání jakožto nejvyššího obsahu, který mravní sebekontrola vůbec může do sebe

1 Weber, М.: Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, Praha 1998, str. 191
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přijmout. “ Nejenom, že tedy výdělek není pouhým nutným zlem к přežití, jak 

tvrdí katolická doktrína, ale je dokonce maximem lidského morálního snažení a 

posláním zároveň. Pokud aplikujeme na výše popsaný jev politickou rovinu, jak 

Weber ovšem neučinil, docházíme к poznatku, že ekonomická emancipace vede 

к emancipaci politické, což je základní předpoklad vůle к demokratickému způsobu 

rozhodování. Povolání je hlavní realizací vztahu к druhým, pro které pracuji, což 

ostře kontrastuje se sobeckým mnišským způsobem života. „Ruku v ruce 

s narůstajícím zasahováním do záležitostí světa jde  narůstající oceňování významu
r r 3povolání. “ ‘ Sféra nové náboženské a politické realizace se tedy prolíná a vyvíjí se 

společně, což Weber jednoznačně nevyzdvihnul. Na náhodou se tedy demokracie 

vyvíjí nejprve v protestantských zemích. Na tuto souvislost upozorňuje již Karel 

Marx, když užívá spojení buržoazní demokracie, ve kterém se jednoznačně zrcadlí 

specifický vztah mezi politickým zřízením a ekonomickým systémem, „...zájem se 

zaměřuje na společné vztahy, reciprocitu. Jedním z nej důležitějších je  nejspíše vztah 

mezi moderním kapitalismem a moderním státem, a to zvláště moderním 

demokratickým státem. “4 Státní skutečnost je sice původnější než ta kapitalistická, 

moderní stát se však nejvíce rozvinul pod vlivem kapitalistické gradace, i když 

v současné době existuje i bez znaků tržní ekonomiky.

Weberem definovaná teze, že lukrativní poctivý obchod motivovaný 

zbožností může být motorem progresivního ekonomického vývoje kontrastuje 

s výčitkou nad vyděláváním na druhém, což dává vzniknout socialistické orientaci. 

„A pocit viny byl zase příčinou к podporování socialismu jakožto samozřejmé 

alternativy kapitalismu. “5 Foto řešení bylo však s ohledem na skutečné důsledky 

socialistických systémů odmítnuto na konci dvacátého století i katolickou církví, 

přičemž nejvýrazněji tento obrat z dosavadního kolektivistického idealismu ilustruje 

encyklika papeže Jana Pavla II. z roku 1991 reagující na pád režimů východního 

bloku/1 Kontrast mezi protestantským a katolickým stanoviskem na problematiku 

výdělečné aktivity však býval zřetelný. Vysoká přítomnost rigidního katolického

2 Weber, М.: Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, Praha 1998, str. 232
3 Weber, М.: Metodologie, sociologie a politika, Oikoymenh, Praha 1998, str. 238
4 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 99
5 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH55 1 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
6 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icN551 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
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klerikalismu byla u podnikatelů často důvodem к emigraci do protestantských 

destinací, „...progresivní síly vdané společnosti, která se postupně ztotožňovala 

s kapitalistickými systémem, nebyly poznamenány svým lpěním na nějaké specifické 

doktríně, ale antipatií к vysoce institucionalizovanému a klerikalizovanému 

křesťanství jakéhokoli druhu. “7 Víra tedy již neovládá všechny roviny lidské života, 

ale je rezervována pouze do duchovní intimní oblasti, obchodní profesní aktivita 

člověka jí není ovládána. Kapitalistická racionalizovaná společnost se tedy zdá být 

odolnější vůči manipulaci dogmatem nějaké doktríny, a to jak náboženské, tak 

politické.

1.2 Křesťanství a vznik měst jako cesta к individualitě

„ Tak např. moderní město, ač je  samo výtvorem kapitalismu, působí jako 

liberalizační faktor. Stručně to je  vyjádřeno ve starém německém přísloví „Stadtluft 

macht fre i"  (městské ovzduší osvobozuje). Můžeme ho parafrázovat: 

„Kapitalistische Luft macht frei" (ovzduší kapitalismu osvobozuje)."* Berger 

spatřuje naprosto evidentní propojenost mezi ekonomickým a polickým rozměrem 

svobody, které se plně začaly realizovat až v rámci prostředí prvních buržoazních 

měst, které individuum vymaňuje z pout tradice a podporuje myšlenkovou i 

profesní variabilitu.

Narozdíl od Webera Larry Siedentop nespatřuje příčinu kapitalistického 

vývoje v čistě protestantském základu, ale pozornost obrací na křesťanství samotné, 

a to konkrétně na křesťanská středověká města, která dala vzniknout autonomii 

jedince. Pochopení evoluce kapitalismu v Evropě se tedy neobejde bez analýzy 

středověkých měst, která se prostřednictvím biskupů, kteří již  neakcentovali 

aristokratickou autoritu, postupně demokratizovala. „Existence společenské vrstvy, 

kterou moderní Evropě odkázala středověká města -  tj. buržoazie neboli „střední" 

vrstvy -  tak byla umožněna oddělením náboženské a občanské autority, oslabením 

autority otcovské... “ 9 Správa měst tedy již nebyla v rukou náboženské autority, ale 

stala se záležitostí zcela sekulární komunitní volby. Oproti tomu funkce

7 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH55l (Johnson. P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
8 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, [Bratislava 1993, str. 112
9 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 155
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středověkého kněze osvobodí syna od otcovy sakrální nadvlády a umožní 

svobodnou realizaci povolání bez ohledu na původ rodiny. Křesťanství se obrací na 

individuálního jedince, na kterého klade nároky, přičemž je vnímání této osoby 

oproštěno od jakéhokoli kritéria původu. Společenským, náboženským a potažmo i 

hospodářským subjektem tedy přestává být rodina, ale je jím jedinec, který již  není 

omezen na sociální dědictví rodu, ale jeho možnosti se odvíjí od něho samotného. 

„ Kořeny evropského kapitalismu a fenoménu, který se nakonec stal průmyslovou 

revolucí, tedy lze najít v individualismu středověkých měst. Právě tato města totiž 

začala pěstovat takové pojetí společnosti, je ž  j i  chápalo nikoli jako sdružení rodin, 

nýbrž jako sdružení jednotlivců.“ 10 Individualita se může plně rozvinout až se 

vznikem buržoazní společenské vrstvy, jejíž vliv vlastně ani nebyl původním 

záměrem církve. Řízení města se stává věcí veřejnou, stejně jako křesťanské 

obřady, jichž se účastní aristokracie i chudina. Sociální skutečnost se tedy odvozuje 

nikoli od sumy rodových jednotek ale od jednotek individuálních. Křesťanství se 

tedy v rámci své církevní hierarchie dalo šanci jedinci, jehož aktivita tak byla stále 

méně omezována rodovými pouty.

„Faktorem, který stvořil občanskou společnost v evropském pojetí a který 

skýtal oporu rozvoji tržních vztahů neboli kapitalismu, byla z křesťanství odvozená 

víra v mravní rovnost všech lidí, je ž  se transformovala v ustanovení stejných 

základních práv. “u  Tato myšlenka je velice blízká Weberově tezi o specifickém 

vlivu protestantské etiky s tím rozdílem, že Siedentop vyzdvihuje křesťanskou etiku 

vůbec, přičemž jí přičítá obrácení pozornosti z rodiny na jedince, který je 

autonomním článkem směnného systému. Tento jev je ovšem v celosvětovém 

měřítko ojedinělý, protože ve většině ostatních kultur je hlavním hospodářským 

subjektem právě rodina, v rámci které probíhá dělba práce. Takovéto uspořádání 

však na jednotlivé jedince nevznáší žádný individuální mravní apel, což je také 

důvod, proč se zavádění tržního hospodářství stává v původně rodových kulturách 

velkým problémem vzhledem ke vztahu к majetku.

Před modernizací byla práva uznávána jedinci do té míry, v jaké se mu 

dostávalo ocenění od společnosti, „...rozsah práv, která mělo individuum legitimně 

к dispozici, byl dán do jisté míry přímo mírou „cti" či výši postavení, je ž  mu byly

10 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 157
11 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 159
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přiznávány všemi ostatními členy společnosti v rámci etablovaného řádu 
12prestiže. “ Zrušení tohoto principu se stalo základem morální soustavy moderní 

kapitalistické společnosti, ve které je již vůči svému původu zcela svobodné. Se 

vznikem měst s rodícím se kapitalismem přestává být právo otázkou prestiže a 

dědictví, ale vlastnická tržní struktura smazává tradiční hierarchické sociální 

uspořádání a jedinec svoje práva odvozuje z principu rovnosti a nikoli nadřazenosti 

a podřazenosti. „...při přechodu к měšťansko-kapitalistické společenské formě 

dochází vlivem náboženského zhodnocení placené práce к formování vůdčí kulturní 

ideje „individuálního výkonu“. “13 Tato orientace na výkon je bezesporu revolučním 

jevem, který odsouvá pozornost od daného к individuálně modifikovatelnému, 

čemuž společnost „vděčí“ zejména podobě fungování tržních vztahů, pro které jsou 

ukazatele vypovídající o společenské prestiži jedince irelevantní a nepotřebné.

1.3 Vymezení pojmu „duch kapitalismu“

S Weberovým pojmem duch kapitalismu pracuje i Michael Novák, který ho 

parafrázuje jako duch demokratického kapitalismu. Weberův termín „duch“ 

vysvětluje jako étos'4, který je ovšem sám o sobě nedostatečný, protože nijak 

neodděluje státní a ekonomickou sféru. Novák Weberovi vytýká, že při pokusu 

definovat duch kapitalismu opomíjí politickou dimenzi svobody, která tu 

ekonomickou přímo podmiňuje. Novák tedy striktně vyžaduje specifikaci 

kapitalismu jako demokratického, což s sebou nutně nese konflikt, ale i prevenci 

dogmatizace. „Demokratický kapitalismus je  systém, který má tři složky: 

ekonomickou, morální a politickou. Tak daleko se Weber nedostal. “15 Weberovo 

podhodnocení mocné politické dimenze zanedbalo situace, kdy se státní moc plně 

zmocní ekonomické sféry, jak se tomu stalo v případě německého nacionálního 

socialismu. Demokratický kapitalismus je charakterizován otevřeností a není 

omezen chladnou racionalitou Weberovy představy kleci ze železa 16

Pod pojmem „duch“ měl Weber na mysli vždy stejnou sílu, která se ale 

v různých kulturách projevuje jinak. Kapitalismus kromě nových motivací přináší

12 Fraserová, N., Honneth, A.: Přerozdělování nebo uznání, Filosofia, Praha 2004, str. 181
13 Fraserová, N„ Flonneth, A.: Přerozdělování nebo uznání, Filosofia, Praha 2004, str. 182
14 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 43
15 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str, 42
16 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 44



do života společnosti i jedince nové smysly a hodnotová kritéria, stává se tak 

duchem doby a mnohdy je dokonce historicistními koncepcemi interpretován jako 

klíč к porozumění smyslu dějin. „ Vytváří měřítka ctnosti a neřesti...naplňuje lidské 

dějiny novým étosem, novým Geistern -  duchem kapitalismu. “,7 Přičemž mu 

rozhodně nešlo o pouhou odvěkou lidskou touhu po zisku, která existovala i dlouho 

před vznikem moderního kapitalismu, ovšem bez jakékoli morální platformy. 

Obchod se až s příchodem kapitalismu specifickým způsobem zvýznamňuje a 

zapisuje do dějin. Stejně jako Schumpeter i Weber v souvislosti s novým 

ekonomickým rozměrem morálky vyzdvihuje dílo Benjamina Franklina, jehož 

maximy utilitaristicky hodnotí kladně každé takové jednání, které rozmnoží zisk při 

zachování askeze. Tento Franklinův postoj byl revoluční zejména ve svém rozporu 

s křesťanskou vírou, která jakékoli hromadění odmítá. „ Franklin velebí majetek a 

bohatství. Vidí v nich cíl mravního snažení.“n  Důležitý je způsob, jakým člověk 

majetek nabývá. Chvályhodný je pouze zisk dosažený dlouhodobým úsilím, nikoli 

náhodně a jednorázově. Bohatství získané při zámořských objevech nebylo dílem 

konstruktivní racionální obchodní činnosti.

17 Novák, M.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 40
18 Novák, M.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 39
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2. KAPITOLA -  Kapitalismus a svoboda

2.1 Liberalizační síla kapitalismu

„Proč svobodě prospívá bohatství?...Za prvé: nejdůležitější jsou soukromé 

podniky a sílící buržoazie, získávající moc nezávislou na státu. Za druhé: při 

vyjednávání s těmito novými společenskými elitami nemůže být stát tak lakotný jako  

dříve, musí víc ctít pravidla a vnímat potřeby společnosti... “I9 Liberalizace tedy 

není kýženým očekávaným cílem, ale ukazuje se spíše jako průvodní plíživý jev 

hospodářského vzestupu a modernizace. Stát ztrácí svůj monopol na moc, která se 

čím dál víc začíná profilovat jako ekonomická síla.

Kapitalismus se ve svém liberalizačním potenciálu vyrovnal a mnohdy 

předčil důsledky reformace či omezení panovnické moci. „Nic nereformovalo 

moderní svět s větší silou než právě kapitalismus, který obrátil v trosky po tisíciletí 

existující vzorce hospodářského, politického a společenského života. Během staletí 

zničil ja k  feudalismus, tak monarchii založenou na rodokmenu a urozenosti. “20 Ne 

náhodnou kapitalismus nejvíce zakořenil v kolébce demokracie a parlamentarismu, 

tedy v Anglii, které v sedmnáctém století již fakticky nevládl monarcha ale majitelé 

zemědělské půdy. Souvislost mezi kapitalismem a demokracií je  tedy v případě 

Anglie nepřehlédnutelná.

U Hegela je vznik buržoazního státu maximalizací svobody, kterou 

uskutečňuje dílčí lidská a v podstatě egoistická aktivita. V Hegelově systému tedy 

může celek společenské reality koexistovat se svobodou jedince pouze ve formální 

podobě státu s funkčními buržoazními mechanismy, což může být považováno za 

obhajobu kapitalismu jako nutné podmínky liberální demokracie. Marx byl ale 

touto Hegelovou myšlenkou dějinného vývoje směrem od nedokonalého 

к dokonalého zcela ovlivněn, nicméně liberální demokracii považoval za 

nesvobodnou v důsledku diktátu kapitálu, který limituje svobodu pouze na okruh 

svých vlastníků a produkuje situaci fatálního odcizení člověka.

