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Tato kniha podává ucelený a aktualizovaný úvod do studia politiky. Je 

koncipována tak, aby poslouţila studentům všech politologických oborů i 
běţnému zainteresovanému čtenáři. 

Politika se úporně (a úchvatně) brání nehybnosti. Představa, ţe dějiny se 
zrychlují, nebyla jen symptomem úzkosti provázející fin de siecle; v jistém 
smyslu se dějiny skutečně zrychlují. Například poslední desetiletí XX. 

století se stala svědkem zhroucení komunismu, konce studené války, 
nástupu globální ekonomiky, technologické revoluce ve výrobě i v 
komunikacích a vzestupu politického islámu. Ţijeme vskutku v jakémsi 
„post-světě"; ideje jako postmodernismus, postfordismus, postso-cialismus 
a postindustrialismus vzájemně soupeří, aby názorně předvedly, kolik a co 
vlastně uţ zmizelo ze světa, který jsme důvěrně znali. Přesto není všechno 

jen ustavičný pohyb a zmatek. Tempo změn se moţná zvýšilo, některé 
aspekty společenské existence a některé významné rysy politického terénu 
se však ukázaly pozoruhodně odolné. Ačkoli tedy tato kniha dává 
moderním vývojovým tendencím, jakými jsou například globalizace, sílící 
feminismus a „zelená politika", vzestup etnického nacionalismu a nástup 
nových společenských hnutí vše, co jim patří, nepřehlíţejí se v ní tradiční 

přístupy ani to, čím přispěli klasičtí myslitelé typu Platóna, Aristotela, 
Marxe a Milla. 

V tomto druhém vydání se řada témat probírá obšírněji a objevuje se v 
něm i několik nových rámečků a grafů. K těmto tématům patří charakter 
globalizace, vliv masových médií a nástup nových forem komunikace, 

„třetí cesta" jako ideologický projekt, regionalizace, demokratizace a posun 
od vládnutí ke správě věcí veřejných. Kniha však nadále vyuţívá celostní, 
holistický přístup, který se snaţí zdůraznit, co je příznačné pro politologii 
jako celek, a upozornit na problémy, jimiţ se zabývají všichni, kdo se o ni 
zajímají. Ve snaze překlenout dělící čáru mezi politickou vědou a 
politickou filozofií ukazuje provázanost normativní a empirické teorie a 

před postupem po jednotlivých zemích nebo systémech upřednostňuje 
pohled skutečně internacionální. 

Kniha je postavena na pěti ústředních tématech. V 1. části, věnované 
teoriím politiky, se probírají pojmoslovné a metodologické otázky, ze kte-
rých studium politiky vychází; tato část je tudíţ úvodem k teoriím a idejím, 

o nichţ se v knize hovoří. Část 2 o státech a globalizaci pojednává o úloze a 
významu národního státu, a to zejména vzhledem k internacionalizaci a 
nástupu globální politiky. Část 3 o politické interakci se zaměřuje na vazby 
mezi světem politickým a světem nepolitickým a na komunikační kanály 
mezi vládnoucími a ovládanými. Část 4 o mechanismu vládnutí je 
věnována úvahám o institucionálních a politických procesech, které 

ovlivňují povahu vlády, resp. státu a jejich fungování. Část 5 se zaměřuje 
na politická opatření a na výsledky, kterých se jimi dosahuje; analyzuje, jak 
se tato opatření přijímají a jak lze posuzovat výkonnost politických 
systémů; tím tedy navazuje na teoretické a ideologické otázky, o nichţ byla 
řeč v části 1. 
Kaţdá kapitola začíná stručným přehledem hlavních problémů a séru 

otázek, jimiţ se charakterizují klíčová témata, která se v příslušné kapitole 
probírají. Závěr kaţdé kapitoly tvoří shrnutí, otázky k diskusi a literatura 
doporučená k dalšímu studiu. K textu je průběţně přiřazován do- 



a „tématy". Nejvýznamnějším politickým myslitelům a politikům jsou vě-

novány stručné ţivotopisy s krátkým výkladem o jejich teoretickém přínosu 
nebo významu. V „pojmech" se podrobněji probírají důleţité politické 
termíny a koncepce, zejména ty, které jsou významově sloţité nebo sporné. 
„Témata" podrobněji osvětlují jednotlivé teorie či přístupy nebo podávají 
přehled diskusí o nich a argumentů v těchto diskusích předkládaných. Tyto 
rámečky jsou opatřeny odkazy na rámečky jiné; tím se podtrhuje prováza-

nost celého oboru. Závěr knihy tvoří slovník obsahující definice všech dů-
leţitých termínů a koncepcí, zmíněných v textu. Bibliografie rovněţ v zá-
věru přináší bliţší údaje o pracích, na které se stručně odkazuje v textu (s 
výjimkou těch, o nichţ je řeč pouze v rámečcích), jakoţ i o dalších rele-
vantních dílech. Od prvního vydání se toto vydání liší také webovou strán-
kou, jejíţ adresa je www.palgrave.com/foundations/heywood. Na ní lze na-

lézt další uţitečné adresy, jakoţ i poznámky k jednotlivým kapitolám, otáz-
ky (s odpovědnu) a přídavné materiály. 

Rád bych projevil svou upřímnou vděčnost recenzentům z akademic-
kého prostředí, kteří se vyjadřovali k jednotlivým verzím rukopisu této 
knihy. Jsou to zejména John Greenaway, Wyn Grant, Chris Brown a Ger-ry 
Stoker. Jejich rady a kritické poznámky byly konstruktivní i trefné a knize v 

řadě ohledů nepochybně prospěly. Projasnění zde předkládaných myšlenek 
a argumentů zcela jistě napomohly i diskuse s kolegy a přáteli, zejména s 
Karon a Dough Woodwardovými. Moji vydavatelé Frances Arnold, Steven 
Kennedy a Suzannah Burywoodová mne soustavně podporovali a 
povzbuzovali, dokonce - s radostí to říkám - i s trpělivostí, bylo-li jí 
zapotřebí. Mé nejúpřímnější díky však jako vţdy patří mé ţeně Jean. Nejen 

ţe na sebe vzala výlučnou odpovědnost za přepis, ale také mi radila pokud 
šlo o formu i obsah; to mi pomáhalo zejména v situacích, kdy hrozilo, ţe 
jednotlivé pasáţe na sebe nebudou navazovat. Tuto knihu věnuji svým 
synům Markovi a Robinovi. 

Autor a vydavatelé děkují všem, kdo svolili k pouţití materiálů, chrá-
něných autorským právem. Jsou to: 

Associated Press; Board of Trustees of the National Museums and 
Galleries on Mersey side (Walker Art Gallery, Liverpool); Columbia Uni-
versity Press; National Museum of Labour History; Duckworth; Harvard 
University; Hulton Archive; Jane Reedová s laskavým svolením Harvard 
University Office; Jerry Bauer; Macmillan Archive; Martha Stewartová; 

Donna Coveneyová/MIT; Polity Press; Rex Features; Roger-Viollet; Sid-
ney Harris (fotograf) a některé fotografie s laskavým svolením The Ha-
rald/Gordon Terris © SMG Newspapers Ltd.; Topham Picturepoint; Ull-
stein Bild a Yale University Office of Public Affairs. 

Svědomitě jsme se snaţili vypátrat všechny majitele autorských práv. 
Pokud snad někteří byli v důsledku nepozornosti přehlédnuti, vydavatelé 

rádi co nejdříve učiní vše potřebné. 

Andrew Heywood, 2002 

http://www.palgrave.com/foundations/heywood


ČÁST 1 RŮZNÉ 

TEORIE POLITIKY 



23 

KAPITOLA 1 

Co je politika? 

„Člověk je bytost přirozeně určená pro ţivot v obci." 
Aristotelés, Politika 

Politika je vzrušující, protoţe lidé mají různé názory. Mají různé ná-
zory na to, jak by měli ţít. Kdo by měl co dostávat? Jak by se měla roz-
dělovat moc a další zdroje? Měla by se společnost zakládat na spolupráci 
nebo na konfliktu? Atd. Lidé mají různé názory i na to, jak by se měly 
tyto věci řešit. Jak by se měla přijímat společná rozhodnutí? Kdo by měl 
do toho mluvit? Jak velký vliv by kaţdý měl mít? Atd. Právě proto je 
politika podle Aristotela nejdůleţitější vědou, tj. činností, kterou se lidé 
snaţí zlepšit svůj ţivot a vytvořit dobrou společnost. Politika je pře-
devším činnost společenská. Vţdy je to dialog a ne monolog. Osamocení 
jedinci typu Robinsona Crusoe mohou jednoduše hospodařit, vytvářet 
umělecká díla apod., nemohou se však zapojovat do politiky. Politika za-
číná teprve ve chvíli, kdy se na scéně objeví Pátek. Různost názorů, která 
je jádrem politiky, se však týká i povahy politologie a toho, jak by se 
měla provozovat. Lidé mají různé názory nejen na to, co činí společen-
skou interakci „politickou", ale i na to, jak by se měla analyzovat a vy-
světlovat. 