S příchodem kapitalismu se mění dosavadní statické periodické vnímání 

zisku, který nyní ekonomické subjekty mohou za využití výdobytků vědy stále

19 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 89
20 Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str.55
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zvyšovat. Výdělek již tedy není posvátným darem vyšší moci, ale je  zcela v režii 

lidské svobodné aktivity. Kapitalismus rozvíjející se na půdě vědeckotechnické 

revoluce otvírá nový rozměr svobody, v rámci které člověk už může ovlivnit 

nadcházející skutečnost a není zcela podřízen svévoli náhody a božské autority 

panovníka a aristokracie. Vznikání kapitalistické struktury se kryje s Hegelovým 

třetím stádiem. Vstupujeme tak do třetího stádia dějin, které je charakterizováno 

maximalizací možnosti svobody v prostoru státní formy, která se ukáže nezbytnou 

jak v roli regulátora nezadržitelného kapitalizačního procesu, tak v roli ochránce 

práva.

Záměr Petera L. Bergera spočívá v odlišení kapitalistického procesu od 

procesu modernizace, která sama o sobě neobsahuje jednoznačné liberalizační 

tendence. Základním problémem je tedy diference moderního státu a moderního 

demokratického státu. Ten první totiž nutně nezahrnuje podmínku kapitalistického 

hospodářství. „Spojení mezi kapitalismem, politickou demokracií a individuálními 

svobodami tedy nemůže být apriori přijímáno za platné, ale spíše se má stát 

předmětem empirického zkoumání. “ 21 Kapitalismus i demokracie jsou oddělené 

svébytné struktury, které ovšem sdílí společný původ zrodu situovaného do oblasti 

západní civilizace. Otázkou ovšem zůstává, zda-li tento původ také zároveň 

automaticky předpokládá zakořenění demokratických principů a například asijské 

státy demokratické být nemohou, protože se neocitají ve stejném časoprostorovém 

rozhraní jako Západ. Schumpeter například spatřuje jednoznačnou historickou 

empirickou souvislost mezi kapitalismem a demokracií. 1 když připouští existenci 

ryze volební varianty demokracie v socialistických podmínkách, dochází к závěru, 

že svoboda jedince se může plně realizovat pouze v liberální demokracii. Tuto tezi 

lze opřít i o Novákův a Friedmanův argument, který varuje před izolací reálné 

svobody pouze na jedinou oblast lidské aktivity. Tato nedělitelnost svobody může 

pomoci při objasnění kapitalistické tendence po čase liberalizovat i politickou 

oblast. Svobodné volby při absenci možnosti svobodně podnikat postulují pouhou 

politickou volební formu demokracie.

Kapitalismus vytváří svět sám pro sebe charakterizovaný širokou sítí práv, 

povinností a pravidel. V tomto světě se nutně koncentruje a přerozděluje moc. 

Paralelně vedle této struktury existuje instituce státu, která je kapitalistickým

21 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 98
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autonomním organismem potlačována, zároveň však také naopak stát podrobuje trh 

intervencím. „ Síla kapitálu nejen že fakticky zpochybnila a v mnoha případech 

neutralizovala moc státu, ale dala vzniknout celé kultuře spotřeby... “22 Vzájemné 

působení těchto dvou struktur vytváří ideální stav homeostáze pro rozvinutí 

potenciálu lidské svobody. Moc je na obou stranách pomyslné bariéry, jakmile by 

se koncentrovala pouze na jedné, nutně by došlo к omezení svobody, „Ať vládní 

kontrola zasahuje jakkoli širokou oblast jevů, tuto oblast nekontroluje plně a ta pak 

ipso fakto omezuje státní moc. Důsledkem toho je  „přilnavost “ kapitalismu a
23demokracie. “ Sešněrování obchodních mechanismů státními zásahy znamená 

diktát byrokratického aparátu, který je s realizací svobodné volby v důsledku 

nekompatibilní. Socialismus si nárokuje moc v obou oblastech, politické i 

ekonomické přičemž na tu druhou nemá z hlediska možnosti lidské svobody nárok. 

Navíc v rozporu s historickým vývojem moderního státu socialismus tenduje 

к překonanému modelu syntézy ekonomické a politické instituce připomínající 

monopolní královskou či despotickou autoritu. Manipulace s přirozenými silami 

trhu, kterou praktikuje socialistické hospodářství, sama ještě neznamená zásah do 

lidské svobody, ten představuje až likvidace vlastnictví, které je jedním ze 

základních předpokladů svobodné reality člověka, které kapitalismus dává volný 

průchod.

„Kapitalismus naopak jako liberalizující síla vytváří i napětí a opoziční 

hnutí projevující se ve všech společenských oblastech -  ekonomické, sociální, 

politické a ve sféře vědomí.1,24 Toto napětí a neustálá problematizace je základním 

předpokladem demokratické liberální zkušenosti. Liberalizační síla kapitalismu se 

však bez intervence státu může zvrhnou až v diktát monopolu. Stát a trh se tedy 

neustále musí navzájem regulovat. Berger upozorňuje na křehkou povahu tohoto 

vztahu, když zmiňuje Schumpeterem popsanou hypotézu o nutné sebelikvidaci 

kapitalismu, který sice podporuje svobodné podnikání, ale to je odsouzeno к zániku 

vznikem korporací. „...Marx a jeho následovníci se domnívali, že kapitalismus 

odsoudily к zániku jeho ekonomické a politické nedostatky. Schumpeter došel ke 

stejnému závěru, ale zdůvodnil ho právě úspěchy kapitalismu v čistě ekonomické

221111 d ://w w w . o b с i n s t. с z/cl a n e к. as p ? i c ! 6 59 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie; 
Občanský institut, 1.3.2003)
23 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 105
24 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 112
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sféře. Jinými slovy věřil, že liberalizační síla kapitalismu povede к jeho likvidaci. “25 

Latentní riziko, i když ne v tak radikální podobě, jakou popsal Schumpeter, podle 

Bergera kapitalismu v důsledku byrokratizace a politizace skutečně hrozí.

Marxistický pojem svobody jako svobody od práce vykonávané nad rámec 

nejnutnějších osobních a rodinných potřeb Fukuyama demonstruje na ideálu čtyř 

pracovních hodin denně, po nichž následuje prostor pro údajně svobodné aktivity. 

Pro tyto činnosti však člověk potřebuje prostředky, které mu může poskytnout až 

čas odpracovaný nad rámec základních potřeb. Socialistické země vykazovaly 

stejnou náročnost potřeb jako země západní, vzhledem к absenci kapitalistického 

motivačního rozměru však chyběl kapitál, který by stejnou životní úroveň umožnil 

realizovat. Iluze marxistické svobody tedy nerespektuje reálné životní podmínky 

v socialistických společnostech. Ve skutečnosti se nutným stává mnohem více než 

pouhé primární potřeby .„...americký dělník byl mnohem osvobozenější od „říše
л/

nutnosti “ než jeho sovětský kolega. “

Kapitalismus navíc poskytuje ideální podmínky pro rozvoj duchovních 

svobod a vzdělání, které je nezbytným předpokladem fungující participační a 

pluralitní demokracie, „...žádná jiná  ekonomická forma dosud neumožnila v tak 

hojné míře vydávání knih, zakládaní škol, stavbu kostelů, rozvoj dobročinných 

projektu a nepodporovala takovou intelektuální a náboženskou svobodu. “ 27 Věda a 

výzkum navíc vyžadují svobodné podmínky práce, která mnohdy závisí i na 

neomezeném sdílení a výměně dat na mezinárodní úrovni. Vědecká práce má 

liberalizační tendenci, protože její úspěch nezávisí na míře respektování politické 

objednávky, ale na reálném svobodném vývoji.

2.2 Kapitalismus a individualismus

Ekonomická aktivita znamená vymanění se z pout svého původu. „ Trh sám

o sobě i svými důsledky osvobozuje lidi od existenčních pout starého hospodaření.
 ̂ f  1  1  v  I  r  r  í 28 '  VUmožňuje výběr a volbu, které byly v tradičních společnostech neznámé. “ Úspěch 

ovšem do velké míry závisí na vůli a schopnostech jedince, což na něj klade velké

25 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 113
26 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka publishers, Praha 2002, str. 140
27 Novak, M.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 164
28 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. I 12
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nároky a staví ho do konkurenční situace. Termín individualismus, za nějž vděčíme 

konzervativci de Maistremu, byl stejně jako kapitalismus napadán z egoismu a 

nemorálnosti. Západní politika oproti většině asijských států dává velký prostor 

autonomii jedince, je tedy s podstatou kapitalistického podnikání značně 

kompatibilní. Tržní hospodářství se ale rozvíjí i v zemích, kde je hodnota jedince 

výrazně popírána. Mohl by to být právě onen duch kapitalismu, který by mohl tuto 

situaci zlepšit, což dokazuje například Japonský poválečný vývoj. Při zavádění 

tržního hospodářství lze předpokládat úspěch pouze při minimálním zakořenění 

individuálních ambicí, což není příklad ani zdaleka všech světových kultur. 

„ Svobodu individua, kterou kapitalismus na Západě podněcuje, musí být obsažena 

ve společenských strukturách, nemá-li sama sebe zrušit, ať anarchií hyper- 

individualismu nebo sítí stále více omezujících oprávnění. “ 9 Kapitalistickým 

poměrům tedy nesvědčí ani opačný extrém nadměrného individualismu. 

Kapitalismus vyžaduje a zároveň produkuje podmínky a instituce chránící 

společnost před bezbřehým osobním egoismem, který by v důsledku fungování 

tržního systému zcela zlikvidoval. Vyzdvižena je tedy nejen osobní svoboda 

podnikatele, ale i svoboda ostatních. Smluvní základ obchodních vztahů navíc 

výrazně konvenuje s povahou demokratického konsenzu. Anonymita a odcizení 

smluvních kapitalistických mezilidských vztahů by měla být vykompenzována rolí 

rodiny či náboženstvím.

Již Weber upozorňuje na asketické racionální založení osoby podnikatele, 

který je motivován se neustále zdokonalovat v zájmu vlastního užitku. 

„ Kapitalistický podnikatel je  zcela zvláštním typem člověka, pro jehož existenci 

nejsou všechny kultury stejně vhodné. “ Západní protestantská kultura vyzdvihující 

autonomii jedince byla pak pro rozvoj kapitalismu jednoznačně příhodná. Jeho 

situace tedy již není závislá na aristokratickém nebo chudém původu, ale je 

modifikována aktivním úsilím práce na svém osudu. Život tedy přestává být 

údělem, ale je především prací a prostorem pro změnu a to i na čistě politické 

rovině. Vzniká tak odvaha oddělit ekonomickou a politickou rovinu od duchovní 

náboženské, „...kapitalismus není „čímsi podobným Království Božímu", že není

29 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 139
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náboženstvím či dokonce filosofií, poskytující lidstvu návod к životu... Do jisté  míry 

je  to způsob života a ne jen  pouhá neutrální technologie... “30

2.3 Nová podoba vzájemného uznání v kapitalistické společnosti

Na základě vlivu, který má tržní systém na společnost a jedince, dochází 

к přehodnocení a změně povahy vzájemného společenského a individuálního 

uznání. Axel Honneth rozlišuje tři nové moderní sféry uznání, které jsou odvozeny 

z citu, výkonu a práva, přičemž tvoří paralelu s Hegelovou institucionální triádou 

rodiny, občanské společnosti a státu. Láska jako mateřský cit sice již  existovala ve 

stavovské společnosti, ale například sňatek byl uzavírán z ekonomických důvodů, 

což v kapitalistickém systému již není nezbytné. Sňatek začíná být výrazem 

výhradně intersubjektivního vztahu. Stejně tak právní identita člověka není již 

odrazem postavení či původu, ale v souladu s přehodnocením norem po přechodu 

ze stavovské společnosti к měšťanskému modelu se postupně prosazuje princip 

rovnosti v právech, přičemž ovšem sociální hodnocení nutně zůstává, ale není již 

jediným právním kritériem, „...normativní přeměnou právních vztahů, je ž  probíhá 

pod tlakem šířících se tržních vztahů a při současném využití posttradičního 

duševního bohatství, se právní uznání odštěpuje od hierarchického hodnotového 

systému. “3I

Uznání však musí být dále revidována, protože například striktní orientace 

na výkon by diskriminovala slabší jedince, což už trh nezajímá. Právní uznání je tak 

delegováno na stání autoritu, která odpovídajícím způsobem zasáhne, „...vznik 

opatření sociálního státu lze chápat tak, že jednotlivý člen společnosti má mít 

zaručeno minimum sociálního statusu, a ledy i ekonomických zdrojů, i nezávisle na 

meritokratickém principu uznání, totiž tím, že jsou zde odpovídající nároky 

převedeny v sociální práva. “ 32

Nové sféry uznání fungující na poli kapitalistické struktury vztahů mají pro 

individuum v rámci pluralitní demokratické společnosti nepostradatelný význam a 

jsou podmínkou liberální povahy společnosti. „Proto se také s institucionálním

30 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7id~551 (Johnson. P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 

zřizovatel stránek: Občanský institut)

31 Fraserová, N., Honneth, A.: Přerozdělování neho uznání, Filosofia, Praha 2004, str. 182
32 Fraserová, N„ Honneth, A.: Přerozdělování neho uznání, Filosofia. Praha 2004, str. 191
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rozlišením sfér uznání zvyšuje šance na nárůst individuality...s každou nově 

vzniklou sférou vzájemného uznání se totiž současně odhaluje další aspekt lidské 

subjektivity, který si je  nyní jednotlivec schopen pozitivně inter subjektivně 

připsat. “33 Liberalizace systému se tedy zvyšuje přímou úměrou vůči 

individuálnímu uznání, které se jedinci dostává.

2.4 Životní úroveň a cena lidského života jako měřítko demokracie

„ Tlak globálního kapitalismu může posouvat proces liberalizace vpřed, jak 

je  tomu dnes v Cíně. Trh a morálka dokážou spolupracovat. “ 34 Mezinárodní 

instituce a nadnárodní společnosti mnohdy spolupracují, aby umožnily realizaci 

investorských záměrů v zemích třetích světa, přičemž si ovšem kladou podmínky na 

kontrolu a smluvní záruku o následném využití peněz. Podobný postup byl 

realizován například v Čadu, kdy bude na základě dohod o půjčce se Světovou 

bankou naprostá většina výdělku z těžby ropy směřovat do sociální sítě. Zemím, 

které nemají zkušenosti s demokratickou vládou, se musí často ukázat cesta a to i za 

cenu diktátu určitých pravidel. Kombinace příjmu ze zahraničních investic do těžby 

nerostného bohatství a nekompetentní autoritářský způsob vlády mohou být bez 

intervencí z vnější pro kvalitu lidského života a tudíž liberální povahu režimu 

katastrofou.