V 1. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 
- Jaké jsou definitorické rysy politiky jako lidské činnosti? 
- Jak chápali „politiku" různí myslitelé a jak se jí rozumělo a rozumí 

v rámci různých tradic? 
- Odehrává se politika ve všech společenských institucích nebo jen v ně-

kterých? 
- Jak se přistupovalo a přistupuje k politologii jako vědnímu oboru? 
- Můţe být studium politiky vědecké? 
- Jakou roli hrají v politologii pojmy, modely a teorie? 

Definování politiky 

Nejobecněji vzato, je politika činnost, jejímţ prostřednictvím lidé 
tvoří, chrání a mění obecná pravidla, kterými se spravují ve svém ţivo-
tě. I kdyţ politika je i vědním oborem (někdy se to naznačuje tím, ţe se 
slovo politika v angličtině píše s velkým „P" nebo ţe se hovoří o polito-
logii), je to evidentně pořád studium této činnosti. Politika je tudíţ ne-
oddělitelně spjata s konfliktem a spoluprací. Na jedné straně sama exi-
stence odlišných názorů, různých hodnot, konkurujících si potřeb a proti 
sobě stojících zájmů zaručuje neshodu i o pravidlech, jimiţ se lidé řídí. 
Na druhé straně lidé uznávají, ţe mají-li tato pravidla ovlivnit nebo 
mají-li zabezpečit jejich dodrţování, musí spolupracovat s jinými lidmi; 
na tom je zaloţena definice politické moci jako jednání ve shodě, se kte-
rou přichází Hannah Arendtová (viz str. 29). Proto se často říká, ţe jád-
rem politiky je řešení sporů, tedy proces, kdy se protichůdné názory ne- 
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Konflikt (conflict). 
Svár proti sobe sto-
jících sil, ve kterém 
se projevuje rozdíl-
nost názoru, prefe-
rencí, potřeb a záj-
mů. 

Kooperace (coope-
ration). Spolupráce; 
dosahování cílů 
společným postu-
pem. 

bo konkurující si zájmy sladují. O politice v tomto širokém slova smys-
lu je však vhodnější uvaţovat jako o hledání řešení sporů neţ jako o je-
ho dosahování; ne všechny spory se totiţ vyřeší a ne všechny mohou být 
vyřešeny. Nicméně: nevyhnutelná přítomnost různosti (nejsme všichni 
stejní) a nedostatku (nikdy není všeho dost pro všechny) nutně vede k to-
mu, ţe politika je jedním z těch rysů lidské existence, před kterými nel-
ze uniknout. 

Kaţdý pokus objasnit význam politiky se však musí vypořádat se 
dvěma velkými problémy. Prvním je mnoţství asociací, které toto slovo 
vyvolává v běţné řeči; politika je prostě slovo nabité „skrytými" význa-
my. Zatímco dejme tomu o ekonomii, historii, zeměpisu a biologii lidé 
uvaţují jednoduše jako o vědních oborech, k politologii jen málokdo při-
stupuje nepředpojatě. Mnoho lidí má např. automaticky za to, ţe ti, kdo 
politologii studují nebo přednášejí, musí být tak či onak v zajetí před-

sudků a sotva jsou ochotni uvěřit, ţe k politice lze přistupovat nestranně a 
nezaujatě. Věc je o to horší, ţe samo slovo politika se často bere jako 

neslušné a sama politika jako špinavost: pojí se s představou trampot, 
poruch a dokonce násilností na jedné straně a klamání, manipulace a lha-ní 

na straně druhé. Takové asociace rozhodně nejsou ničím novým. Uţ v 
roce 1775 zavrhl Samuel Johnson politiku jako pouhý nástroj, jak se ve 

světě prosadit, zatímco americký historik 19. století Henry Adams se o 
politice vyjádřil jako o soustavném podněcování nenávisti. Kaţdý pokus 

definovat politiku tudíţ znamená i snahu toto slovo od těchto a po-
dobných asociací oprostit. Nezřídka to znamenalo pokoušet se toto slovo 

zbavit jeho odporné příchuti tvrzením, ţe politika je činnost hodnotná, 
dokonce chvályhodná. 

Druhý a ještě váţnější problém spočívá v tom, ţe ani uznávané auto-
rity se nemohou shodnout, co vlastně zkoumají. Politika se definuje růz-
ně: jako vykonávání moci či uplatňování autority, jako přijímání kolek-
tivních rozhodnutí, jako přidělování, resp. rozdělování zdrojů, kterých je 
omezené mnoţství, jako klamání a manipulování atd. Definice podáva-
ná v tomto textu, totiţ „vytváření, ochrana a měnění obecných společen-
ských pravidel", má tu přednost, ţe je natolik široká, aby zahrnula větši-
nu definic ostatních, ne-li všechny. Problémy ovšem vyvstanou ve chvíli, 
kdy se tato definice „rozbalí" a začne se upřesňovat, co vlastně znamená. 
Např. vztahuje se politika na nějaký konkrétní způsob tvorby, ochrany 
a změny pravidel (tj. pokojnou cestou, diskusí) nebo na všechny? Podob-
ně: praktikuje se politika ve všech společenských souvislostech a institu-
cích nebo jen v některých (tedy ve vládě a ve veřejném ţivotě)? 

Z tohoto hlediska lze s politikou zacházet jako s pojmem „ve své pod-
statě" sporným (viz str. 38), totiţ v tom smyslu, ţe má řadu přijatelných 
či legitimních významů. Na jedné straně mohou tyto různé pohledy vy-
cházet z různého pojímání téhoţ, byť nutně vágního pojmu. Ať uţ pracu-
jeme s konkurujícími si pojmy či s alternativními koncepcemi nebo ne, 
má diskuse na téma „co je politika" svou cenu, protoţe odhaluje některé 
velmi hluboké intelektuální a ideologické neshody, které ve vědeckém 
studiu této věci panují. Zde probíráme tyto různé pohledy na politiku: 
- politika jako umění vládnout, 
- politika jako věci veřejné, 
- politika jako kompromis a konsens, 
- politika jako moc a rozdělování zdrojů. 
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Politika jako umění vládnout 

„Politika není věda..., ale umění", prohlásil údajně kancléř Bismarck v 

německém Říšském sněmu. Bismarck měl na mysli umění vládnout, 
vykonávat kontrolu ve společnosti, a to přijímáním a vynucováním ko-
lektivních rozhodnutí. Toto je nejspíš klasická definice politiky, odvozená z 
původního významu, který toto slovo mělo v antickém Řecku. 

Slovo politika je odvozeno od slova polis, které přesně vzato znamená 
městský stát. V antickém Řecku se společnost dělila na mnoho nezávislých 

městských států, z nichţ kaţdý měl svůj vlastní systém vládnutí. Největším 
a nejvlivnějším z těchto států byly Athény, o kterých se často hovoří jako o 
kolébce demokracie. V tomto světle lze politiku chápat jako záleţitost polis 
- tudíţ jako to, „co se týká polis". Moderní podoba této definice tedy zní „co 
se týká státu" (viz str. 106). Tento pohled na politiku se jasně projevuje v 
tom, jak toto slovo běţně uţíváme: o lidech říkáme, ţe „jsou v politice", 

jestliţe zastávají nějakou veřejnou funkci, nebo ţe „vstupují do politiky", 
jestliţe usilují o to, nějakou veřejnou funkci zastávat. Je to také definice, 
kterou pomohla zvěčnit akademická politická věda. 

Názor, ţe politika rovná se to, „co se týká státu", je v mnoha směrech 
tradičním názorem tohoto oboru, projevujícím se v tom, ţe vědecký vý-
zkum má sklon zaměřovat se na mechanismus vládnutí a na osoby s ním 

spojené. Studovat politiku v podstatě znamená studovat vládnutí nebo 
obecněji uplatňování autority. Tento pohled zastává ve svých dílech vlivný 
americký politolog David Easton (1979,1981), který politiku definoval jako 
„autoritativní alokaci hodnot". Tím chtěl říci, ţe politika zahrnuje postupy, 
kterými vláda, resp. stát reaguje na tlaky ze strany společnosti, a to zejména 
tím, ţe alokuje (rozděluje, udílí) výhody, odměny nebo tresty. 

„Autoritativními hodnotami" jsou tudíţ ty, které společnost v rozsáhlé míře 
akceptuje a které masa občanů pokládá za závazné. Z tohoto pohledu se 
politika spojuje s politickými opatřeními, „policies" (viz str. 422), tj. s 
formalizovánými čili autoritativními rozhodnutími, kterými se stanoví, jak 
bude určité společenství postupovat. 

Na této definici ovšem zaráţí její značně zúţený pohled na politiku. 