„ Země jako Singapur, Malajsie, Jordánsko a Maroko, bez ohledu na 

omezené politické svobody, poskytují svým občanům lepší prostředí pro život, větší 

svobodu a víc spokojenosti než diktatury v Iráku a Libyi nebo neliberální
w <<35 vdemokracie ve Venezuele v Rusku nebo v Ghaně. “ Pro stupeň liberalizace 

společnosti je tedy směrodatný spíš životní standart jednotlivce související 

s hospodářskou prosperitou a tržním systémem než formální volební demokracie , 

ve které stát usurpuje veškeré prostředky bez ohledu na zdraví a život svých 

občanů.

I Tocqueville ve své analýze americké demokracie zdůrazňuje, že sklon 

к materiálnímu blahobytu se v demokratických podmínkách nemusí rovnat 

mravnímu úpadku, jak je tomu v aristokratických společnostech, jejichž elity

33 Fraserová, N.. Honneth, A.: Přerozdělování nebo uznání, Filosofia, Praha 2004. str. 186
34 Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 195
35 Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 195
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v souvislosti s materiálním nadbytkem mají sklon přehánět a morálně degradují. 

Podle Tocquevillova závěru v demokratickém zřízení přistupuje bohatá i střední 

střída к majetku velice kladně, ale přiměřeně a konstruktivně. Obdělávání vlastního 

pozemku nebo malá živnost se stává plným smyslem života, aniž by se ovšem 

zvrhla v aristokratické požitkářství. „ V demokratických společnostech nabyla 

smyslnost jisté umírněné a klidné tvářnosti, j íž  se všichni musí přizpůsobit. “36 

Takové umírněné motivace na obohacení nijak nenarušují řád ve společnosti, spíše 

ho naopak vyžadují. Tocquevillovo odsouzení bohatství nabytého bez vlastního 

úsilí na základě aristokratického dědictví je analogicky připodobnitelné se 

současnou povahou bohatství rentiérských ropných států.

Tocqueville je přesvědčen, že demokratické prostředí podporuje víru ve 

zlepšení vlastní ekonomické situace, což ostře kontrastuje s pasivním přijetím svého 

údělu života v chudobě, který převažuje v systémech ovládaných aristokracií. 

Touha po osobním blahobytu v americké demokracii, kterou zkoumal Tocqueville, 

však neznamená rezignaci na participaci na věcích veřejných. Protože je  to právě 

onen aktivní podíl na rozhodování, který otevírá podmínky pro svobodnou realizaci 

podnikání a blahobyt. „Američané totiž vidí ve své svobodě nejlepší nástroj a
' ' r 37 • onejvětší záruku svého blahobytu. “ Obraz Spojených států druhé poloviny 

devatenáctého století tedy vykresluje jakoby dvojí život Američanů, soukromý a 

veřejný. Motivace touhy po blahobytu tak vlastně nepřímo podporuje demokratické 

chování občanů, což jen potvrzuje, že obchodní kapitalistický duch je podmínkou 

demokracie. „Nemyslí si tedy, že míchat se do veřejných záležitostí není jejich věcí: 

věří naopak, že jejich hlavní starostí je, aby si sami zajistili vládu, která jim  umožní 

získat statky, po nichž touží... “ Tocqueville vidí stejně jako později Max Weber 

velice specifickou provázanost mezi podnikáním a svobodou, což dokládá i 

empirickým zjištěním o tom, že hodně obchodující evropské země mívají vysoké 

zastoupení svobod. V tomto smyslu tedy Tocqueville ve velké míře předjímá či 

inspiruje Weberovu stať o protestantské etice, protože stejně jako on spatřuje 

liberální potenciál kapitalistického systému. „Nevím, je-li možné uvést jediný 

průmyslový nebo obchodnický národ, od Tyřanů až po Florenťany a Angličany, 

který by nebyl národem svobodným. Existuje tedy těsná spojitost a zákonitý vztah

’6 Tocqueville, A.: Demokracie v Americe II., Lidové noviny, Praha 1992, str. 96
37 Tocqueville, A.: Demokracie v Americe //., Lidové noviny, Praha 1992, str. 102
38 Tocqueville, A.: Demokracie v Americe //., Lidové noviny, Praha 1992, str. 102
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mezi těmito dvěma věcmi: svobodou a podnikáním. “39 Politická a ryze soukromá 

oblast se tedy podmiňují a nemohou existovat jedna bez druhé. Tocqueville 

upozorňuje, že Američané si byli této skutečnosti vědomi a tudíž neustále 

hodnotově a preferenčně „přepínali“ mezi veřejným a soukromým zájmem. 

Problém ovšem podle Tocquevilla nastává, když mezi těmito dvěma oblastmi 

vznikne výraznější disproporce a růst blahobytu předstihne význam přikládaný 

hodnotě svobody doprovázený laxním přístupem ke kolektivní politické 

odpovědnosti. Zanedbávaný a podceňovaný post vládnutí zůstává neobsazen a 

vznikne tak příležitost pro ovládnutí moci jednou despotickou autoritou, která je 

sice schopna zajistit řád, ovšem při absenci reálné politické svobody, která je hnací 

sílou prosperity. „Lidé, kteří mají převažující zálibu v hmotných statcích se obvykle 

domnívají, že stálý neklid spojený se svobodou narušuje blahobyt, než pochopí, že 

svoboda slouží к tomu, aby je j zajistila... “40 Rezignovat na svůj politický potenciál 

a identitu se tedy nevyplácí ani tomu nej úspěšnějšímu podnikateli, hybnou silou 

úspěchu je totiž vždy svoboda. A proto to bude právě trh, který bude vždy svobodu 

podněcovat a chránit, pokud se ovšem bude vědomí hodnoty svobody vyvíjet 

paralelně s ním. Obchodní činnost se mohla už v minulosti nejlépe rozvíjet 

v zemích, které podnikatelům a majitelům půdy poskytly nej lepší morální a právní 

platformu schopnou ochránit vlastnická práva, což se nejlépe dařilo právě 

v Nizozemí a v Anglii, kde ochrana vlastnických práv, které měly být porušeny 

nadměrnou daňovou zátěží, vyústila v roce 1649 až v popravu krále. „O tom, proč 

se kapitalismus šířil nejprve právě v těchto zemích, se stále debatuje, většina 

historiku ekonomie souhlasí s tím, že kompetentní stát, schopný ochránit soukromé 

vlastnictví, byl důležitým faktorem. “4I

Daniel Bell v souvislosti s touhou po blahobytu zmiňuje chtivost 42, o které 

ve svém díle hovoří Werner Sombart, který zdaleka nevidí prapůvod tržního 

systému v protestantských zemích, jak pojednává Weber, ale situuje ho jižněji a 

hlouběji do minulosti do prostředí italských městských republik. Ona chtivost je 

podle Bella po askezi protestantské etiky druhým nej významnějším zdrojem 

kapitalistického fenoménu. Neustálá motivace po zdokonalení a zmnožování

39 Tocqueville, A.: Demokracie v Americe II., Lidové noviny, Praha 1992, str. 101
40 Tocqueville, A.: Demokracie v Americe //., Lidové noviny, Praha 1992, str. 101-102
41 Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 56
42 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 15
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podobě kapitalismu zůstala dodnes, askeze se však v dnešní době už jeví jako 

irelevantní. „ ...asketický prvek a s ním i jeden aspekt legitimizace kapitalistického 

chování dnes v podstatě vymizel. “43 Jeremy Bentham navíc asketismus považuje za 

kontraproduktivní pokrytectví, které je navíc pro individuální svobodu nebezpečné, 

protože oslabuje schopnost jedince odolávat nadvládě. Vyváženého stavu je možné 

dosáhnout pouze prostřednictvím maximálním naplněním potřeb a možností 

každého jedince. „ ...jedině princip osobního prospěchu muže skutečně sloužit jako 

regulující mechanismus v úsilí lidí naplnil své rozličné cíle. Pojem společného 

dobra se tak rozpadá na jednotlivé osobní preference. “ 44 Osobní přínos a zisk tedy 

není pro společnost rizikový, egoistický faktor, ale je naopak ochráncem jejích 

svobod a práv. Askeze a odříkání s sebou nese pasivitu a oslabení participačního 

potenciálu individua. Pokud ovšem morálka společnosti neomezenou multiplikaci 

blahobytu akceptuje, nutně se objeví nerovnováha ve vztahu к politické sféře. 

Ekonomická prosperita jedince totiž již není nijak kulturně podmíněna, jakkoli je 

společností vyžadována. Mluvíme o fenoménu, který popsal již  Tocqueville, když 

popisoval disproporci mezi evolucí hodnot a míry blahobytu. „ Rozpory, které 

nalézám v současném kapitalismu, pramení z rozpadu pout. která kulturu a 

ekonomiku kdysi spojovala, a z vlivu hédonismu, který se stal vládnoucí hodnotou 

naší společnosti. “45

2.5 Marxova „buržoazní demokracie“ jako mylný odhad vývoje 
kapitalismu; „svobodný trh“ jako trh s lidskou svobodou

Zakaria tedy prezentuje další podmínku demokracie: vzdělanost. Pouze 

vzdělaná třída je totiž schopna bránit pravidla a svobody, což jako první začala 

Marxovými slovy činit podnikatelská buržoazie, která v procesu kapitalizace 

postupně sebrala vliv stagnující aristokracii. K. R. Popper provádí analýzu Marxovy 

koncepce buržoazní demokracie, která pracuje s myšlenkou svobodného trhu jako 

další formou vykořisťování a to v tom smyslu, že pod rouškou rovnosti šancí je 

zneužívána formálně svobodná práce dělníků. Přesto Popper obdivuje přesvědčivost 

Marxovy argumentace, především v tom smyslu, že prezentovaný ideál svobodného

43 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 17
44 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 17
45 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 27
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trhu má zcela nesvobodné stavební kameny.: „Avšak největším úspěchem bylo, že 

nyní mohl - v souladu se svou ekonomickou teorií právního systému -  podat 

vysvětlení, že kapitalistický výrobní způsob má tendenci maskovat se právní rouškou 

liberalismu. “ 46 Další Marxova teze o sebevražednosti kapitalismu, která souvisí 

s klesající mírou zisku kapitalistů (Marxova teorie hodnoty), je  už v soudobém 

kontextu překonána, mnohem spíše bychom mohli hovořit o destruktivní tendenci 

autoritativních společností. Současné chápání Marxovy kritiky kapitalismu je v jeho 

teorii komplikováno hypotetickou absencí možnosti intervence státu. Pozitivní 

mechanismus dyadické komunikace stát -  subjekt disponující kapitálem je tedy 

opomenut. Je paradoxem, že Marx žil právě v době, která v sobě snoubila základní 

předpoklady pro vznik kapitalistické liberální demokracie - podle Zakarii je tento 

vývoj dokonce šablonou pro ostatní státy s podobnou ambicí. „ Tam, kde se 

buržoazie chová a projevuje jinak, jako tomu bylo v 19. století v Německu, se 

společnost nezmění. “ 47 Tato Zakariova teze je bezesporu simplifikující, vystihuje 

ovšem rozsah našich úvah zabývajících se transformací liberální demokracie 

v západním slova smyslu.

46 Popper, K.R.: „Otevřená společnost a je jí  n e p ř á te l é str. 150
47 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 92
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3. KAPITOLA -  Kapitalismus jako cesta přechodu 
к demokratickému systému a podmínka jeho
udržení

3.1 Kapitalismus v nedemokratických zemích

,, V podmínkách současného světa lze empirické závislosti shrnout takto: 

Všechny demokracie jsou kapitalistické; žádná demokracie není socialistická;
r r r 48mnohé kapitalistické společnosti nejsou demokratické. “ Pokud přijmeme

uvedenou Bergerovu hypotézu, lze konstatovat, že kapitalismus není monopolní 

záležitostí západní civilizace. Kapitalistické nedemokratické režimy se však

vzhledem к mezinárodní propojenosti s nadnárodními hospodářskými strukturami 

nemohou z vlivu západních demokratických institucí zcela vymanit, i když je jejich 

vliv pouze latentní a zprostředkovaný.

Řada bohatých nedemokratických zemí však nevykazuje známky zakořenění 

kapitalistických principů. Jde především o země, které zbohatly nárazově bez 

předchozího systematického kapitalistického vývoje. Chybí zde historický původ 

bohatství podmíněný cestou od agrárních kultur přes průmyslový rozvoj. Zakaria 

v tomto smyslu kvalitativně rozlišuje povahu bohatství, čistě ropné bohatství se liší 

od bohatství kapitalistického. V arabských ropných velmocích chybí původní 

buržoazní podnikatelská platforma, jak ji popsal již  Marx. „Chtěl tím říci, že 

kapitalismus vytvořil podnikatelskou buržoazii, která nevyhnutelně zničila starý 

aristokratický řád a založila řád ochraňující vlastnictví, smlouvy, pravidla a 

veškeré svobody. “49 Další překvapivou souvislost popisuje Zakaria, když spojuje 

nízkou úroveň politických institucí u většiny zemí s obrovskými nerostnými zdroji, 

jejichž snadná dostupnost a okamžitá hodnota jakoby ubíraly motivaci komplikovat 

si život pokusy o demokratizaci.

Země třetího světa, které podobnými přírodními zdroji nedisponují, jsou 

přesto kapitalistickým systémem slibujícím materiální blahobyt přitahovány a to i 

za cenu postupné likvidace tradičních hodnot, které jsou v racionalizované tržní 

společnosti nadbytečné „Pro ty opravdu přesvědčené neznamená expanze

48 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 102
44 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 92
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kapitalismu do nerozvinutých oblastí a zejména jeho vítězství nad komunismem nic 

menšího než „konec dějin“... “50 Tobias Lanz zde v souvislosti s plošným šířením 

kapitalismu ve světě naráží na postupné vymizení polarity hodnot ztotožňované 

Fukuyamou s koncem světa, který je symbolizován konečným vítězstvím 

kapitalismu nad komunismem, „...tento zápas byl tak ostrý právě proto, že byl 

veden o ty samé ideje a ty samé cíle -  totiž o svět uspořádaný podle 

materialistických principů. “5I

Zavádění tržního systému a na něj navazující demokratizace se mnohdy 

zdrželo či bylo odloženo v důsledku nedostatečné industrializace. Při takto 

nedostatečném stavu se nemůže zcela rozvinout kapitalistický potenciál a 

přetrvávající bída je dostatečným důvodem к příklonu к socialistickým praktikám 

řízení hospodářství. Podle teorie dependencí navíc bývalý koloniální jih už sever 

nikdy nedostihne a účast na světovém obchodě se mu prakticky nevyplatí. Podobné 

teorii vděčí za vznik neliberální režimy Jižní Ameriky v 60. a 70. letech. Teorii 

dependencí však podle Fukuyami jednoznačně zpochybňuje hospodářský zázrak 

v Asii v druhé polovině dvacátého století. Země, které se zapojí do světového 

tržního systému později, nejsou navždy znevýhodněny, socialismus je pak mnohdy 

nouzovým řešením vlastní hospodářské nedostatečnosti, „...kapitalismus v Latinské 

Americe a dalších oblastech třetího světa nikdy nefungoval, protože nebyl vůbec 

seriózně vyzkoušen. “ Latinská Amerika je doposud zatížena španělskou a 

portugalskou merkantilistickou tradicí, v souvislosti se kterou postrádají liberální 

kontinuitu.