Politika je to, k čemu dochází uvnitř polity, systému společenské orga-
nizace, jehoţ jádrem je mechanismus vládnutí. Politika se tudíţ praktikuje 
ve vládních kabinetech, v parlamentních komorách, na ministerstvech apod. 
a angaţují se v ní početné omezené zvláštní skupiny lidí, zejména 
politikové, státní úředníci a lobbisté. Na většinu lidí, institucí a 
společenských činností se tudíţ hledí, jako by byli „vně" politiky. Podniky, 

školy a další výchovné a vzdělávací instituce, skupiny občanů, rodiny atd. 
jsou v tomto smyslu „nepolitické", protoţe nejsou zapojeny do „řízení 
země". Vydávat politiku za činnost vázanou v podstatě na stát znamená 
tedy také ignorovat to, jak moderní ţivot ovlivňují mezinárodní nebo 
globální faktory, jakými jsou např. dopady nadnárodních technologií a 

nadnárodní společnosti. V tomto smyslu je tato definice politiky 
pozůstatkem dob, kdy se národní stát (viz str. 143) mohl stále ještě 
povaţovat za nezávislého aktéra ve světových záleţitostech. Nadto stále 
častěji se uznává, ţe úkoly spojené s řízením sloţitých společností dávno uţ 
neplní jen vláda, resp. stát, ale ţe se do jejich plnění zapojuje široké 
spektrum orgánů jak veřejného, tak i soukromého sektoru. 

Pojem 
Autorita 
Autoritu (authority) 
lze nejjednodušeji 
definovat jako legi-
timní moc. Zatímco 
moc je schopnost 
ovlivňovat chování 
jiných lidí, autorita 
je právo ho ovliv-
ňovat. Autorita se 
tudíţ zakládá spíše 
na uznávané povin-
nosti poslouchat neţ 
na jakémkoli donu-
cování nebo mani-
pulování. V tomto 
smyslu je autorita 
moc oděná do legi-
timity čili oprávně-
nosti. Weber (viz str. 
233) rozlišil tři 
druhy autority, zalo-
ţené na různých dů-
vodech, pomocí ni-
chţ si lze zjednat 
poslušnost: tradiční 
autorita má své ko-
řeny v historii, cha-
rismatická autorita 
vyvěrá z osobnosti a 
právně-racionální 
autorita se opírá o 
soubor neosobních 
pravidel (viz oddíl o 
legitimizaci moci, 
str. 232) 

Polis {řecky): měst-
ský stát; ve starově-
kém Řecku se tak 
automaticky ozna-
čovala i nejvyšší a 
nejţádoucnejší 
forma organizace 
společnosti. 

Polity: politicky or-
ganizovaná společ-
nost. Společnost or-
ganizovaná pomocí 
uplatňování politic-
ké autority; u Aris-
totela vláda mno-
hých v zájmu všech. 
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Pojem 

Občanská spo-
lečnost 
Termín občanská 
společnost (civil 
society) byl defino-
ván různě. Původně 
znamenal „poli-
tické společenství", 
tedy společnost, ve 
které vládne právo 
pod autoritou státu. 
Častěji se od státu 
odlišuje a uţívá se 
k popisu institucí, 
které jsou soukro-
mé v tom smyslu, 
ţe jsou nezávislé 
na vládě a jednot-
livci je vytvářejí při 
sledování svých 
vlastních cílů. 
„Občanskou spo-
lečností" se tedy 
má na mysli sféra 
autonomních sku-
pin a sdruţení: 
podniky, zájmové 
skupiny, kluby, ro-
diny atd. Hegel 
(viz str. 107) však 
mezi rodinou a ob-
čanskou společnos-
tí viděl rozdíl, jeli-
koţ občanskou 
společnost chápal 
jako prostor egois-
mu a sobectví. 

sdruţení apod., které jsou „soukromé" v tom smyslu, ţe je vytvářejí a fi-
nancují jednotliví občané, aby uspokojili své vlastní zájmy, nikoli zájmy 
společnosti. Při tomto dělení na „veřejné" a „soukromé" se politika ome-
zuje na činnost samotného státu a na povinnosti, které poprávu plní ve-
řejné orgány. Ty oblasti ţivota, které jednotlivci mohou spravovat a také 
spravují pro sebe (věci ekonomické, sociální, domácí, osobní, kulturní, 
umělecké atd.), jsou tudíţ evidentně „nepolitické". 

Jiné dělení na soukromé a veřejné se někdy provádí pomocí dalšího 
a jemnějšího rozlišování mezi „politickým" a „osobním" (viz graf 1.1). 
Občanskou společnost lze sice odlišit od státu, přesto však zahrnuje i řa-
du institucí povaţovaných za veřejné v širším slova smyslu, totiţ v tom, 
ţe jde o instituce otevřené, které působí veřejně a ke kterým má veřej-
nost přístup. To má některé závaţné důsledky, z nichţ jeden spočívá 
v tom, ţe naše chápání politična se tak rozšiřuje, jelikoţ zejména ekono-
mika se zde převádí ze sféry soukromé do sféry veřejné. Jistou formu po-
litiky tudíţ můţeme objevit i na pracovišti. I kdyţ ale tento pohled po-
vaţuje instituce typu podniků, komunitárních skupin, klubů a odborů za 
veřejné, jde přesto o chápání, podle něhoţ politika má své meze. V této 
perspektivě politika nezasahuje a nesmí zasahovat do osobních záleţi-
tostí a institucí. 

Zejména feministky upozorňovaly, ţe podle tohoto názoru politika 
fakticky končí u domovních dveří; neexistuje v rodině, doma, ani v osob-
ních vztazích. Tento názor je dokumentován např. tím, ţe politikové mají 
sklon vést jasnou dělící čáru mezi svým profesionálním chováním a 
svým osobním ţivotem nebo chováním doma. To, ţe např. podvádějí 
svého partnera nebo ţe nedobře zacházejí se svými dětmi vydávají za své 
„soukromé záleţitosti"; politický význam takového chování popírají 
s poukazem na to, ţe se nijak nedotýká jejich postupů tam, kde jde o vě-
ci veřejné. 

 

Graf 1.1 Dvojí po-
hled na rozlišeni 
soukromého a ve-
řejného 

 

Veřejné Soukromé 

Stát: 

mechanismus vládnutí 

Občanská společnost: 
autonomní útvary: podniky, 
odbory kluby, rodiny apod. 

 
Veřejné Soukromé 

Sféra veřejná: 
politika, obchod, práce, umění, 
kultura atd. 

Sféra osobní: rodina 
a ţivot doma 

Pohled na politiku jako na činnost v zásadě „veřejnou" vyvolával 
představy pozitivní i negativní. Podle staré tradice, sahající aţ k Aris-
totelovi, se na politiku hledělo jako na činnost vznešenou a osvícenou 
právě pro její veřejný charakter. Tento postoj výrazně podpořila Hannah 
Arendtová, která ve své práci Stav člověka (1985) tvrdila, ţe politika je 
ze všech lidských činností nejdůleţitější, protoţe její součástí je inter-
akce svobodných a rovných občanů. Teoretikové typu Jeana-Jacquesa 
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Hannah Arendtová (1906-1975) 
Německá teoretička politiky a filozofka. Hannah Arendtová vyrůstala ve středostavovské ţi-
dovské rodině. V r. 1933 uprchlá před nacismem z Německa a nakonec se usídlila v USA, 
kde také vznikla její hlavní díla. Její často velmi temperamentní psaní o široké škále témat 
ovlivnil existencialismus Heideggerův (1889-1976) a Jaspersův (1883-1969); sama svůj styl 
charakterizovala jako „myšlení bez bariér a mezí. K jejím nejvýznamnějším spisům patří 
Původ totalitarismu (1951), Stav člověka (1958), O revoluci (1963) a Eichmarm v Jeruzalé-
me (1963); o této naposled uvedené knize Arendtová řekla, ţe je to studie o „banalitě zla". 

Rousseaua (viz str. 95) a Johna Stuarta Milla (viz str. 66), kteří politic-
kou participaci líčili jako dobro samo, dospěli k podobným závěrům. 
Rousseau tvrdil, ţe jedině přímou a trvalou participací všech občanů na 
politickém ţivotě lze stát svázat s obecným dobrem čili, jak říkal, s 
„obecnou vůlí" (viz str. 94). Podle Millova názoru má účast na „veřej-
ných" věcech výchovný význam, protoţe napomáhá osobnímu, morální-
mu a intelektuálnímu rozvoji jednotlivce. 

Politika jako veřejná činnosti byla ovšem také líčena jako jedna z fo-
rem neţádoucího zasahování. Zejména liberální teoretikové dávali před 
státem přednost občanské společnosti, a to s odůvodněním, ţe „soukro-
mý" ţivot je říší volby, osobní svobody a individuální odpovědnosti, 
Nejzřetelněji se to projevuje snahami zúţit sféru „politična", běţně pre-
zentovanými jako přání „nechat politiku za dveřmi" takových soukro-
mých aktivit, jakými jsou podnikání, sport a rodinný ţivot. Takto nazírá-
no, je politika neţádoucí a škodlivá, protoţe lidem brání jednat tak, jak 
se sami rozhodnou. Můţe např. zasahovat do toho, jak fungují firmy, jak 
a s kým sportujeme nebo jak vychováváme své vlastní děti. 

Politika jako kompromis a konsens 

Třetí pojetí politiky se netýká ani tak sféry, v níţ se politika provo-
zuje, jako způsobu, jímţ se přijímají rozhodnutí. Konkrétně: na politiku 
se hledí jako na jeden ze způsobů řešení sporů, tj. spíše kompromisem, 
smírčím řízením a vyjednáváním neţ silou a holou mocí. Přesně to se má 
na mysli, kdyţ se o politice hovoří jako o „umění moţného". Právě z této 
definice vlastně vycházíme, kdyţ slovo politika běţně uţíváme. Ř)íká-
me-li například, ţe řešení nějakého problému je „politické", fakticky tím 
říkáme, ţe je třeba ho řešit pokojně a nějakým rozhodčím řízením; opa-
kem by pak bylo řešení „vojenské". Ještě jednou připomeňme, ţe tento 
pohled na politiku se datuje uţ od spisů Aristotelových, konkrétně od je-
ho přesvědčení, ţe to, čemu říkal „politeia", je ideální systém vládnutí, 
jelikoţ je to systém „smíšený", který kombinuje rysy aristokratické i de-
mokratické (viz str. 47). Jedním z čelných moderních stoupenců tohoto 
názoru je Bernard Crick. Ve svém dnes jiţ klasickém díle Na obranu po-
litiky Crick předloţil tuto definici: „Politika je činnost, jejímţ prostřed-
nictvím se sladují různé zájmy v rámci určité jednotky, ve které se vlád-
ne, a to tak, ţe se jim poskytne podíl na moci, úměrný jejich významu 
pro blaho a samo přeţití společnosti jako celku." (Crick, 1962; cit. po-
dle vydání z r. 2000, str. 21). 

Klíčem k politice je podle tohoto názoru tedy široká disperze (roz-
ptyl) moci. Crick souhlasil s tím, ţe konfliktu se nelze vyhnout; zároveň 
ale tvrdil, ţe mají-li sociální skupiny a zájmy moc, je třeba je smiřovat; 
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Pojem 

Konsens 
Konsens (consen-
sus) znamená sho-
du; obvykle se však 
tímto slovem ozna-
čuje shoda poněkud 
zvláštního typu. Jde 
za prvé o shodu ši-
rokou, s jejímţ ob-
sahem se ztotoţňuje 
rozsáhlé spektrum 
jedinců a skupin. 
Za druhé jde o 
shodu týkající se 
důleţitých nebo vý-
chozích principů, 
nikoli o naprostou 
shodu v detailech. 
Konsens, jinak ře-
čeno, připouští ne-
shodu v podrobnos-
tech nebo v důra-
zech. Termín „kon-
sensuální politika", 
resp. „politika kon-
sensu" se uţívá ve 
dvojím významu. 
Procedurální kon-
sens je ochota do-
spívat k rozhodnutí 
konzultacemi a vy-
jednáváním ať uţ 
mezi politickými 
stranami nebo mezi 
vládou a hlavními 
zájmovými skupi-
nami. Materiální 
konsens znamená, 
ţe ideologická sta-
noviska dvou nebo 
více politických 
stran se zčásti kryjí 
a ţe tento překryv 
se odráţí ve shodě 
o základních poli-
tických cílech. Pří-
kladem je sociálně 
demokratický kon-
sens ve Spojeném 
království po r. 
1945 a nebo kon-
sens o sociálně trţ-
ním hospodářství v 
Německu. 

nelze je jednoduše potlačovat. Proto také politiku chápal jako „takové ře-
šení problému pořádku, které před násilím a donucováním dává přednost 
smiřování" (str. 50). V takovém pohledu na politiku se projevuje věrnost 
liberálně-racionalistickým principům. Opírá se o pevnou víru v účinnost 
debaty a diskuse a o přesvědčení, ţe společnost se vyznačuje spíše kon-
sensem neţ nesmiřitelným konfliktem. Jinak řečeno, existující neshody 
lze řešit, aniţ by se sahalo k zastrašování a násilí. Kritikové však pouka-
zují na to, ţe Crickovo pojetí politiky je silně předpojaté: upřednostňuje 
tu její formu, která existuje v západních pluralitních demokraciích. Crick 
vlastně politiku ztotoţnil s voličským výběrem a se soutěţí politických 
stran. Výsledkem pak je, ţe jeho model nám sotva co řekne dejme tomu 
o systémech jedné strany nebo o vojenských reţimech. 

Tento pohled na politiku je nepochybně pozitivní. Politika rozhodně 
není ţádným utopickým řešením (kompromis znamená, ţe ústupky činí 
všechny strany a ţe tudíţ zcela uspokojena není ţádná), je však nade vši 
pochybnost lepší neţ alternativy, totiţ krveprolití a brutalita. V tomto 
smyslu lze politiku chápat jako sílu civilizovanou a civilizační. Lidé by 
se měli mít k tomu, aby politiku jako činnost respektovali a měli by se 
ochotně zapojovat do politického ţivota tam, kde ţijí. Crick však také 
chápal politiku jako činnost náročnou a často opomíjenou. Hlavního je-
jího nepřítele spatřoval v touze po jistotě za kaţdou cenu a upozorňoval, 
ţe tato touha se projevuje v mnoha podobách, k nimţ patří svádivý vliv 
politických ideologií, slepá víra v demokracii, důsledky zběsilého naci-
onalismu a přísliby vědy, ţe odhalí objektivní pravdu. 

Politika jako moc 

Čtvrtá definice politiky je nejširší a zároveň nejradikálnější. V ní se 
politika neomezuje jen na nějakou konkrétní oblast (vládu, stát, „veřej-
nou sféru"), ale chápe se jako něco, co je přítomno ve všech společen-
ských činnostech a v kaţdém koutku lidské existence. Adrian Leftwick 
to ve své knize Co je politika? Aktivita a jak ji studovat (1984: 64) for-
muloval takto: „Politika je u kořene veškeré kolektivní společenské čin-
nosti, formální i neformální, veřejné i soukromé, a je přítomna ve všech 
skupinách, institucích a společnostech". V tomto smyslu se politika ode-
hrává na všech úrovních společenské interakce; lze ji objevit v rodinách 
a v malých skupinách přátel, stejně jako mezi národy a na světové scé-
ně. Co je ale pro politickou aktivitu příznačné? Co odlišuje politiku od 
všech ostatních forem společenského chování? 

V nejširším slova smyslu se politika týká produkce, distribuce a vy-
uţívání zdrojů v průběhu sociální existence lidí. Politika je v podstatě 
moc: schopnost dosáhnout poţadovaného výsledku, a to jakýmikoli pro-
středky. Toto pojetí vyjádřil Harold Lasswell uţ v názvu své knihy Poli-
tika: Kdo, co, kdy a jak dostane? (1963), Viděno takto, politika je dána 
růzností a konfliktem. Její nejdůleţitější podmínkou a sloţkou je však 
nedostatek: prostý fakt, ţe lidské potřeby a tuţby jsou neomezené, za-
tímco dostupné zdroje, které je mohou uspokojit, jsou vţdy omezené. Na 
politiku lze tudíţ pohlíţet jako na boj o nedostatkové zdroje a na moc ja-
ko na nástroj, pomocí něhoţ se tento boj vede. 
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Různé „tváře" moci 

Lze říci, ţe moc se uplatňuje všude tam. kde A přiměje B učinit něco. co by ji-
nak neučinil. A však můţe ovlivňovat B rázně. To nám umoţňuje rozlišit růz-
né dimenze čili "tváře" moci: 
> Moc jako rozhodování. Moc v této podobě spočívá ve vědomé činnosti, 
která tak či onak ovlivňuje obsah rozhodnutí. Klasický popis této formy moci 
nacházíme v knize Roberta Dahla Kdo vládne? Demokracie a moc v jednom 

americkém městě (1961), kde se na otázku kdo má moc odpovídá analýzou 
rozhodnutí ve světle známých preferencí zúčastněných aktérů. Tato rozhodnutí 
lze však ovlivňovat nejrůznějšími způsoby. Kenneth Boulding ve své práci Tři 
podoby moci (1989) rozlišuje mezi pouţitím síly nebo pohrůţkou silou (hůl), 
úspěšným handlováním, ze kterého mají prospěch obě strany (dohoda) a 
navozováním loajality a zavázanosti (hubička). 