Kapitalistické demokratické země jsou motivovány ideou sociální 

spravedlnosti a přerozdělováním mnohdy výrazně brzdí hospodářský růst. Oproti 

tomu tržní autoritativní režimy se řídí myšlenkou růstu i za cenu značného 

uskromnění obyvatel. Jsou tak mnohdy ekonomicky stabilnější než západní 

demokratické trhy, které se intervencemi snaží vyloučit totální diskvalifikaci 

některých, třeba nevýhodných odvětví. O tomto jevu svědčí i kontrast 

hospodářského vývoje v Jižní Koreji před přechodem к demokracii v roce 1987 a

50 http://www.obcinst.cz/c1anek.asp7icH659 (Lanz, T. L: Kapitalismus -  konzervativní ideologie; 
Občanský institut, 1.3.2003)
51 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7id=659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie; 
Občanský institut, 1.3.2003)
52 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 114

25

http://www.obcinst.cz/c1anek.asp7icH659
http://www.obcinst.cz/clanek.asp7id=659


po něm, kdy se stát musel začít zabývat sociální bídou pracujících, která byla 

doposavad zcela neproblematizovaným jevem.

Pokud nezápadní státy chtějí těžit z výhod mezinárodního hospodářského 

systému, musí zároveň akceptovat pravidla hry, která byla vesměs vytvořena státy 

s právním a demokratickým zřízením. Tato konfrontace dvou kultur mívá často 

zásadní dopad na podobo zřízení státu, který se rozhodl navázat obchodní styky 

s některou kapitalistickou západní velmocí nebo chce jen přilákat investory. 

„ Jestliže totiž nezápadní národy přejímají národní stát jakožto politický útvar, 

proklamují na vlastním území vládu zákona a dodržují mezinárodní dohody, je ž  jsou  

koncipovány na principu lidských práv a transparentnosti obchodních styků, do 

jisté míry tak formálně akceptují i západní hodnoty a standardy. “ ^Asimilace na 

ekonomickém poli může tedy vyprovokovat i změny na poli právního a politického 

systému. Původní normy jsou však zakořeněny do takové míry, že takovýto 

urychlený proces může být pro danou společnost nebezpečný. Ekonomický systém 

je připraven, ale systém politický a hodnotový nikoli. Daná země se však sice na 

ekonomické institucionálním poli stává věrnou kopií své západní předlohy, ale 

v ostatních oblastech se chová tradičně a postaru, což indikuje jistý stupeň 

nepřirozeného rozštěpení hodnot i pravidel v dané společnosti.

Zemí, která neprošla vývojem kapitalismu v evropském slova smyslu je také 

Japonsko, které v rámci poválečné implantace tržního systému úspěšně aplikovalo 

své dosavadní hodnotové a sociální vzorce na ekonomické jednání. ,, Kapitalismus 

v Japonsku se tudíž neopíral o racionální jednání nebo vlastní zájmy jednotlivců, 

ja k  je  chápeme my, nýbrž jeho základem byla spíše určitá podoba rituálního 

chování, je ž  je  spojeno s vykonáváním role, která je  člověku přidělena v rodině i ve

firmě. “ 54 Japonskému ekonomickému jednání od počátku chyběla právě ona

protestantská racionalita, což s sebou mnohdy přinášelo problémy. Japonské kultuře 

chybělo ono racionální individuum a místo trhu se soustavně prosazuje hlas tradice, 

což je symptomatické i pro čínské poměry, kde je z ekonomického hlediska 

relevantní nikoli jedinec ale rodinný celek. S tímto čínským specifikem se ted' musí 

potýkat bývalý britský Hongkong, který si sice vybudoval strukturu blízkou 

hodnotám západního racionalistického kapitalismu, ale otázkou zůstává, zda-li si ji

53 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal. Brno 2004, str. 161
54 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 162
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pod vlivem tradicionalismu Číny i nadále udrží. „ Racionální ekonomické chování 

se svými evropskými kořeny sice v Hongkongu za britské éry učinilo nepochybně 

pozoruhodný pokrok, nicméně zůstává křehkou rostlinou a je  nejisté, ja k  dlouho jí 

společenské podhoubí Číny -  které již  není kultivováno s cílem zajisti vládu zákona 

-  umožní přežívat. “

3.2 Kapitalismus jako cesta к demokratické transformaci

Jakmile budou uspokojeny základní materiální potřeby obyvatel 

kapitalistického nedemokratického režimu, obyvatelé začnou kromě ekonomických 

svobod požadovat také svobody politické, což souvisí s nikdy nekončící lidskou 

touhou po maximalizaci pole svobody. Tato tendence je také hlavním důvodem, 

proč kapitalistické autoritářské režimy směřují к přechodu к demokratickému 

zřízení. Tržní hospodářství je tedy jakousi pomyslnou bránou do demokracie a 

prevencí radikalizace totalitního vývoje, „...úspěšný kapitalismus vytváří tlaky 

směrem к demokracii.“ 56 Pokud autoritářské státy usilují o maximalizaci 

hospodářského růstu, nevědomky se tak vystavují pro ně zničujícímu riziku 

demokratizace. Ekonomický růst a od něj odvislý vzdělanostní a občanský rozkvět 

mají za důsledek zvýšení aspirací obyvatelstva, které již  není tak manipulovatelné a 

v návaznosti na ekonomický přebytek má čas zamýšlet se nad svými politickými 

svobodami. Podobnými liberalizačními tendencemi prošly v historii všechny 

industrializované země západní Evropy stejně jako nedávné příklady asijských 

zemí, za než mluví například Tchaiwan, kde se prosperující podnikatelská třída 

postupně osvobodila od vlivu vládnoucí stranické elity. „Hospodářská svoboda 

stejně jako v Evropě vytvářela nejprve buržoazii a občanskou společnost a po 

desetiletích vývoje nakonec vedla к liberální demokracii. Stejně jako v Evropě ani 

tady si autokraté nemysleli, že demokratizují. “ 57 К přechodu na demokratickou 

cestu je však potřeba mnohem více než pouhá životní úroveň obyvatelstva a 

ekonomický růst, což jsou ale faktory, které hrají rozhodující roli v následném 

udržení liberálního demokratického zřízení. V prostředí blahobytu nemá již stát 

monopol na elitní postavení, vedle jeho institucí existuje i řada vlivných podniků a

55 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 163
56 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce Bratislava 1993, str. 111
57 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 90
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organizací, které jeho moci výrazně konkurují. Takové jednotky vlivu se však 

vytvoří až za předpokladu určité minimální tolerance státu vzhledem к autonomním 

ekonomickým aktivitám, což je zcela vyloučeno v případě čistě totalitních režimů

Kapitalismus navíc jako protiváhu státní moci podporuje zájmové skupiny, 

které jsou jednou z platforem demokratického ovzduší v zemi. Narozdíl od 

socialismus se tedy nesnaží o eliminaci vlivu jakékoli instituce, což činí totalitní 

myšlení, které veškeré podobné skupiny různého zájmy včleňuje do státní doktríny 

a zbavuje je tak autonomie. Kapitalismus přináší možnost volby, která probouzí 

reflexi a s ní spojené demokratické ambice. Fareed Zakaria oproti tomu nepovažuje 

kapitalistickou strukturu za výraznější opozici vůči státu. Naopak je to právě stát, 

který garantuje existenci kapitalistických pravidel. „Pokud vláda nedokáže ochránit 

vlastnická a lidská práva, svobodu projevu a obchodní smlouvy, zavést 

antimonopolní zákony a ochranu spotřebitelů, vládne ve společnosti nikoli právo, 

ale ten, kdo je  silnější. "5H Současně se zaváděním demokratických pravidel hry je to 

v transformujících se zemích právě státní autorita, která kapitalistické pořádky 

zavádí. Zakaria tedy obhajuje stanovisko, že kapitalismus musí být podpořen 

zákony státu. Stát ovšem nesmí výrazněji narušovat autonomní existenci podnikání, 

což se děje například v arabských zemích.

Vliv kapitalismu na demokratizaci Japonska je zkreslený vzhledem к její 

vojenské implantaci po druhé světové válce. Mnohem jasnější souvislost mezi 

těmito dvěma fenomény je pozorovatelná na vývoji Tchaiwanu či Jižní Koreje, kde 

ekonomický rozmach vyprovokoval vznik nepolitických participačních institucí, 

které režim narozdíl od politické opozice toleroval. Zkušenost s participací se pak 

latentně vmísila i do polického života.

Krize sovětské ekonomiky v osmdesátých a devadesátých letech byla 

bezesporu jednou z příčin pádu režimu, mezi jehož hlavní ideové body patřilo 

paradoxně právě dokonalé materiální zabezpečení obyvatelstva. Reformní 

ekonomické názory bezesporu přispěly к rozkladu ekonomicky zcela dysfunkčního 

režimu. Otřesná životní úroveň byla tak pro většinu lidí hlavní motivací pro 

demokratizaci, která automaticky asociovala i západní tržní model, „...výraz 

„ekonomický"...znamenal pro Sověty „efektivní“ podle kapitalistických zákonů

58 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 95
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nabídky a poptávky. “59 Nevyhnutelné první ekonomické reformy byly zároveň 

první indicií ochoty přiznat porážku totalitní koncepce. Sympatizování s prvky 

tržního hospodářství tak pomalu ale jistě připravovala půdu pro nástup 

demokratizace. Jako výjimka se jeví čínský případ, kde vznikla nepřekonatelná 

disproporce mezi mírou ekonomické liberalizace a liberalizace osobní a politické. 

Přesto však míra uvolnění mezi lety 1978 a 1989 znamenala pro Čínu výrazný 

odklon od totalitního směřování, který byl primárně způsoben zavedením některých 

ekonomických svobod podle kapitalistického vzoru. „ Totalitární stát. který umožní 

existenci rozsáhlého soukromého sektoru, j iž  samozřejmě není totalitární. “60

Vliv tržního prostředí je tedy pro implantaci demokratických svobod více 

než příznivý, podle Larryho Siedentopa však není dostačující. Společnost se sice 

pod vlivem kapitalistických principů začíná přetvářet, ovšem původní tradiční 

historická a genetická platforma zůstává stále přítomna, „...je-li společnost 

vystavena vlivu tržních vztahů, skutečně tak začíná proces změn, které není snadné 

zvrátit. Takové konstatování nicméně není totožné s předpokladem, že tento vliv 

postačuje к prosazení změn а к následnému ustavení liberálně-demokratického 

uspořádání společnosti. “ 61 Na takto samozřejmý mechanismus změny, kdy trh 

postačuje к transformaci politického systému se vždy v rámci svého koloniálního 

impéria spoléhala Velká Británie. V praxi se však ukazuje, že nezbytná je 

přítomnost obou složek tržní i státotvorné. S britskou vírou v liberalizační a 

demokratizační sílu trhu kontrastuje přístup jiné koloniální velmoci, a to Francie, 

která se v době kolonialismu dala na nedůvěřivou cestu násilné implementace 

zákonodárství z pozice své nadvlády a v současné době razí myšlenku silné státní 

identity i v rámci Evropy jako jednotného bloku.

3.3 Industrializace a vzdělanost jako klíč к politickému liberalismu

Země jako Japonsko, Tchaiwan či Jižní Korea jasně dokládají přímou úměru 

mezi vzdělaností a industrializací země a mírou zakořenění liberální demokracie. 

Čím země dosáhne vyšších příjmů na obyvatele, tím je více připravena na 

demokratické reformy. Stěhování do měst a s ním související klesající podíl

59 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, str.48
60 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 51
61 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 163
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zaměstnaných v zemědělství má za důsledek zvýšení vzdělanosti obyvatel a na ní 

navazující ambice a zájem o politiku. Význam smrti generála Franca nebyl pro pád 

autoritářského režimu ve Španělsku možná ani zdaleka tak zásadní jako vysoká 

životní úroveň obyvatelstva.

Demokratický způsob řešení problémů nejlépe konvenuje s pluralitou zájmů, 

které v následkem hospodářského rozvoje vznikají. V tomto úhlu pohledu je pak 

demokracie racionální volbou, „...demokracie jsou nejlépe uzpůsobeny к tomu, aby 

se vypořádaly s rychle rostoucím počtem zájmových skupin při procesu 

industrializace. “62 Diktatura je sice schopna v jisté míře konfliktní situaci vyřešit, 

nikdy ale nebude celým spektrem účastníků problému vnímána jako legitimní. 

Pokud jsou pravidla a nezbytné regulace stanoveny volenou politickou reprezentací, 

bude pro hospodářství nezbytná spolupráce mezi aktéry trhu probíhat mnohem 

harmoničtěji a produktivněji. Kapitalistická realita produkuje neuvěřitelné množství 

konfliktů zájmů, ať už jde o ekologii či sociální podporu.

Poptávka po vzdělání, která je přirozenou reakcí na specializující se 

hospodářská odvětví, vytváří zároveň vlastní hodnotovou a názorovou pozici 

občanů, kteří již  nejsou ochotni automaticky přijímat diktát od vzdálené autority.

Nedostatečná industrializace, tradiční elitářství a vzdělanostní zaostalost 

naopak znamenají problém pro implementaci liberálně demokratického modelu. 

Demokratický model sice představuje ideální platformu pro shodu na poli 

komplikované kapitalistické třídní reality. Demokracie tedy předpokládá jistou 

všeobecnou ideovou bázi, bez níž se neobejde ani úspěšně započatý kapitalistický 

proces. „ Ovšem ve společnostech výrazné polarizovaných třídně, národnostně nebo 

nábožensky' může vést к patové situaci nebo stagnaci. “63 Parsonsem popsaný smírčí 

potenciál demokracie tedy funguje ve společnostech, které jsou komplikované 

z hlediska ekonomických vztahů, nikoli ovšem v ideově neprostupně rozpolcené 

sociální realitě, kterou mnohdy stmeluje právě pouze autoritářský režim, což je 

příklad dnešních Filipín, kde status určuje především vlastnictví půdy. Takovéto 

majetkové rozrůznění obyvatelstva je však pro kapitalismus nevýhodné, protože 

privilegované tradiční elity zůstávají ekonomicky pasivní a těží pouze se svého 

statusu. Zemědělství navíc podporuje statické zakotvení pracovní síly, což není

62 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 122
63 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 127
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příhodné pro velké nároky na mobilitu kladené trhem. „ Kapitalismu se totiž nejlépe 

daří v mobilní a egalitářské společnosti, v níž podnikatelská střední třída odsunula 

stranou tradiční majitele půdy a další privilegované, ale ekonomicky neefektivní 

sociální skupiny. “ 4 Kapitalistický proces má navíc podle Fukuyami schopnost tyto 

staré struktury sám likvidovat. Přesto však sám o sobě není vysvětlením úpadku 

autoritářských režimů a příklonu к demokracii.

3.4 Bohatství jako podnět i překážka

Povaha a původ bohatství je tedy v tomto případě rozhodující. Je velký 

rozdíl v kapitálů vzniklém aktivitou společenských subjektů a nerostném bohatství, 

kterým stát disponuje bez aktivního přičinění společnosti. Toto „nezasloužené 

bohatství" 65 se může jevit přímo neslučitelné s liberální demokracií. „Aby stát 

zbohatl, musí v zemích bez přírodních surovin zbohatnout nejprve společnost, jejíž  

bohatství může stát zdanit. “66 Tento pragmatický argument nahrává v teoriích 

tranzice i názoru na podíl probouzejícího se soukromého sektoru na liberalizaci. 

Pokud odhlédneme od levicových intervencionalistických stereotypů, rozhodující 

pro existenci liberální demokracie je také regulační činnost legitimního státu ve 

smyslu zajišťování spravedlnosti, lidských práv a svobodné konkurence. Tato 

funkce je však důsledně realizovatelná pouze v pokročilých stádiích vývoje ústavní 

liberální demokracie.

,, Kapitalismus využívá metody pokušení a lákadel tak, že slibuje bohatství a 

komfort -  což je  mnohem účinnější než hrubá síla. „Rozvinuté" kapitalistické 

společnosti jsou konec konců těmi nejbohatšími v dějinách..."61 S kapitalistickou 

orientací na konzumaci jde ruku v ruce dekompozice hodnot, která narušuje sociální 

kompaktnost v důsledku narušení tradice a plurality spotřebních subkultur. Neustálá 

maximalizace a zdokonalování v oblasti spotřeby se podílí na rozkladu hodnot a 

ctností člověka, který je ovládán neustále dalšími objekty touhy.68

64 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 129
65 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 93
66 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 93
67 http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id:=659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)
68 http://vvwvv.obcinst.cz/clanek.asp?id:;=659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)

31

http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id:=659
http://vvwvv.obcinst.cz/clanek.asp?id:;=659


3.5 Tocquevillova myšlenka „rovnoměrného“ bohatství

Tocquevillův postoj к otázce majetku se v jeho knize Demokracie v Americe 

často rozdvojuje. Na jednu stranu mluví o nezbytnosti rovnosti životních podmínek 

pro podíl na demokratické vládě, na straně druhé jsou pro něj principy 

kapitalistického konceptu společnosti přirozené pro svoji autoregulační funkci. 

„...mluvil o nezbytné hierarchii, kterou vytváří mezi lidmi majetek... “69 Tocqueville 

ale akcentuje specifické podmínky, které v USA devatenáctého století panovaly. 

Každý zde disponoval nějakým majetkem, přičemž ovšem rozdíly v jeho velikosti 

byly mezi jednotlivými lidmi narozdíl od Evropy minimální. Když říká, že všichni 

byli stejně bohatí, má mnohem spíše na mysli všeobecnou aktivitu a svobodu na 

poli podnikání, která je na první pohled evidentní. Všeobecná vyrovnanost 

pramenící к vyrovnanému přístupu к možnostem pak občany motivuje společně se 

podílet na utváření společných norem, které by byly pro jejich aktivity co 

nej příhodnější. Tocqueville zároveň ovšem upozorňuje, že Američané vnáší 

obchodní vzorce chování a rozhodování do politiky, čímž si politické pole ale 

značně zpřístupňují. „Je třeba jít  právě do Ameriky, abychom pochopili, ja k  silně 

působí materiální blahobyt na politickou činnost i na názory těch, kdo by se měli 

podřizovat pouze rozumu. “70 Tento stav zároveň eliminuje podněty ke vzpourám 

vyprovokovaným majetkovou disproporcí. Majetková i vzdělanostní nivelizace 

společnosti vzniklá ve Spojených státech za zcela specifických podmínek a ostře 

kontrastuje s třídním odstupňováním tradičních evropských společností, na které 

jsou proto demokratická pravidla neaplikovatelná. Podmínka všeobecného 

hlasovacího práva je v Tocquevillově analýze připustitelná pouze tam, kde jsou 

všichni relativně stejně bohatí. Toto konstatování ovšem nelze ztotožňovat s jakousi 

komunistickou vizí majetkového uspořádání. Tocquevillovi jde především o 

svobodu člověka vyplývající z jeho majetkové i společenské soběstačnosti. Spojené 

státy byly právě z tohoto důvodu odnepaměti cílovou destinací imigrantů, jejichž 

mateřské země jim dostatečnou ekonomickou seberealizaci neposkytly. 

Pozoruhodně se tito lidé úrovni blahobytu v okolí brzy vyrovnali, což bylo

69 Tocqueville, A. Demokracie v Americe /., Lidové noviny, Praha 1992; str.217
70 Tocqueville, A. Demokracie v Americe /., Lidové noviny, Praha 1992, str. 216
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zapříčiněno hlavně práci v prostředí neovládaném evropským klerikalismem. 

„...velmi rychle dosahovaly a dosahují blahobytu, nepředstavitelného v jejich 

původní vlasti. Spojené státy osvobozené od klerikalismu a kanonického práva a se 

svým důrazem na morální teologii jakožto protiváhu teologie dogmatické, byly 

skvělým prostředím pro rozkvět soukromé víry, oproti víře institucionalizované, a to 

pro dobro jako protestantů, tak katolíků i Židů. “71

3.6 Specifičnost formováni evropského kapitalismu a jeho projevy ve 
fungování společnosti; transformační potenciál kapitalismu

Fareed Zakaria formuluje svojí hypotézu, že bohatství přispívá v Evropě ke 

vzniku svobody následovně: „...proces hospodářského rozvoje obvykle vytvoří dva 

prvky, které jsou pro úspěch liberální demokracie zásadní. Za prvé: nejdůležitější 

jsou  soukromé podniky a sílící buržoazie, získávají moc nezávislou na státu. Za 

druhé: při vyjednávání s těmito novými společenskými elitami nemůže být stát tak 

lakot ný jako dříve...Výsledkem procesuje často bezděčná liberalizace. “72 Stát tedy 

přestává být jediným subjektem, v jehož rukou je moc, přičemž zdroj ani povaha 

této moci již nejsou rozhodující. Stát má před mocí disponujícími elitami respekt a 

zjišťuje, že je pro něj strategicky výhodné reflektovat potřeby vzcházející ze 

společenských struktur. Mocenská protiváha je pak silným motivem к dialogu, 

který by byl za jiných okolností pro státní moc nezajímavý a nadbytečný. Na výše 

popsaný mechanismus nemá monopol pouze Evropa, například i Tchaiwan prodělal 

v 80. a 90. letech všechny symptomy typické pro rozvíjející se kapitalismus -růst 

gramotnosti, rozvoj masových komunikačních kanálů a zvýšení životní úrovně 

znamenají v důsledku pro diktaturu nebezpečnou emancipaci společnosti. Městští 

podnikatelé se expanzí svých podniků postupně vypletou z pout monopolu moci, 

pro kterou je kapitál obohacující státní rozpočet nakonec vlastně lukrativní. 

Vládnoucí strana je najednou ochotná ke kompromisům, které se týkají stále větších 

vrstev, úměrně s tím, kolik lidí se do chodu podniků zapojuje. Nedemokratický 

režim se vlastně s ambicí hospodářské expanze pomalu ale jistě připravuje o moc. 

„Rostoucí ekonomika příznivě ovlivňuje vzestup vzdělané střední třídy, plodí

71 http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=551 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 

zřizovatel stránek: Občanský institut)

72 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 89
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„pluralistickou infrastrukturu“, rozvětvenou občanskou společnost, která je
i ř ' 73obtížněji ovladatelná... “ ' Autonomní ekonomická činnost subjektu tedy rozleptává 

diktaturu zevnitř. Čím více ústupků s vidinou výdělku režim jedné strany podniká, 

tím více se vystavuje nebezpečí v podobě pohybu dosud stagnujících společenských 

struktur. Pro úspěšnost podnikání je  navíc nezbytná inteligence, jejíž názorový a 

akční potenciál je uplatňován i mimo bezprostřední působení v hospodářské sféře. 

“První momenty rodící se revoluce jsou podle Britona zjistitelné díky řadě 

typických symptomů: urychlený ekonomický růst, vzestup sociálního očekávání 

s tímto růstem spojený, ostré sociální rozdíly či třídní antagonismy jako výsledek 

růstu, rostoucí distance intelektuálů... “74 Zmnožení příslušníků podnikatelské a 

vzdělané vrstvy je podhoubím politické opozice, která začíná promlouvat okamžitě, 

jakmile tomu polevující restrikce dají alespoň minimální prostor. Důležitost 

vzdělání jako zbraně proti nadvládě si všiml již Tocqueville: „Jak říká Quesnay 

„despotismus není možný, je-li národ vzdělaný“ 5

Je zřejmé, že vzhledem к částečným ústupkům státu je toto schéma 

aplikovatelné pouze na autoritářské nedemokratické režimy, které nejsou tak 

důsledné a konzistentní jako totalitní státy, jejichž ekonomiky v historii ostatně 

vykazovaly nepříznivá čísla, jako je míra zadlužení státu, HDP na hlavu ap. Váhání 

a určitá nedůslednost vládnoucí strany je tedy podmínkou úspěšné cesty к liberální 

demokracii skrze hospodářský rozvoj. Proces liberalizace tedy obnáší jakékoli 

polevování z dosavadních autoritářských pravidel hry, jejichž význam je v našem 

případě převážen výhodami vyplývajícími z vyjednávání s podnikatelskými elitami. 

„Liberalizace je  proto úzce spojena s otevřením mocenské sféry... Průvodním jevem  

této etapy přechodu je  nestabilita, neboť v okamžiku kdy dojde к byť jen  

minimálnímu otevření autoritářského režimu, začínají vznikat autonomní nezávislé 

organizace, skupiny... “ 76

Jak ale potom vysvětlíme bohatství ryze nedemokratických států v arabské 

oblasti? Jednoduše řečeno se zde jedná o bohatství „nekapitalistické.“ Politická 

transformace zde není s evropských modelem analogicky realizovatelná, protože 

tyto politické systému neprošly potřebnými kapitalistickými stádii. Podnikatelská

73 Zakaria, F.: Budoucnost svobody. Academia, Praha 2005, str. 90
74 Dvořáková, V.,Kunc,J.: O přechodech к demokracii, SLON, Praha 1994, str.78
75 Tocqueville, A.: Starý režim a revoluce, Academia, Praha 2003, str.190
76 Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha 2000, str. 252
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třída je  zde naprosto navázaná na státní struktury. Samotná přítomnost kapitálu je 

tedy nedostačující, převážně negramotné elity nejsou schopni své zájmy artikulovat.

Výše zmíněná nestabilita jako jeden ze znaků změny může být poněkud 

netradičně demonstrována i na Velké Francouzské Revoluci a především na vývoji, 

který po ní následoval. Koncem 18. stolení je  pod vlivem kameralistů vyzdvihován 

význam ekonomiky nad politiku. Podle kameralistů je základem moci státu 

bohatství, stát má tedy podporovat obchodníky, sedláky a řemeslníky.Tocqueville 

upozorňuje na tuto novou skupinu analytiků -  ekonomů, fyziokratů (Letronne, 

Quesnay), v jejichž spisech je mnohem pragmatičtěji než u filozofů nastíněna 

povaha Revoluce. „Nesmírná společenská moc, kterou si ekonomové 

představují...je neosobní, nenazývá se už král, nýbrž stát, není dědictvím nějaké 

rodiny, je  výtvorem a zástupcem všech... “ 77 První zárodky rodícího se kapitalismu, 

které byly později přidušeny napoleonskými válkami tedy vedly až к revoluci. 

Kameralisté byli velice nakloněni svobodnému podnikání, které v dalším století 

vedlo až к rozmachu buržoazie, Tocqueville ale kritizuje jejich vyzdvihování 

veřejného prospěchu nad soukromá práva, což je skoro v opozici s dnešním 

vnímáním kapitalistické skutečnosti a ostatně i s jejich představou „svobody“ v 

podnikání. „Jsou sice skutečně silně nakloněni svobodné směně zboží, jsou pro to, 

aby se v obchodě a ve výrobě nechal volný průchod podnikání, ale naproti tomu 

vůbec neuvažují o politických svobodách ve vlastním slova smyslu... “ 78 V tomto 

kontextu je tedy liberální aspekt kapitalistického směřování silně zamlžen, lze tedy 

předpokládat, že by byl prokázán až postupným vývojem, jak se ostatně za více než 

století stalo.

3.7 Hybridní Čína -  kombinace ekonomické liberalizace a státní 
monopol moci

V tomto kontextu může působit absurdně zavádění kapitalistických principů 

v komunistické Číně. Oddělení podnikatelské sféry od státní moci je 

demonstrováno zákazem členství stále malé (v podílu na populaci) vrstvy 

podnikatelů ve straně, což je projevem dogmatickém setrvávání na původních 

stanoviscích, přičemž stát chce ovšem těžit z ekonomických výhod fungování

77 Tocqueville, A.: Starý režim a revoluce, Academia, Praha 2003. str. 192
78 Tocqueville, A.: Starý režim a revoluce, Academia, Praha 2003, str. 190

35



alespoň předstíraného kapitalismu. Režim tedy zůstává fakticky uzavřen především 

dialogu uvnitř, oproti tomu sféra mezinárodní hospodářské spolupráce je živá. Čína 

může být považována za potvrzení nedostačujícího potenciálu ekonomické 

liberalizace pro změnu režimu. Koncepce čínské politické strany je přímo 

skloubení politické kontroly a ekonomické liberalizace. Lze předpokládat, že pokud 

by se dal růstu čínské podnikatelské buržoazie volný průběh, mohla by Čína 

nastoupit na cestu tradičního evropského kapitalismu, situaci by ovšem bezesporu 

komplikoval ohromný podíl chudého obyvatelstva. Na tuto neochotu hospodářsky 

liberalizujících komunistů к ústupkům je možné aplikovat následující slova 

Przeworskiho: „Když se domnívají, že si mohou uchovat dosavadní pozici 

v mocenském bloku bez spojení s občanskou společností, výsledkem je  status quo -  

diktatura... “79 Čína chce bez transformace politického systému kromě hospodářství 

zmodernizovat i celou společnost a učinit tak doposud neexistující opozici 

demokratického kapitalismu. „Elita čínské komunistické strany -  podobně jako  

všichni autokrati usilující o modernizaci před nimi -  věří, že dokáže najít 

rovnováhu mezi hospodářskou liberalizací a politickou kontrolou. “80 Takové 

ambice se ukazují jako naprosto protichůdné, o čemž svědčí příklady zemí jako 

Singapur či Indonésie.