> Moc jako nastolování agendy. Druhou podobou moci, jak uvádějí Bach-
rach a Baratz (1962), je schopnost zabránit přijetí rozhodnutí. Jde tedy v pod-
statě o „nerozhodování". K tomu je nezbytná schopnost nastolovat nebo kon-
trolovat politickou agendu, a tak odvrátit především to. ţe se o určitých otáz-
kách vůbec bude jednat. Např. soukromí podnikatelé mohou uplatňovat moc 
jak tím, ţe vedou kampaň, aby navrţený zákon na ochranu spotřebitelů byl 

smeten se stolu (první podoba), tak tím, ţe budou u politických stran a politiků 
lobbovat. aby zabránili, ţe otázka práv spotřebitelů se vůbec bude veřejně 
projednávat (druhá podoba). 
> Moc jako kontrola nad myšlením. Třetí podobou moci je schopnost něko-
ho ovlivnit formováním toho, co si myslí, co chce nebo co potřebuje (Lukes, 
1974). Zde jde o moc projevující se ideologickou indoktinací nebo působením 

na psychiku. Příkladem by mohla být schopnost reklamních agentur zlikvido-
vat tlaky na přísnější ochranu spotřebitele přesvědčováním spotřebitelů, ţe 
podnikatelé uţ jejich zájmy „ošetřili" (např. ţe vyrábějí věci k ţivotnímu pro-
středí „ohleduplné"). Uplatňování této podoby moci lze v politice spatřovat ve 
vyuţívání propagandy a obecněji v důsledcích, které má ideologie (viz str. 63). 

Mezi zastánce tohoto pohledu na moc patří feministky (resp. femi-nisté) 

a marxisté. Zvláště moderní feministky se o ideu „politična" zajímají. 
Vyplývá to ze skutečnosti, ţe moderní definice politiky fakticky vylučují 
ţeny z politického ţivota. 

Ţeny byly tradičně omezovány na „soukromou" sféru, jejíţ těţiště bylo 
v rodině a péči o domácnost. Naopak muţi v tradiční politice a v dalších 
oblastech „veřejného" ţivota vţdy dominovali. Radikální feministky proto 

napadly dělení ţivota na „veřejný" a „soukromý" a vystoupily s tvrzením, 
ţe „osobní je politické". Toto heslo velmi srozumitelně vyjadřuje názor 
radikálních feministek, ţe to, co se odehrává v domácnosti, v rodině a v 
osobním ţivotě je navýsost politické a ţe právě zde je základ všech 
ostatních politických bojů. Je jasné, ţe tento názor vychází z radikálnějšího 
pojetí politiky. To shrnula Kate Millettova ve své knize Politika pohlaví 

(1969: 23), kde politiku definovala jako „mocensky strukturované vztahy, 
jako uspořádání, v důsledku něhoţ je jedna skupina lidí kontrolována 
druhou". O feministkách lze tudíţ říci, ţe jim jde o „politiku všedního dne". 
Podle jejich názoru jsou vztahy v rodině, 
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mezi manţely a mezi rodiči a dětmi stejně politické jako vztahy mezi za-
městnavateli a dělníky nebo mezi vládami a občany. 

Marxisté uţívali slovo „politika" ve dvojím významu. Marx (viz str. 
73) ho na jedné straně uţíval v běţném smyslu na označení státního apa-
rátu. V Komunistickém manifestu (1848) tudíţ hovořil o politické moci ja-
ko o „pouhé organizované síle jedné třídy k potlačování třídy druhé". Pro 
Marxe je politika spolu s právem a kulturou součástí „nadstavby", která se 
liší od ekonomické „základny", jeţ je skutečným základem ţivota společ-
nosti. Ekonomickou „základnu" a právní a politickou „nadstavbu" však 
nechápal jako zcela oddělené. Byl přesvědčen, ţe „nadstavba" povstala 
z ekonomické „základny" a je jejím odrazem. Na druhé straně má politic-
ká moc podle tohoto názoru tudíţ kořeny v systému tříd: podle Leninova 
(viz str. 97) vyjádření „politika je nejkoncentrovanějším výrazem ekono-
miky". Na rozdíl od těch, kdo si myslí, ţe politiku lze omezit na stát a na 
úzkou veřejnou sféru, o marxistech lze říci, ţe podle jejich názoru „eko-
nomické je politické". Takto viděno, je jádrem politiky občanská společ-
nost, kterou podle názoru marxistů charakterizuje třídní boj. 

Tyto a podobné názory líčí politiku jako něco převáţně negativního. 
Politika se, stručně řečeno, rovná utlačování a ujařmování. Radikální fe-
ministky tvrdí, ţe společnost je patriarchální, jelikoţ ţeny jsou vystavo-
vány a podřizovány moci muţů. Marxisté tradičně hlásali, ţe v kapita-
listické společnosti se politika vyznačuje vykořisťováním proletariátu 
burţoazií. Tyto negativní důsledky na druhé straně vyvaţuje skutečnost, 
ţe na politiku se hledí také jako na nástroj, pomocí něhoţ lze nesprave-
dlnost a nadvládu napadnout a zlikvidovat. Marx např. předpovídal, ţe 
vykořisťování jedné třídy druhou odstraní proletářská revoluce. Je ovšem 
jasné, ţe je-li politika prezentována jako moc a nadvláda, není třeba v ní 
vidět nutný a nevyhnutelný rys společenské existence. Feministky vzhlí-
ţejí ke konci „politiky sexů", jehoţ se dosáhne vybudováním nesexistic-
ké společnosti, ve které se lidé budou hodnotit podle své osobní ceny 
a ne podle sociálních důsledků pohlaví (gender). Marxisté věří, ţe „po-
litika tříd" skončí nastolením beztřídní komunistické společnosti. To po-
vede k „odumření státu", kdy také skončí politika v tradičním slova 
smyslu. 

Studium politiky 

Přístupy ke studiu politiky 

Neshodám pokud jde o povahu politické činnosti odpovídají neshody 
o povaze politiky jako vědního oboru, tedy v povaze politologie. Na po-
litologii jako vlastně na jednu z nejstarších oblastí intelektuální práce se 
původně hledělo jako na část filozofie, historie nebo práva. Jejím hlav-
ním úkolem bylo odhalit principy, na nichţ by měla stát lidská společ-
nost. Od konce 19. století byl však tento filozofický akcent postupně na-
hrazován snahou přetvořit politologii v samostatný vědní obor. Tento vý-
voj vyvrcholil v 50. a 60. letech 20. století otevřeným odmítnutím před-
chozí tradice jako metafyziky bez jakéhokoli smyslu a významu. Od této 
doby ale nadšení pro přísnou vědu o politice vyprchalo a znovu se začal 
uznávat trvalý význam politických hodnot a normativních teorií. By-lo-li 
do značné míry opuštěno „tradiční" hledání univerzálních hodnot, 
přijatelných kaţdému, bylo stejně tak opuštěno i zarputilé setrvávání na 
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Platón (427-347 př. Kr.) 
Řecký filozof, původem z aristokratické rodiny. Připojil se k Sokratovi, který je téţ hlavní 
postavou jeho etických a filozofických dialogů. Zaloţil vlastní školu, Akademii, ve které se 
mela vzdělávat nová vládnoucí třída Athén. Platón učil, ţe hmotný svět se skládá z ne-
dokonalých kopií abstraktních a věčných „idejí" Jeho filozofie politiky, vyloţená ve spisech 
Ústava a Zákony, je pokusem popsat v kategoriích teorie spravedlnosti ideální stát. Plató-
novo dílo mělo dalekosáhlý vliv na křesťanství a na evropskou kulturu jako celek. 

tom, ţe jedině věda, resp. přírodní věda (viz str. 36) je nástrojem odha-
lování pravdy. Vědní obor, který z toho vzešel, je dnes plodnější a dob-
rodruţnější právě proto, ţe vyuţívá celou škálu teoretických přístupů a 
nejrůznější analytické metody. 

Filozofická tradice 

Analýza politiky má své počátky v antickém Řecku a v tradici, která se 
obvykle označuje jako „filozofie politiky". Ta se věnovala otázkám v 
podstatě etickým, preskriptivním čili normativním; šlo jí tedy spíše o to, 
co „by mělo", co „má" nebo „musí" být neţ o to, co „je". Za zakladatele 
této tradice se zpravidla povaţují Platón a Aristoteles. Jejich myšlenky se 
znovu objevily v dílech středověkých teoretiků, jakými byli např. 
Augustinus (354-430) a Tomáš Akvinský (1225-1274). Hlavním tématem 
např. Platónova díla byla snaha popsat ideální společnost, kterou je podle 
jeho názoru umírněná diktatura, ve které vládne třída filozofů na trůnu. 

Podobná díla se stala základem toho, čemu se dnes říká „tradiční" 
přístup v politologii. Jeho součástí je analýza idejí a doktrín, které tvořily 
jádro politického myšlení. Ta nejčastěji nabývala podoby dějin politického 
myšlení, které se zaměřuje především na určitý soubor „klíčových" 
myslitelů (sahající např. od Platóna k Marxovi) a na určitý kánon 
„klasických" textů. Tento přístup má povahu literárního rozboru: jde v něm 
především o zkoumání toho, co významní myslitelé řekli a jak ke svým 
názorům dospěli nebo jak je zdůvodňovali, a intelektuálního kontextu, ve 
kterém tvořili. I kdyţ lze takovou analýzu provádět kriticky a velice 
pečlivě, nemůţe být ve vědeckém smyslu objektivní, protoţe se zabývá 
normativními otázkami, např. „Proč bych měl poslouchat stát?", „Jak se 
měly rozdílet odměny?" a „Jaké by měly být meze svobody jednotlivce?". 