Pokud porovnáme liberalizační tendence v Číně a v Rusku na základě 

kritéria převahy politických či ekonomických svobod, zpozorujeme zcela 

protikladné preference. Zatímco Rusko se rozhodlo primárně změnit politickou 

oblast, Čína se zaměřila výhradně na hospodářské svobody. Výsledkem je vyšší 

úroveň demokratizace ruské společnosti, ale Zakaria upozorňuje na zrádnost tohoto 

postupu. Zatímco Čína má na cestě hospodářské liberalizace a s ní spojené 

prosperity větší šanci na stabilní podobu liberální demokracie, formálně svobodné 

Rusko čelí ohrožení liberálních hodnot zkorumpovaným upadajícím hospodářsko 

politickým propletencem. „Základním problémem Ruska je, že to není chudá země
r r  r ojusilující o modernizaci, ale spíše že o modernizaci usiluje bohatá země. “ 

Bohatství, nabyté jinou cestou než v rámci procesů tržního hospodářství demokracii 

naopak nedává šanci, protože se nespokojenost občanů utlumí sociální štědrostí.

74 Dvořáková,V.,Kunc,J.: O přechodech к demokracii, SLON Praha 1994, str. 85
80 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 106
81 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 113
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Ovšem v případě Sovětského svazu šlo spíše o teror, protože většina prostředků 

směřovala nikoliv do sociální sítě, ale do zbrojení a armády.
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4. KAPITOLA -  Podoba vztahu mezi ekonomickým 

a politickým systémem

4.1 Ambivalentní vztah politické a ekonomické sféry

Novákem užívané spojení demokratický kapitalismus může být v mnohém

vnímáno jako contradictio in adjecto. Mezi sférou politickou a ekonomickou

existuje neustálá zjevná či latentní tenze, která je ovšem předpokladem možnosti

pluralismu ve společnosti. Dialog, který produkuje konflikt těchto oblastí, je

žádoucím zdrojem neustálého pohybu, který ostře kontrastuje se stagnací státem

řízeného hospodářství. Pakliže ve sféře politické a ekonomické fungují rozdílná

pravidla hry, jak je umožněna jejich koexistence, která může mít evidentně i

pozitivní společenské dopady? Pro odpověď na tuto otázku je nejprve nezbytné

vyvrátit tradiční vizi ztotožňující tržní systém s destabilizačním prvkem pro

politickou dimenzi. ,, Vše, co kapitalismus vykonal ve prospěch demokracie a co by

v souladu se svými ideály ještě  vykonat mohl, je  naproti tomu značně 
82 • •nedoceněno. “ Stejně jako na politiku nemůžeme aplikovat nelítostná pravidla 

volného trhu, tak nelze do ekonomických institucí zavádět demokratické způsoby. 

Tato nepřenositelnost však ještě neznamená, že se oba tyto svébytné organismy 

nemohou navzájem prospěšně ovlivňovat. Politické instituce zasahují do tržní 

mašinérie ve snaze ochránit slabší, kteří by se bez intervence stali obětí vůle 

silnějšího. Tržní realita zas vnáší do abstraktního politického vakua obraz 

skutečných možností a je prevencí nereálných ambic i slibů. „Reálný potenciál
Q~1

ekonomického systému často krotí a koriguje iluze systému politického. “

Kapitalismus bezesporu už ze své podstaty přispívá к nerovné distribuci 

moci, protože dochází к nutné intenzivní komunikaci a výměně privilegií mezi 

politickou a podnikatelskou elitou, které mezi sebou ovšem nutně zároveň soupeří. 

Aplikace pravidel z politické sféry je kontraproduktivní. „Demokratické řízení 

průmyslu by bylo závažnou chybou, která by se těžce vymstila, protože
'  o i l  84demokratické procedury nebyly vytvořeny kvůli produktivitě a efektivitě. “

82 Novak, М.: Duch demokratického kapitalismu. Občanský institut, Praha 1992, str. 164
83 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 165
84 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 168
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Demokratické hodnoty jsou opodstatněné pouze na poli politična, s ekonomickou 

sférou jsou nekompatibilní. Pokud by ovšem stát měl zájem ovládnout a vnitřně 

demokratizovat velké podniky, riskoval by, že ekonomický systém s nimi zároveň 

ztratí svou produktivní dravou autonomii, což by se negativně projevilo na 

dosavadní vysoké životní úrovni a potažmo i svobodách jejich zaměstnanců.

Novák zdůrazňuje, že vymezení dělící čáry mezi ekonomickou a politickou 

oblastí pravomocí by nikdy nemělo být přesné, riskovali bychom pak uzavření 

dialogu a nežádoucí dogmatizaci. Ekonomický systém s politickým jednoznačně 

nekontrastuje ani na poli morálních hodnot, ze kterých je kapitalistický způsob 

uvažovaní vyloučen pouze primárně. Sekundárně se v konkrétní praxi setkáme 

kromě pragmatických metod zaměřených na efektivitu i s ctností na bytostně 

individuální lidské úrovni. „Ekonomický systém kapitalismu lze charakterizovat 

pomocí pojmu, které se je v í jako hodnotově neutrální... Avšak ctnosti, na nichž závisí 

úspěšná obchodní a průmyslová praxe jsou navzdory tomu ve značném souladu
oc

s přirozenou morálkou. “ Ekonomická sféra tak přispívá do demokratického 

dialogu kultivací participujících občanů.

Neevropská oblast je jasným příkladem většího prolnutí státní a ekonomické 

sféry při zachování efektivity ekonomiky. Převážně se ale ukazuje, že vztah 

ekonomické a politické sféry se optimalizuje až demokratizací. Socialismus zcela 

v rozporu se svými ideály produkuje útlak stejně jako kapitalismus produkuje 

liberální atmosféru.

Fukuyama se nesnaží liberální demokracii ozřejmit ekonomickými 

argumenty, které jsou podle něj к tomuto účelu bezesporu nedostačující. 

„...neexistuje žádné ekonomické odůvodnění demokracie; nanejvýš lze 

demokratickou politiku prohlásit za důsledek ekonomické efektivity. “86

V návaznosti na tuto tezi se pak ozřejmuje ona původně „nechtěná“ demokratizace 

doprovázející hospodářskou liberalizace v asijských autokratických režimech. Tržní 

systém skrze své ambice na kvalifikaci pracovní síly navíc zrušil třídní propast mezi 

vzdělanými a naprosto nevzdělanými. Vědeckotechnická revoluce a tržní apel na 

vzdělání produkují lidské jedince, kteří začínají problematizovat svou podřízenou 

situaci dožadují se podílu na rozhodování o věcech veřejných. Rovné příležitosti

85 Novák, М.: Duch demokratického kapitalismu, Občanský institut, Praha 1992, str. 170
86 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 203
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к ekonomickým aktivitám s sebou přináší předpoklad vyrovnání šancí pro 

demokratickou participaci. Portugalský či španělský autoritářský režim padl také 

proto, že relativně materiálně zajištěné vzdělávající se obyvatelstvo si společně 

s touhou bohatnout uvědomilo i své nízké a podřízené společenské postavění. 

„ Touha po uznání je  proto chybějícím článkem mezi liberální ekonomikou a
r j  r 87

liberální politikou. “ Lidskému jedinci, který je svou bytostnou podstatou 

společenský, jednoho dne už přestane stačit pouhá ekonomická prestiž a začne se 

dožadovat uznání svého vlivu na rozhodování o společných věcech. Kapitalistická 

liberální demokracie je pak výslednicí ekonomického vývoje a lidské motivace být 

uznán jako stejně důležitý jako kdokoli jiný. Modernizace tedy nikdy nemůže být 

provedena izolovaně od lidských ambicí po svobodě a občanské rovnosti, jak si 

představovala například singapurská politická reprezentace v čele s premiérem Li 

Kuang-jao. „ Tomu se totiž splnil sen každého vládce silné ruky: zmodernizoval 

nejen hospodářství, ale dokonce i celou společnost, aniž by musel změnit je jí
oo

politický systém. “

4.2 Ideologický potenciál kapitalismu

Analýza ideologického potenciálu působícího v kapitalistické prostředí 

vyžaduje bližší pohled na samotný pojem „kapitalismus“. „Protože termín 

„ kapitalismus “ nasbíral v průběhu let příliš mnoho hanlivých konotací, stalo se 

v poslední době módou používat místo něj spojení „tržní ekonomika", obě
O Q

alternativy jsou přijatelné pro vyjádření ekonomického liberalismu.“ Fukuyama 

bezesporu naráží na pejorativní nádech, jemuž se termínu kapitalismus dostalo 

zejména v souvislosti s komunistickou vulgarizací Marxova učení. Paul Johnson 

zase vyjadřuje znepokojení nad rozsahem užívání pojmu kapitalismus, který 

evokuje ucelené hnutí či program a přitom je pouze konstatování o fungování 

tržních vztahů. Ke kapitalistickému stavu však postupně směřuje každá společnost, 

v níž se osvobozují tržní vztahy, aniž by si toho byla výrazně vědoma. 

„...kapitalismus je  organickým procesem, pramenícím z lidské přirozenosti a 

vynalézavosti, a objeví se sám od sebe až tehdy, když byly učiněny praktické a pevné

87 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, str.204
88 Zakaria, F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 106
89 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str.60

40



kroky, které by ho chránily -  na rozdíl od socialismu, který musí být plánovitě 

organizován a násilně zaveden. Je tedy základním omylem pohlížet na kapitalismus 

a socialismus jako na ideologicky rovnocenné. “ 90 Kapitalismus je tedy stav, který 

vytváří „volná ruka trhu“, jak tento mechanismus později po jeho vzniku popsal 

Adam Smith. Oproti tomu socialismus je uměle zavedená doktrína, kterou církve až 

do počátku dvacátého století odmítaly, ale pak v ní viděl řešení nastolení 

spravedlivé společnosti dokonce i protestantský proud, „...protestantský teolog Paul 

Tillich kategoricky tvrdí: „Každý skutečný křesťan musí být socialistou“. 

Kapitalismus je tedy z hlediska morálky nevyhraněný a o jeho konkrétní podobě 

rozhodují až samotní jedinci, což je možná důvodem, proč ve společnosti 

kultivované křesťanskými hodnotami dosahuje tento systém nejlepších výsledků. 

„...kde se židovsko-křesťanská etika veřejně i soukromně výrazně projevuje -  je  

kapitalismus ohromnou tvůrčí silou. “92

Kapitalismu a stát jsou často vnímány v opozici také v souvislosti 

s prostředky, kterými se snaží ovlivňovat společnost. Kapitalismus není ani tak 

ideologií jako praxí a neustálým ekonomickým procesem. Ideologický potenciál 

však kapitalismus bezesporu má, protože na sociální realitu aplikuje ekonomické 

ideály. ,, Kapitalismus předestírá idealizovaný obraz lidské existence, v němž je  ta 

nejvyšší hodnota přiznána ekonomice. “93 Kapitalismus splňuje všechny znaky 

ideologie tak, jak je definoval Eric Voegelin: ideologie vykládá světovou skutečnost 

teoreticky a materialisticky, snaží se ji jako primárně nedokonalou zdokonalit, 

pracuje s ideou pokroku a užívá ospravedlňující systém teoretických argumentů.94 

Všechny tyto znaky jsou uplatňovány v mnohem větší míře než u doktrín, které jsou 

tradičně vnímány jako ideologie, což ideologický náboj kapitalismu lehce zastírá. 

„...subtilnější ideologie typu kapitalismu unikají odhalení anebo jsou  vítány jako

90 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH551 (Johnson. P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
91 http://www.obcinst.cz/c1anek.asp7icH551 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
92 http://www.obeinst.cz/clanek.asp7icH551 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
93 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzer\’ativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)
94 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)
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„konzervativní“ alternativa radikálních společenských experimentů. A přesně tím 

kapitalismus je  - j e  ,,konzervativní“ ideologií. “95

Racionální ekonomický přístup interpretuje všechny lidské jevy racionálně, 

což souvisí sjeho osvícenským původem. Kapitalismus nejvíce pracuje 

s ideologickým revolučním rysem, kdy je lidská společnost ztotožněna 

s hospodářským systémem. Ideologie kapitalismu nevyužívá к dosažení svých cílů 

teror, ale láká na bohatství a blahobyt, což je v jistém smyslu také způsob 

manipulace.

„...překvapující paradox: kapitalismus byl spjat ja k  s nejvyšší koncentrací 

politické moci v lidských dějinách -  totiž moderním státem, tak také 

s nej intenzivnějším úsilím o limitování jeho moci.“ 9(1 Moc státu je často užívána 

v přímém rozporu s hospodářskou prosperitou, což ovšem nemusí být nutně 

v rozporu s kapitalistickými principy, které sice primárně vyzdvihují volnou ruku 

trhu, ovšem na druhou stranu jsou závislé na fungování konsenzu společenských a 

ekonomických subjektů.