Empirická tradice 

Třebaţe se těšila menší prestiţi neţ normativní teoretizování, lze 
deskriptivní (popisnou) či empirickou tradici vysledovat uţ v prvopočát 
cích politického myšlení. Lze ji spatřovat v Aristotelově pokusu o klasifi 
kaci ústav (viz str. 47), v Machiavelliho realistickém vylíčení státnictví 
a v Montesquieuově (viz str. 330) sociologické teorii státu a práva. Spisy 
těchto a podobných autorů jsou dnes v nejednom směru základem toho, 
čemu se dnes říká srovnávací politologie a vedly ke zrodu v podstatě in 
stitucionálního přístupu v politologii. V USA a zejména ve Spojeném 
království z toho vzešla tradice, která v analýze politiky převládá. Empi-   i 
rický přístup k analýze politiky se vyznačuje snahou líčit politickou rea-    
litu nezaujatě a nestranně. Tento přístup je „deskriptivní" v tom, ţe se   
snaţí analyzovat a vysvětlovat; normativní přístup je naopak „preskrip-   
tivní" v tom, ţe vynáší soudy a předkládá doporučení.  

 

Objektivní (objec-
tivé). Ve vztahu k 
pozorovateli 
vnější, prokazatel-
ný; pocity, hodno-
tami nebo předpo-
jatostmi nezkale-
ný. 

Normativní {nor-
mative). Předepisu-
jící hodnoty a stan-
dardy (normy) cho-
vání; nikoli to, „co 
je", ale to, co „má 
být". 
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Deskriptivní analýza politiky byla filozoficky podepřena empirismem, 
který se počínaje 17. stoletím šířil díky dílům takových teoretiku, jakými 
byli John Locke (viz str. 65) a David Hume (1711-1776). Empirismus přišel 
s názorem, ţe jediným základem vědění je zkušenost a ţe tudíţ veškeré 
hypotézy a teorie je třeba ověřovat pozorováním, Zhruba v 19. století se z 
těchto a podobných myšlenek vyvinulo to, čemu se začalo říkat 

pozitivismus, intelektuální hnutí spojované zejména s dílem Augusta Comta 
(1798-1857). Tato doktrína prohlašovala, ţe všechny společenské vědy a 
konec konců veškerá filozofická zkoumání by se měly důsledně přidrţovat 
metod přírodních věd. Jakmile se věda začala chápat jako jediný spolehlivý 
nástroj odhalování pravdy, tlaku na vybudování politické vědy nebylo 
moţno odolat. 

Behavioralismus 
(behaviouraiism). 
Názor, ţe teorie o 
společnosti by se 
měly vytvářet pou-
ze na základě po-
zorovatelného cho-
vání (behaviour), 
které výzkumu 
skýtá kvantifikova-
telná data. 

Empirický (empi-
rical). Opřený o 
pozorováni a ex-
periment; empiric-
ké poznání se od-
vozuje ze smyslo-
vých údajů a ze 
zkušenosti. 

Vědecká tradice 
Prvním teoretikem, který se pokusil popsat politiku vědecky, byl Karel 

Marx. S pouţitím tzv. materialistického pojetí dějin (viz str. 73) se Marx 
snaţil odhalit hnací sílu dějinného pohybu. To mu umoţňovalo vyslovovat 
předpovědi o budoucnosti, opřené o „zákonitosti", které měly co do prů-
kaznosti stejný status jako zákonitosti v přírodních vědách. Zálibu ve vě-
decké analýze si v 19. století osvojili i vědci tzv. hlavního proudu. V 70. 
letech 19. století se kurzy „politické vědy" objevily na oxfordské a paříţské 
univerzitě a na Columbia University v USA a v r. 1906 vyšlo první číslo 
časopisu American Political Science Review. Nadšení pro vědu o politice 
vyvrcholilo v 50. a 60. letech 20. století, kdy se na scéně, nejvýrazněji v 
USA, objevila forma politologického studia, která v rozsáhlé míře čerpala z 
behavioralismu. Ta poprvé vystavila politologii vysvědčení vědecké 
spolehlivosti, protoţe jí poskytla to, co dříve postrádala: objektivní a 
kvantifikovatelná data, jimiţ lze prověřovat hypotézy. Politologové typu 
např. Davida Eastona prohlašovali, ţe politologie by mohla převzít meto-
dologii přírodních věd. Výsledkem bylo, ţe výzkum se orientoval přede-
vším na ty oblasti, kde se dalo kvantitativních výzkumných metod nejlépe 
vyuţít, např. na volební chování, na chování členů zákonodárných sborů a 
na chování komunálních politiků a lobbistů. 

Od konce 60. let se však behavioralismus dostával pod stále větší tlak. 
Především se tvrdilo, ţe výrazně omezil předmět politologického studia, 
jelikoţ bránil, aby zašlo dál, neţ kam sahá to, co lze přímo pozorovat. 
Třebaţe behaviorální výzkum nepochybně přinesl a nadále přináší 
neocenitelné pohledy do takových oblastí jako je např. studium voleb a 
hlasování, existuje nebezpečí, ţe úzkoprsá posedlost kvantifikovatel-nými 
daty zúţí celý obor na jen máloco jiného. Ještě více zneklidňuje skutečnost, 
ţe celou jednu generaci politologů přiměl otočit se zády k celé tradici 
normativního politického myšlení. Pojmy jako „svoboda", „rovnost", 
„spravedlnost" a „práva" se občas odhazovaly jako bezobsaţné, protoţe 
nejsou empiricky ověřitelné. Nespokojenost s behavioralis-mem narůstala 
v 70. letech, kdy znovu oţil zájem o normativní otázky. To se projevuje v 
dílech teoretiků typu Johna Rawlse (viz str. 79) a Roberta Nozicka (viz str. 
117). 

Nadto se začaly objevovat otazníky nad samou vědeckostí behavio-
ralismu. Tvrzení, ţe behavioralismus je objektivní a spolehlivý, se opírá o 
jeho nárok na bezhodnotovost, tj. na to, ţe není poskvrněn etickými nebo 
jinými normativními názory. Jestliţe se však analýza zaměří jen na chování, 
které lze pozorovat, sotva můţe dospět dál neţ jen k popisu stá- 
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vajícího politického uspořádání; to ovšem nutně znamená, ţe legitimizu-je 

status quo. Tato konzervativní hodnotová předpojatost se projevila v tom, 
ţe „demokracie" byla konec konců definována v kategoriích po-
zorovatelného chování. Místo aby znamenala „samosprávu lidu" (doslova 
vládu lidem, lidovládu), začala znamenat boj mezi konkurujícími si elitami 
o to, kdo se prostřednictvím všeobecných voleb dostane k moci. Jinak 
řečeno, demokracie začala znamenat to, co se děje v tzv. demokratických 

politických systémech vyspělého Západu. 

Nejnovější vývoj 

K nejnovějším teoretickým přístupům k politice patří to, čemu se říká 

formální politická teorie, různě označovaná jako „ekonomie politiky", 
„teorie veřejné volby" (viz str. 294) a „teorie racionální volby". Tento 
přístup těţí zejména z příkladu ekonomické teorie, konkrétně z toho, jak 
vytváří modely opírající se o procedurální pravidla, obvykle o racionálně 
egoistické chování zúčastněných jednotlivců. Formální politická teorie, 

nejrozšířenější v USA a spojovaná zejména s tzv. virginskou školou, skýtá 
přinejmenším uţitečný analytický nástroj, který můţe pomoci porozumět 
jednání voličů, lobbistů, byrokratů a politiků i chování států v 
mezinárodním systému. Politologickou analýzu tento přístup nejvíce 
ovlivnil v tom, čemu se říká teorie institucionální veřejné volby. O tom, 
jak autoři typu Anthonyho Downse, Mancura Olsona a Williama Niske-

nena tuto techniku pouţili v takových oblastech, jako je soutěţ politických 
stran, chování zájmových skupin a vliv byrokratů na tvorbu politiky se 
bude podrobně hovořit v dalších kapitolách. Tento přístup byl vyuţit i v 
podobě teorie her, která ovšem vzešla spíše z matematiky neţ z ekonomie. 
Zde jde mj. o vyuţití základních principů k analýze záhad, které v sobě 
obsahuje individuální chování. Nejznámějším příkladem z oblasti teorie 

her je „dilema vězněných" (viz graf 1.2). 
Rozhodně však neplatí, ţe by přístup k politologické analýze, který 

teorie racionální volby představuje, byl obecně přijímán. Zatímco jeho 
zastánci tvrdí, ţe do diskuse o politických fenoménech vnáší větší rigo-
róznost, kritikové jeho výchozí předpoklady zpochybňují. Je např. moţné, 
ţe lidskou racionalitu přeceňuje, protoţe přehlíţí skutečnost, ţe lidé jen 

zřídka mají jasný soubor cílů, které upřednostňují, a jen vzácně kdy se 
rozhodují pod vlivem dokonalého a přesného poznání. Nadto tím, ţe 
postupuje od abstraktního modelu k individuu, teorie racionální volby 
nedostatečně zohledňuje sociální a historické faktory, jelikoţ mj. dosta-
tečně nerespektuje, ţe preference vlastního zájmu, kterou se lidé vyznačují, 

nemusí být jen vrozená, ale i sociálně podmíněná. Výsledkem je, ţe v 
politologii jako vědním oboru se dnes uplatňuje celá škála přístupů. 