V rámci diktatury je moc soustředěna v rukou jen omezené skupiny lidí, 

která po jisté době již nemůže být schopna monitorovat dynamický proměňující se 

hospodářsko společenský propletenec. „ Diktatura může podobné konflikty řešit ve 

jménu ekonomické účinnosti, ale hladké fungování moderního hospodářství závisí 

na ochotě mnoha nezávislých společenských složek vzájemně spolupracovat. “ 97

4.3 Kapitalismus jako ochránce demokracie a jako prevence touhy po 
moci

Kapitalismus se zasluhuje o svobodu od toho okamžiku, kdy se lidé už 

nespokojí s pouhým blahobytem. Tržní systém sám o sobě totiž svobodu zdaleka 

nezajišťuje, což je také hlavním důvodem proč není liberální demokracie 

definovatelná ekonomickými termíny. „ ...je docela možné dosáhnout prosperity 

bez svobody, což byl příklad Španělska, Jižní Koreje nebo Tchai-wanu za

95 http://www.obcinst.cz/clanek.asp7icH659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)
96 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1993, str. 101
97 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 123
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' ' 93autoritativní vlády. “ Zde ale problém nekončí, protože nakrmení obyvatel к jejich 

spokojenosti zdaleka nestačí, i když slovo kapitalismus v bývalém SSSR 

automaticky konotovalo demokracii, ukázalo se, že ekonomické reformy ještě 

nezabrání bohaté samovolné produkci prezidentských dekretů. Kapitalistický 

systém poskytuje prostor pro bezpečné uspokojení lidské potřeby po uznání své 

nadřazenosti nad druhými., která by jinak hrozila demokratickému uspořádání. Tuto 

touhu Fukuyama označuje slovem megalothymie", přičemž odkazuje na 

Nietzscheho ideu nadřazenosti a sebevědomí, které ovšem jsou pro zachování naší 

civilizace zcela nepostradatelné a představují motor lidského sebezdokonalování. 

„ ...stabilita demokracie z dlouhodobého hlediska závisí na kvalitě a počtu ventilů, 

do nichž občané mohou nasměrovat svou megalothymii. “ 100 Tržní systém na rozdíl 

od socialistického představuje velký potenciál podobných ventilů, které představují 

prevenci vybíjení se terorizováním ostatních. Uznání sebe sama dosahuji 

prostřednictvím realizace a úspěchů na ekonomickém poli a nikoli prostřednictvím 

dominance politického charakteru, která přestavuje bezprostřední ohrožení křehké 

demokratické konstelace. Megalothymie je v kapitalismu doslova žádoucí, zatímco 

v politice působí jako příčina despotických tendencí, proti nimž se ovšem 

v uplynulých desetiletích ve vyspělých kapitalistických liberálních demokraciích 

vyvinul silný institucionální ochranný systém. Jedinci s opravdu silnou potřebou 

nadřazovat se nad ostatní tak v současné politice v podstatě ani nemohou najít 

zadostiučinění a nacházejí uplatnění spíše v ekonomické sféře. Podnikatelé vytváří 

bohatství a jsou společensky vlivnými osobami, přičemž ovšem nemají přístup 

к přímému rozhodování v politice. „Kapitalismus předestírá idealizovaný obraz 

lidské existence, v němž je  ta nejvyšší hodnota přiznána ekonomice. Svět 

kapitalismu je  definován z ekonomického hlediska a právě tomuto ideálu se také 

reálný svět musí přizpůsobit. “Ifíl Vrchol úspěchu je tedy v kapitalismu situován do 

ekonomické oblasti, nikoli politické. V socialismu tito silní jedinci podobnou 

možnost nemají, realizují se v politice a stávají se hrozbou pro liberální hodnoty. 

Kapitalismus také prostřednictví vědeckotechnického potenciálu ovládá přírodu,

98 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 150
99 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, str. 84
100 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002, str. 229
"" http://www.obeinst.cz/clanek.asp?id=;659 (Lanz, T. J.: Kapitalismus -  konzervativní ideologie, 
1.3.2003; zřizovatel stránek: Občanský institut)
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čímž dochází к další formě uspokojení lidské potřeby dominance, aniž by byly 

bezprostředně ohroženy demokratické hodnoty. Socialismus oproti tomu není 

schopen vyprodukovat dostatečné množství prostředků к neustálému vědeckému a 

technologickému zdokonalovaní, což je dalším rizikovým faktorem směřujícím 

к vybití se na demokracii. Kapitalismus zrozený z potenciálu průmyslové výroby 

představuje pro člověka možnost i jiné než politické slávy a uznání. Nabízí tedy 

možnost uznání, u něhož nehrozí, že se obrátí v podobě tyranie proti ostatním.

V tomto smyslu tedy trh chrání před přehnanými politickými ambicemi, protože 

nabízí mnohdy mnohem atraktivnější příležitosti, jak se realizovat.

Způsob, jíž  je naplňován demokratický stav, je pak v tržním prostředí z větší 

části oproštěn od rizikových faktorů a rozhodování je motivováno i jinými 

hodnotami, než je ta vlastní. „Volební klání je thymotická aktivita, neboť člověk 

usiluje o veřejné uznání na základě různých názorů na to, co je  dobré a špatné nebo 

spravedlivé a nespravedlivé. “W2

Ventily, o nichž Fukuyama mluví, nemají rozhodně podobu pouhé 

ekonomické činnosti. Pocit vítězné nadřazenosti a důležitosti zažívají sportovci, 

umělci, vědci i charitativní pracovníci. Nutno ale poznamenat, že jsou to právě 

kapitalistické podmínky, které pro tyto činnosti poskytují nejpříhodnější 

předpoklady. „Tchajwanské hospodářství vykazovalo všechny rysy typické pro 

rozvíjející se kapitalistickou společnost: rostla gramotnost, masová komunikace, 

příjem na obyvatele, diferencoval se život ve městech -  včetně práce, rozvoje
i ni

profesní střední třídy a vzniku podnikatelské třídy. “ Kapitalismus tedy nepřímo 

zajišťuje příhodné podmínky pro lidskou kreativitu a intelektuální a morální 

uplatnění, což jsou nezbytné předpoklady rozvíjení názorové plurality ve 

společnosti.

Pokud však hodnoty kapitalismu nejsou celospolečensky přijímány a 

ekonomické ambice se přenáší do politické oblasti vzniká problém, protože na 

blahobyt si dělají nárok všichni. Harmonický kapitalismus je založen na akceptaci 

nerovnosti, která je vnímána jako podnět к soutěžení mezi jedinci, kteří se 

předhánějí ve spotřebě. „ Tam, kde je  zdrojů nadbytek nebo kde je  vysoká míra 

společenské nerovnosti považována za normální či dokonce spravedlivou, lze tuto

")2 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, Praha 2002
103 Zakaria, F.: Budoucnost svobody. Academia, Praha 2005, str. 89
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spotřebu udržet. “ 104 Inflace a sociální krize druhé poloviny dvacátého století 

delegovaly ekonomické rozhodování na stát, radikální intervencionismus však 

ekonomiku oslabil. „Neomezená žádostivost se z ekonomické sféry, kde vznikla, 

přenáší do sféry politické. “I05 Tento jev je v souladu s Weberovou tezí o společném 

racionálním základu vědecké, ekonomické, právní a kulturní dimenze. Daniel Bell 

však tomuto stanovisku oponuje, když poukazuje na iracionální kulturní základ, 

který se nutně dostává do konfliktu s racionalistickou socioekonomickou strukturou. 

Navíc člověk se mnohem spíše podle Bella začíná identifikovat s určitou 

subkulturou než ze svým profesním zařazením. Majetek v kapitalistickém systému 

již není zároveň výrazem přítomnosti či absence reálné politické autority. Práce a 

ekonomická aktivita tedy již kompaktně nesplývá s politickou strukturou, ale je vůči 

ní autonomní, což s sebou nese probléme legitimity státních zásahů, které analyzuje 

Jürgen Habermas, „...dochází к vydělení „občanské společnosti“ z politicko

ekonomického systému. Třídní vztahy ztrácejí politický charakter e třídní panství se 

stává anonymním. “ 106

V souvislosti se vznikem nadbytku je řešen problém legitimního 

přerozdělení. Habermas pro uchopení problému legitimitu zachází s Weberovým 

termínem legitimního panství. Bohatství je tedy rozdělováno nerovnoměrně podle 

kodifikovaných legislativní norem. „Řeší je j strukturálním násilím, tedy tím,že 

asymetrické rozdělování legitimních šancí na uspokojování potřeb vpisují do
' ' ' и  107obecně uznávaného systému norem. “

4.4 Schumpeterův pohled na podmíněnost kapitalismu a demokracie - 
nekapitalistická varianta demokracie?

Vývoj dvacátého století naznačuje, že demokracie se buď z kapitalistického 

zázemí přímo rodí nebo do něj přinejmenším spěje. Před druhou světovou válkou se 

však ještě jevily jako zcela realistické teorie, které oba tyto procesy vylučovaly a 

slučovaly s demokracií socialistické uspořádání společnosti. Syntézu obou přístupů 

představuje Joseph A. Schumpeter, který odmítal statičnost kapitalistické 

skutečnosti, která sice nutně produkuje demokratický stav, ale je ve skutečnosti

104 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 47
105 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 47
l0<> Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Filosofia, Praha 2000, str. 33
107 Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Filosofia, Praha 2000, str. 122
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proměnlivá, čímž se odsuzuje ke konečnému zániku. Mezi jeho hlavní nosné 

argumenty v neprospěch zachování kapitalismu, které se v konfrontaci 

s ekonomickou a politickou realitou později ukázaly jako mylné, patří přesvědčení o 

jeho intelektuálním odmítnutí a přehodnocení pojmu a fenoménu vlastnictví. 

Vlastnictví jako abstraktní podíl podle něj musí nutně ztratit vztahovou složku 

majitele, který už není tolik motivován.

Schumpeter sice uznává, že demokracie je výslednicí kapitalistického 

vývoje, otázkou ovšem zůstává, zda-li nebude jako forma zničena právě společně 

s destrukcí kapitalismu, „...demokratická metoda funguje, a to velmi dobře, také 

v nekapitalistických a předkapitalistických společnostech. Ale moderní demokracie 

je produktem kapitalismu. “108 Kapitalismus představuje vhodné prostření pro 

fungování demokracie, což je ovšem poněkud dočasné pravidlo, pokud přijmeme 

Schumpeterovu tezi o nutné sebedestrukci kapitalismu. Konkurenční boj o 

politickou moc se v liberálním pojetí příznivě překrývá s konkurenčním 

ekonomickým bojem, což ovšem Schumpeter vyvrací a prosazuje socialistické 

bezkonfliktní vakuum. Buržoazní elity se postarají o to, aby se schéma záležitostí, o 

nichž je nutné politicky rozhodovat zmenšilo natolik, že moc státu bude hrát pouze 

minimální roli. V demokracii rozhoduji sám za sebe, což je zcela v souladu 

liberálním tržním mechanismem. Konsenzus je tedy mnohem pravděpodobnějším 

v klimatu kapitalistického zřízení. „Buržoa, jehož přednostně zajímají vlastní 

soukromé záležitosti, bude... pravděpodobně daleko tolerantnější к politickým 

odlišnostem a rozdílným názorům než kdokoli jiný. “ 1)9 Buržoazní základna tuto 

společenskou realitu učinila racionální, což se jí podařilo právě prostřednictvím 

demokratické metody. Demokracie se ovšem brzy začne destabilizovat v souvislosti 

s upadající kapitalistickou společenskou strukturou, což je jasný důsledek 

neschopnosti demokracie adaptovat se na problémy způsobené neshodami o podobě 

sociálního schématu. Kapitalistická pravidla hry vyústí v sociální nerovnováhu, 

která se brzy znelíbí, což zásadním způsobem podkope demokratické funkce. 

Demokracii lze v tomto momentu podle Schumpetera zachránit pouze 

prostřednictvím příklonu к socialismu, „...počet i hloubka těchto rozporů se budou

108 Schumpeter. J.A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie, CDK, Brno 2004, str. 314
109 Schumpeter, J.A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie, CDK, Brno 2004, str. 315
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zmenšovat, neboť j iž  nebude existovat střet kapitalistický zájmů. “ 110 Schumpeter 

tedy konkurenční střetávání a polemiku nepovažuje za přirozený projev pluralitní 

demokratické společnosti, ale naopak pro něj představují vážná rizika pro 

budoucnost demokracie jako takové.

Schumpeter odmítá názor, že socialismus je prostou aplikací demokratické 

metody na pole ekonomie. „Můžeme si představit, že pod veřejnou správu bude 

spadat veškerá ekonomika země, zatímco se i politika bude odehrávat v rámci 

demokratické metody. “ 111 Tato Schumpeterova teze je v přímém rozporu 

s tvrzením o tom, že všechny demokratické státy jsou kapitalistické. Socialistická 

moc není omezená žádnými buržoazními nátlaky, což její rozsah teoreticky 

maximalizuje do nekonečna. V socialismu chybějící kapitalistické elity umožní 

v čase ekonomické krize politickému vedení zneužít svého dominantní postavení 

nad občany. Proklamovaná moc socialistického dělnictva může být v případě 

potřeby omezena mocí vlády, což její reálnou sílu naprosto znehodnocuje. 

Schumpeter tedy není jednoznačným zastáncem socialismu, přičemž se ovšem 

nemůže vzhledem к avizované omezené životnosti kapitalismu přiklonit ani na 

druhou stranu. Jeho teorie je tedy možná rezignací na schopnost konsenzu v třídně 

rozrůzněné společnosti.

„A z praktické nutnosti se tedy ze socialistické demokracie může stát ještě

větší podvod, než jakým kdy byla demokracie kapitalistická. V žádném případě tento
112typ demokracie nepřinese větší osobní svobodu... “ Toto riziko a si uvědomuje i 

Novák, který ve formálně mravním systému kapitalismu spatřuje riziko 

potencionální tyranie. Socialismus sice odmítá kapitalistický přístup к ekonomii, ale 

sám žádným vlastním „spravedlivým“ a přitom efektivním řešením nedisponuje.

„Jsou liberálně-demokratické instituce jen  logickým důsledkem volného
' ' ' '  113trhu, který nutně musí dříve či později následovat?“ Larry Siedentop zavádí 

v souvislosti s tímto problémem vzájemně protikladné termíny vystihující dopad 

tržního hospodářství. Pozitivní a liberalizační funkci trhu vystihuje ,,kapitalistický 

triumfalismus“ 114 a pro společnost a hodnoty destruktivní tržní sílu popisuje

110 Schumpeter, J.A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie, CDK, Brno 2004, str. 319
111 Schumpeter, J.A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie, CDK, Brno 2004, str. 317
112 Schumpeter, J.A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie, CDK, Brno 2004, str. 320
113 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 148
114 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 148
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„teorie kapitalistické katastrofy“ " 5. Katastrofický scénář spočívá hlavně 

v destrukci tradičních sociálních jednotek a hierarchií, které jsou od nich odvislé.