Moderní politologie se tak obohatila a rozrůznila. K tradičnímu přístupu 
normativnímu, institucionálnímu a behavioralistickému přibyla nejen teorie 
racionální volby, ale i řada novějších idejí a témat. Feminismus, zejména 
od 70. let, probudil větší zájem o důleţitost rozdílů mezi pohlavími 

(gender) a o patriarchální struktury, a tím postupně zpochybnil vţité před-
stavy o „političnu". Tzv. „nový institucionalismus" zase od formálních, 
strukturálních aspektů institucí obrátil pozornost např. na význam institucí 
v širším kontextu, na jejich skutečné chování a na výsledky politického 
procesu. „Zelená politika" zpochybnila antropocentrický (člově-kostředný) 
charakter etablované politické a společenské teorie a bojovala 

Instituce {instituti-
on). Etablovaný 
útvar (orgán), který 
má určitou formah-
zovanou roli a sta-
tus; v širším smyslu 
soubor norem zajiš-
ťujících pravidelné 
a předvídatelné 
chování, „pravidla 
hry". 



Pojem 

Věda, scientismus 
Věda (angl. slovo 
science je odvozeno 
od lat. scientia, 
vědění, učenost) je 
určitá oblast výzku-
mu, která se snaţí 
dospět ke spolehli-
vým vysvětlením 
pomocí opakovatel-
ných experimentů, 
pozorování a de-
aukcí. Ve „vědec-
ké", resp. „přírodo-
vědecké" metodě, 
kdy se hypotézy ve-
rifikují konfrontací 
s dostupnými důka-
zy, se tudíţ spatřuje 
cesta k odhalování 
hodnotami nezatíţe-
né a objektivní 
pravdy. Karl Popper 
(1902-1994) však 
vystoupil s názorem, 
ţe věda můţe 
hypotézy pouze fal-
zmkovat, prokázat 
jejich nepravdivost, 
jelikoţ „fakta" lze 
někdy vyvrátit dal-
šími experimenty. 
Scientismus (scien-
tism)je názor, podle 
něhoţ (přírodo)vě-
decká metoda je je-
diným zdrojem spo-
lehlivého poznání a 
měla by se tudíţ 
aplikovat nejen v 
přírodních vědách, 
ale i např. ve 
filozofii, historii a 
politologii. Dokt-
ríny typu marxismu, 
utilitarismu (viz str. 
423) a rasismu (viz 
str. 138) jsou v 
tomto smyslu 
scientistické. 

Diskurs 
(discourse). Inter-
akce, zejména ko-
munikace mezi lid-
mi; diskurz můţe 
odhalovat nebo 
ilustrovat mocen-
ské vztahy. 

Dilema vězněných 

Dva zločinci, věznění v oddělených celách, stojí před volbou, zda na se-
be budou „práskat" nebo ne. Pokud se jeden přizná, avšak zároveň poskyt-
ne důkazy, které umoţní odsoudit druhého, vyvázne bez trestu, zatímco je-
ho partner všechno odnese a dostane deset let. Přiznají-li se oba, dostane 
kaţdý šest let. Nepřizná-li plně ani jeden, budou odsouzeni za nějaký drob-
nější delikt a kaţdý dostane rok. Varianty jsou znázorněny v grafu 1.2. 

Vzhledem k dilematu, před které jsou postaveni Je pravděpodobné, ţe se 
přiznají oba, a to ze strachu, ţe pokud se nepřiznají, druhý vše „práskne" a 
první dostane nejvyšší trest. Hra však ukazuje, a to je ironie, ţe racionální 
chování můţe vyústit v nejméně příznivý výsledek (vězňové dohromady 
stráví ve vězení 12 let). Jsou tedy vlastně trestám za to, ţe nespolupracovali 
a ţe si navzájem věří. Pokud se ovšem hra několikrát zopakuje, vězňové se 

moţná naučí, ţe egoistický zájem se prosadí spoluprací, coţ oba povzbu- 

Graf č. 12 Varianty v dilematu vězněných 

 
za holistické přístupy k chápání politična a sociálna. Kritická teorie, jejíţ 
kořeny jsou v neomarxismu (viz str. 112) frankfurtské školy, vzniklé v r. 
1923, rozšířila pojem kritiky na veškeré sociální praktiky; přitom těţila z 
řady vlivů, včetně S. Freuda a M. Webera (viz str. 233). Postmodernismus 
(viz str. 84) zpochybnil ideu absolutní a univerzální pravdy a pomohl mj. 

značně rozšířit teorii diskursu. Obecným, avšak nanejvýš závaţným 
posunem je konečně i to, ţe na politickou filozofii a politickou vědu se 
nejspíš uţ méně hledí jako na odlišné způsoby zkoumání a ještě méně jako 
na rivaly. Naopak: začaly se přijímat prostě jako různé cesty, jak dospívat k 
politologickému poznání. 

Může být studium politiky vědecké ? 

I kdyţ se má téměř všeobecně za to, ţe studium politiky musí být v ši-
rokém slova smyslu vědecké, totiţ pečlivé a kritické, někteří autoři tvrdili, 
jak o tom uţ byla řeč, ţe můţe být vědecké i v jakémsi uţším smyslu, tj. ţe 

můţe pouţívat metodologii přírodních věd. S tímto tvrzením přicházeli 
marxisticky a pozitivisticky orientovaní představitelé společenských věd a 
bylo také jádrem „behaviorální revoluce" 50. let 20. století. Přitaţlivost 
jakési (přírodní) vědy o politice je jasná. Slibuje nestranné a spolehlivé 
nástroje, jak odlišit „pravdu" od „nepravdy", a tím otevřít přístup k 
objektivnímu poznání světa politiky. Klíčem, jak toho dosáhnout, je 

odlišení „faktů" (empirických důkazů) a „hodnot" (norma- 
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tivních nebo etických názorů). Fakta jsou v tom smyslu objektivní, ţe je lze 
spolehlivě a způsobem pro všechny přijatelným prokázat. Naopak hodnoty 
jsou samou svou podstatou subjektivní, tj. věcí názoru. 

Kaţdá snaha o vybudování vědy o politice se však musí vypořádat s 
trojí obtíţí. První je problém dat. Lidé rozhodně nejsou pulci, které lze 

přenést do laboratoře, ani buňky, které lze pozorovat pod mikroskopem. 
Nemůţeme vstoupit „dovnitř" lidské bytosti ani provádět opakovatelné 
experimenty týkající se lidského chování. To, co se můţeme o individu-
álním chování dozvědět, je tudíţ omezené a povrchní. V situaci, kdy přesná 
data nejsou k dispozici, nemáme ţádný spolehlivý prostředek, jak prověřit 
své hypotézy. Jedinou cestou, jak tento problém obejít, je myslící subjekt 

zcela ignorovat, a to tak, ţe se přihlásíme k determinismu. Příkladem 
budiţ behaviorismus (nezaměňovat s behavioralismem), psychologická 
škola spojovaná se jmény Johna B. Watsona (1878-1858) a B. F. Skinnera 
(1904-1990). Ta učí, ţe lidské chování lze konec konců vysvětlit jako 
podmíněné reakce čili reflexy. Dalším příkladem je „dialektický 
materialismus", primitivní forma marxismu, která ovládala vědecký 

výzkum v SSSR. 
Za druhé jsou zde obtíţe vyplývající z existence skrytých hodnot. Ná-

zor, ţe politologické modely a teorie jsou naskrz bezhodnotové, lze při 
bliţším zkoumání těţko drţet. Fakta a hodnoty jsou navzájem natolik pro-
pojeny, ţe je mnohdy obtíţné je oddělit. Je tomu tak proto, ţe teorie se bu-
dují na základě předpokladů o lidské přirozenosti, lidské společnosti, roli 

státu atd., které mají skryté politické a ideologické důsledky. Předpojatost 

ve prospěch konzervativních hodnot lze např. objevit v behavioralismu, v 
teoriích racionální volby a v teorii systémů (viz str. 40). Podobně femi-
nistické politické teorie mají své kořeny v určitých předpokladech týkají-
cích se povahy a významu rozdělení lidí na muţe a ţeny. 