4.5 Role státu

Preference lze vystopovat i na základě odlišných právních základen, které 

zásadním způsobem ovlivňují orientaci společnosti na stát nebo trh. „ Tradice 

anglického zvykového práva tíhne к tomu, aby postupovala přednost společenských 

vazeb a trhu před státem, zatímco tradice římského práva, je ž  je  vlastní 

kontinentální Evropě, stvrzuje přednost státu před trhem a společenskými 

vazbami. “ 11(’ Výrazem tohoto dědictví je pak i nadměrný sklon к protekcionismu u 

kontinentálních států Evropské unie, které akcentují pozitivní roli státu jako 

ochránce hodnot a sociálních práv a zájem jednotlivce je mnohdy vnímán jako 

riziko pro preferovanou hodnotu spravedlnosti. Již z výše uvedeného geografického 

rozdělení vyplývá, že upřednostňovaný model vztahu státu a trhu je podmíněn 

kulturní a sociální realitou, především ovšem mravním přesvědčením.117

Moderní právní stát poskytoval takové sociálně právní prostředí, ve které byl 

jedinec motivován к práci, „...rovnost před právem, je ž  doprovází vývoj střední, 

respektive buržoazní třídy, v tomto smyslu všem vnutila tržní prostředí... “ 118

Národní stát se stal synonymem nejenom pro zákony ale i pro s nimi úzce 

související majetková práva, které vyžadují mravní kázeň zaručující možnost 

existence svobody vlastnictví. Deterministické pojetí tedy předpokládá, že 

kapitalismus vede к fungujícímu právnímu státu, „...rozmach tržních vztahu 

následně povede к mravní kázni, kterou předpokládá občanská i politická 

svoboda. “ll9 Vzájemné ovlivňování mezi trhem a státem jako souborem 

autonomních svobodných jednotlivců je tedy nejenom pozitivní, ale i zcela 

nevyhnutelné, což také vysvětluje, proč podobný model rozšiřuje i do míst, která 

nemají potřebnou sociálně kulturní platformu, „...důkazem jsou těžkosti, s nimiž se 

střetlo Rusko, které tradičně postrádá jakékoli pojetí individuálního vlastnictví

115 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 148
116 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 149
117 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 150
118 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 158-159
119 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 159
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půdy, když se pokusilo vypracovat zákony odpovídající tržní ekonomice . “120

4.6 Odklon od kapitalismu -  boom intervencionalismu ve dvacátém  
století

Dílčí projevy proti kapitalistickým principům se objevovaly odnepaměti, 

přičemž největšími jejich zdroji byla tradice či katolická morálka odsuzující zisk 

z nadsazené ceny. „Náboženský socialismus nazývá kapitalistický systém 

ďábelským -  na jedné straně proto, že jsou v něm spojeny ja k  tvořivé, tak i 

destruktivní síly, na straně druhé kvůli nevyhnutelnosti třídního boje nezávislého na 

subjektivní morálce a zbožnosti. “121 S původním odsouzením lichvy jako ďábelské 

se naplno vyrovnal až protestantismus, pro který se úrok postupně stává zcela 

legitimním zacházením s výsledky práce. S postupující sekularizací společnosti pak 

výčitky odpadávaly zcela. „No limits. Nic není svaté. Změna se stala normou. Tak 

vypadal v polovině devatenáctého století ekonomický vývoj...“ ‘ Tento přístup 

vydržel přesně do té doby, než se v důsledku válek a světových hospodářských krizí 

vyskytly první výraznější sociální katastrofy. „Dvacáté století poznamenaly dva 

obecné trendy: regulace kapitalismu a deregulace demokracie. “I23 Pro počátek 

dvacátého století byla charakteristická dominance tržního přístupu. Mezinárodní 

obchod určoval . Zbytek čase se století dvou světových válek zbývalo neustálým 

zpochybňováním kapitalistického principu, který byl veskrze odsuzován jako 

diskriminující rovnost lidí. „ ...po většinu 20. století byl kapitalismus zdaňován, 

licencován, kontrolován a dokonce i znárodňován, a to do té míry, že v roce 1945 

mohl známý britský historik A. J. P. Taylor ujišťovat, že na „americký způsob 

života, tedy na soukromé podnikání, už vlastně nikdo nesází". “,24 Nutno 

podotknout, že dvacáté století nepřipravilo pro kapitalismus zrovna nejvhodnější 

podmínky, ve svém závěru se však к jeho principům pokorně vrátilo. Tomu ovšem 

předcházely vlny silné regulace trhu, které nakonec narazily na extrémní daňové 

zatížení a stagnaci hospodářského růstu. V rámci výrazu liberální demokracie se

120 Siedentop, L.: Demokracie v Evropě, Barrister&Principal, Brno 2004, str. 160
121 http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=551 (Johnson, P.: Požehnaný kapitalismus, 1.2.1994; 
zřizovatel stránek: Občanský institut)
1-2 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 17
1Ъ Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 302
124 Zakaria. F.: Budoucnost svobody, Academia, Praha 2005, str. 302
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akcentovala zejména druhá část tohoto spojení, Zakaria přitom zdůrazňuje, že 

nezbytná je rovnováha obou složek.

Podle Daniela Bella existuje rozpor mezi systémy, v rámci kterých funguje 

ekonomie, politika a kulturní identita. „ V případě ekonomiky je  to efektivita; 

v případě politického systému rovnost; a v případě kultury seberealizace (či 

sebeuspokojení). Disjunkce, které tak vznikají, tvoří pozadí sociálních napětí a 

konfliktu posledních sto padesáti let. “ 125 Pokrok a vývoj v jednotlivých oblastech 

lidské činnosti tedy neprobíhá simultánně, což vylučuje možnost aplikace jedné 

zastřešující úspěšné metody. Pokud tedy ekonomická prosperita nekopíruje 

skutečné ambice ve společnosti vzniká třetí ekonomické a kulturní platformy.

125 Bell, D. : Kulturní rozpory kapitalismu, SLON, Praha 1999, str. 27
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Závěr

V práci jsem si kladla za cíl odhalit a analyzovat liberalizační a 

demokratizující faktory kapitalistického systému, přičemž obě tyto roviny jsou pro 

liberální demokracii nezastupitelné. Na základě analýzy tohoto problému 

vybranými autory jsem došla к závěru, že pro optimální fungování a stabilitu 

liberální demokracie by měla být vždy primární ekonomická liberalizace, která 

vytvoří prostředí pro implantaci subtilních demokratických mechanismů na hodnot.

Na základě Weberem definované polarity mezi katolickou askezí a 

protestantskou aktivní morálkou lze odvodit význam kapitalismu pro aktivní podíl 

člověka na rozhodování o společných záležitostech. Sekularizace lidské 

ekonomické činnosti, která se bez výčitek stává plnohodnotným povoláním, otevírá 

prostor pro nový způsob lidské seberealizace. Michael Novák upozorňuje na 

skutečnost, že Weber ze své analýzy vynechal politickou dimenzi svobody. Novák 

mluví doslova o úspěších kapitalismu, přičemž upozorňuje na správnou rovnováhu 

všech tří složek nutných pro demokratický kapitalismus: demokratické společenství, 

demokratické hospodářství a příznivá kulturní a morální platforma společenství. 

Kapitalismus jako přetrvávající leč historický fenomén charakterizoval ve své knize 

Petr L.Berger, který ho nepovažuje za pouhý jev z naší zkušenosti, ale rozvíjí jí ho i 

jako pojem, který je teoreticky definovatelný.

Napětí, které vzniká mezi státem a trhem je žádoucí, protože udržuje 

společnost v pluralitním stavu. Socialistický intervencionalismus, který se snaží toto 

napětí regulací přirozených tržních mechanismů zmírňovat, nutně narušuje liberální 

charakteristiku společnosti garantující vlastnická práva a svobodu podnikání.

Pro vznik participačního principu je směrodatný vznik buržoazních měst, 

v nichž začínají v návaznosti na nové uznání člověka jako individua platit rovná 

práva, přičemž pro fungování kapitalistického systému je nezbytná především 

garance vlastnických práv. Jasnou styčnou linii mezi rodícími se kapitalistickými 

městy a demokratickou ideou lze spatřovat i v samotném způsobu řízení města, 

který je pod vlivem preferencí církevního hodnostáře v čele postupně zbavován 

aristokratických kritérií výběru. Pro obchodní úspěšnost jsou už charakteristiky jako 

původ irelevantní, čímž kapitalismus osvobozuje individuum z nemožnosti změnit 

svou danou situaci.
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Model kapitalismu je v takové formě, v jaké se vyvinul ve státech západní 

Evropy, nepřenositelný do jiných geografických souřadnic. Bohatství samo o sobě 

neznamená fungující tržní systém, o čemž svědčí řada rentiérských arabských 

ropných států, které jsou důkazem, že liberalizační potenciál má pouze bohatství 

nabyté aktivním ekonomickým úsilím. V těchto zemích se nikdy nevytvořila 

buržoazní podnikatelská třída, která by mohla zlikvidovat aristokratickou 

hodnotovou a mocenskou platformu, která zde stále přetrvává zcela v rozporu 

s ideou uznání rovnosti lidí.

Již z díla Tocquevilla je  zřejmé, že kapitalizující se společnost začíná 

vykazovat demokratizující tendence jaksi mimoděk, demokracii pak někteří autoři 

považují za vedlejší produkt kapitalismu. Z Tocquevillových úvah je také patrné, 

jak motivace к zajištění blahobytu nepřímo podporuje participační chování, které 

má ambici zajistit si potřebná vlastnická práva.

Kapitalistický systém iniciuje a podněcuje celkovou vyšší vzdělanost 

obyvatelstva, které chce být uznáno nejenom jako ekonomický subjekt 

s vlastnickými právy, ale aspiruje i na uznání svého podílu na politickém 

rozhodování. Tuto tendenci vystihl již Tocqueville, když ve Spojených státech 

vypozoroval přímou souvislost mezi blahobytem a motivací participovat na 

společném rozhodování.

Liberalizační tendence v jedné oblasti lidské činnosti či identity vždy 

provokuje liberalizaci i v těch zbývajících, z čehož vyplývá, že pro kapitalistické 

nedemokratické státy je symptomatický postupný přechod к demokratickému 

modelu. Daniel Bell ovšem upozorňuje na zhoubné konfliktní vlivy, které může mít 

za následek disproporce v rychlosti a rozsahu vývoje ekonomické prosperity a 

morálním a kulturním vývojem, který ji doprovází.

Podle Fukuyamy kapitalistický systém nabízí prostor pro seberealizaci 

člověka motivovaného vrozenou lidskou touhou pro dominanci, která může být 

uspokojena ekonomickým způsobem místo politického. Funkční kapitalismus tedy 

poskytuje ventily pro vybití autoritářských tendencí a snižuje tak riziko ohrožení 

demokracie. Racionalizovaná tržní společnost se jeví jako více odolná proti 

politické manipulaci.

Pro úplnost jsem uvedla i kontroverzní Schumpeterovu teorii, která omezuje 

životnost demokracie na čas ohraničené epochy kapitalismu, která nutně spěje do
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svého konce a to zejména v přehodnocení pojmu vlastnictví ztrácející ve forme 

podílu svou původní vztahovou hodnotu. Nicméně Schumpeter zcela jasně popsal 

způsob, jakým kapitalismus demokracii produkuje.

Fareed Zakaria zdůrazňuje nutnost rovnováhy mezi částmi slovního spojení 

„liberální demokracie“, při jejímž narušení se tento model začíná jevit jako 

disfunkční a degeneruje.

Kapitalistický systém tržních vztahů způsobuje ve struktuře společnosti 

přirozenou distribuci moci, která se nekoncentruje pouze v rukou státu, ale je 

roztroušena mezi ekonomické subjekty, s nimiž je stát ve vlastním nucen 

vyjednávat. Demokratické zřízení se také jeví vzhledem к pluralitě konfliktů zájmů 

v kapitalistickém prostředí jako nejvhodnější forma vlády, což je další racionální 

argument, proč tržní systém stimuluje demokracii.

Podle Zakarii je pro stabilitu demokracie v procesu transformace bezesporu 

příznivější začít ekonomickou liberalizací, která připraví půdu pro demokratické 

reformy a nikoli paralyzovat systém politickými reformami, aniž by byly zajištěny 

základní životní potřeby obyvatel, jak se dělo po roce 1991 v Rusku. Blahobyt a 

životní úroveň je totiž nezbytným předpokladem úspěšnosti demokratických 

reforem, jejichž následné naplňování předpokládá značné zvýšení informovanosti a 

vzdělanosti obyvatel, kterou kapitalismus výrazně podporuje.

Jakkoli je veliký transformační potenciál kapitalismu, pro konečný přechod 

к liberální demokracii není dostačující, což nejlépe charakterizuje následující

Bergerova hypotéza: „ Kapitalismus je  nezbytnou, ale ne dostačující podmínkou
126 • • • demokracie. “ Kapitalismus samotný totiž negarantuje vytvoření liberálních

hodnot, které souvisejí s několikasetletým historickým vývojem, ovšem značným

způsobem jejich konstituování podporuje. Nezbytnou podmínkou pro společenskou

akceptaci pravidel tržního systému, je přijetí nerovnosti jako funkční stimulace,

která se podílí na ekonomickém růstu, pluralitě stanovisek a blahobytu celé

společnosti.

126 Berger, P.L.: Kapitalistická revoluce (Padesát propozic o prosperitě rovnosti a svobodě). Archa, 
Bratislava 1993
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Résumé

Ce travail s’occupe du phénomène du capitalisme occidental et traite de la 

façon de laquelle il a contribué à la formation de la démocratie libérale. On y 

analyse des oeuvres des auteurs comme Max Weber, Joseph A. Schumpeter, Peter 

L. Berger, Michael Novak ou Daniel Bell. La libéralisation économique a provoqué 

la libéralisation politique et personnelle qui s’est manifestée sourtout sous la forme 

d'activité patronale. La propriété privée des moyens de production et d’échange 

stimule la conscience politique des gens qui veulent participer à la formation des 

normes qui leur touchent. La ville bourgeoise appuie l'individualité humaine qui 

n’est plus prédéfinie par l’origine aristocratique ou pauvre. La démocratie peut être 

considérée comme un système politique rationnel pour la société capitaliste qui est 

caractérisée par la pluralité des intérêts contardictoires.

L’aisance est le motif de base de la société capitaliste qui s’oriente vers 

ľamélioration du niveau de vie. La richesse soutient ľéducation des gens qui sont 

plus motivés et aptes à la participation démocratique. Les états dont la richesse 

provient seulement des sources naturelles ne s’adaptent pas à la morale spécifique 

pour les états capitalistes. L’évolution de la prospérité économique et de la pensée 

libérale dans la société doit se réaliser parallèlement pour que le système soit bien 

stable. Inactivité économique offre une possibilité comment satisfaire la besoin 

humaine de la domination qui n’est pas abusée dans la sphère politique. Le 

capitalisme provoque naturellement la distribution du pouvoir qui se trouve aussi 

dans les mains des entreprises est n’est pas réservé seulement à l’état. Pour conclure 

il faut ajouter que le capitalisme présente seulement une des conditions nécessaires 

pour la naissance et la conservation de la démocratie libérale.
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