Za třetí existuje mýtus neutrality ve společenských vědách. Zatímco 

přírodovědci mohou přistupovat ke svým výzkumům objektivně a ne-
stranně, aniţ by si o tom, co objeví, předem cokoli mysleli, dosáhnout 
něčeho takového v politilogii je obtíţné a patrně nemoţné. Ať politologii 
definujeme jakkoli, zabývá se otázkami, které se týkají struktury a fun-
gování společnosti, ve které ţijeme a ve které jsme vyrůstali. Rodinné 
zázemí, společenská zkušenost, ekonomické postavení, osobní sympatie 

apod. vytvářejí v kaţdém z nás určitou soustavu předem činěných závěrů o 
politice a světě, který nás obklopuje. To znamená, ţe (přírodo)vědecká 
objektivita ve smyslu naprosté nestrannosti či neutrality (viz str. 322) nutně 
zůstává v politologické analýze nedosaţitelným cílem, ať jsou naše 
výzkumné metody seberigoróznější. Nashromáţdění spolehlivého poznání 
tudíţ patrně nejvíc ohroţuje nikoli sama předpojatost, ale nepřiznání 

předpojatosti, které se projevuje v podobě falešných nároků na politickou 
neutralitu. 

Pojmy, modely a teorie 

Pojmy, modely a teorie jsou nástroje politologické analýzy. Stejně jako 
většinu jiných věcí v politice, i tyto analytické nástroje je třeba uţívat 
opatrně. Zamysleme se nejprve nad pojmy. Pojem (concept) je obecná 
představa něčeho, obvykle vyjádřená jedním slovem nebo krátkým sou-
slovím. Pojem je víc neţ podstatné či vlastní jméno. Existuje např. rozdíl 
mezi tím, mluvíme-li o nějaké kočce (konkrétní kočce, kočičím je- 

Determinismus 
(determinism). Ná-
zor, ţe lidské jed-
nání a rozhodování 
je bezezbytku pod-
míněno vnějšími 
faktory; determi-
nismus vyúsťuje v 
závěr, ze svobodná 
vůle je mýtus. 

Předpojatost 
(bias). Sympatie 
nebo předsudky, 
které (často aniţ si 
to lidé uvědomují) 
ovlivňují to, co si 
lidé o něčem mys-
lí; předpojatost ve-
de ke zkresleným 
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Pojem 

Ideáltyp 
Ideáltyp (ideál type, 
pure type) je 
myšlenková kon-
strukce, pomocí níţ 
se snaţíme dobrat 
smyslu jinak téměř 
nekonečně sloţité 
skutečnosti, a to 
předloţením 
jakéhosi logického 
extrému. Ideáltypy 
byly poprvé 
pouţity v eko-
nomice; šlo např. o 
pojem „dokonalé ', 
„úplné", „ničím 
nerušené" kon-
kurence. Ideáltypy, 
které ve společen-
ských vědách pro-
sazoval Max We-
ber, jsou vysvětlu-
jící nástroje, nikoli 
aproximace reality. 
Ani „nevyčerpávají 
realitu", ani nesta-
noví nějaký etický 
ideál. Příkladem 
ideáltypů, s nimiţ 
přišel Weber, jsou 
typy autority (viz 
str. 25) a byrokra-
cie (viz str. 377). 

dinci) a máme-li pojem „kočka" (ideu kočky). Pojem kočka není „věc", ale 
„idea", sloţená z různých atributů, které dodávají kočce její zvláštní, ji od 
ostatních zvířat odlišující povahu: „savec s hebkou srstí", „malý", 
„zdomácnělý", „chytající myši" atd. Pojem „rovnost" je tudíţ princip nebo 
ideál. Je to něco jiného neţ kdyţ toto slovo pouţijeme ke sdělení, ţe nějaký 
běţec „vyrovnal" světový rekord nebo ţe dva bratři budou dědit „rovným 
dílem". Podobně pojem „prezident" neodkazuje na ţádného konkrétního 

prezidenta, ale na určitou soustavu idejí o organizaci výkonné moci. 
V čem tedy tkví hodnota pojmů? Pojmy jsou nástroje, pomocí nichţ 

myslíme, kritizujeme, argumentujeme, vysvětlujeme a analyzujeme. Pouhé 
vnímání vnějšího světa nám samo o sobě vědění o tomto světě nedává. 
Máme-li svět objasnit, musíme mu v jistém smyslu dodat význam, smysl, a 
to děláme tím, ţe vytváříme pojmy. Zkrátka a dobře, máme-li s kočkou 

zacházet jako s kočkou, musíme mít nejprve pojem toho, co kočka je. 
Pojmy nám také pomáhají předměty klasifikovat, a to poznáním, ţe mají 
dejme tomu podobné (nebo naopak odlišné) tvary nebo vlastnosti. Např. 
určitá kočka je prvkem, členem mnoţiny koček. Pojmy jsou tudíţ „obecné": 
mohou se vztahovat na určitý počet předmětů, vlastně na kaţdý předmět, 

který odpovídá charakteristikám samotné obecné ideje. Bez přehánění lze 
říci, ţe naše poznání světa politiky postupně vzniká a dále narůstá 
vytvářením a upřesňováním pojmů, které nám pomáhají tomuto světu 
porozumět. Takto nazíráno, jsou pojmy stavebními kameny poznání a 
vědění. 

Pracovat s pojmy není ovšem vţdy snadné a pojmy se mohou občas 
chovat i jako úhoři. Za prvé, politická realita, které se snaţíme porozumět, 

je nesmírně sloţitá a neustále se mění. Vţdy existuje nebezpečí, ţe pojmy 
typu „demokracie", „lidská práva", „kapitalismus" apod. budou ucelenější a 
budou mít jasnější kontury neţ často beztvaré skutečnosti, které se snaţí 
popsat. Tento problém se snaţil překonat Max Weber, a to tím, ţe určité 
pojmy prohlásil za „ideáltypy". Tím je nepřímo řečeno, ţe pojmy, které 
uţíváme, jsou vytvářeny tak, ţe se soustředíme především na určité 

základní, nepominutelné rysy daného jevu; to ovšem znamená, ţe jiné jeho 
rysy odsuneme do pozadí nebo zcela ignorujeme. V tomto smyslu lze za 
ideáltyp povaţovat např. pojem „revoluce", protoţe obrací naši pozornost 
na proces zásadní a obvykle násilné politické změny. Pomáhá nám tudíţ 
objasnit dejme tomu francouzskou revoluci v r. 1789 i revoluce ve 
východní Evropě v letech 1989-1991, a to tím, ţe upozorňuje na důleţité 

paralely mezi nimi. Pojem je ovšem třeba uţívat opatrně, protoţe můţe také 
zakrývat závaţné rozdíly a tím naše porozumění věci deformovat, zde 
například pokud jde o ideologickou a sociální povahu revoluce. Je proto 
lepší uvaţovat o pojmech nebo ideáltypech nikoli jako o „pravdivých" či 
„nepravdivých", ale jako o více či méně „uţitečných". 

Dalším problémem je, ţe politologické pojmy jsou často předmětem 

zásadních ideologických střetů. Politika je zčásti bojem o legitimní význam 
termínů a pojmů. Nepřátelé se sváří, bojují spolu nebo dokonce válčí; 
všichni přitom prohlašují, ţe „brání svobodu", „obhajují demokracii" nebo 
ţe „spravedlnost je na jejich straně". Jde o to, ţe pojmy jako „svoboda", 
„demokracie" a „spravedlnost" mají pro různé lidi různý význam. Jak 
stanovit, co je „skutečná" demokracie, „skutečná" svoboda 
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nebo „skutečná" spravedlnost? Prostá odpověď zní, ţe to stanovit nelze. 
Stejně jako při pokusu definovat „politiku" (viz výše) se musíme smířit 
s tím, ţe mnoho politologických pojmů má různé významy, které si 
konkurují. Nejlépe uděláme, budeme-li takové pojmy povaţovat za „ve 
své podstatě sporné" (Gallie, 1955/56), jelikoţ polemika o nich je tak zá-
sadní, ţe nikdy nedospějeme k neutrální a všemi přijímané definici. Je-
den jediný termín tak můţe vlastně vyjadřovat řadu vzájemně si konku-
rujících pojmů, z nichţ ani jeden nelze přijmout jako jeho „skutečný" 
význam. 

 

Graf 1.3 Politický 
systém 

Je např. stejně legitimní, definujeme-li politiku jako to, co se týká stá-
tu, jako řízení veřejného ţivota, jako diskusi a slaďování stanovisek ne-
bo jako rozdělování moci a zdrojů. 

Širší neţ pojmy jsou modely a teorie: nezahrnují jen jednu ideu, ale 
řadu idejí. O modelu (model) zpravidla uvaţujeme jako o znázornění ně-
čeho, obyčejně ve zmenšeném měřítku, jako je tomu u domečku pro pa-
nenku nebo u letadélka, se kterým si hrají děti. V tomto smyslu posláním 
modelu je co nejvěrněji se podobat původnímu předmětu. Pojmové mo-
dely se ovšem původnímu předmětu nemusí podobat ve všem. Bylo by 
např. absurdní chtít, aby se počítačový model ekonomiky fyzicky podo-
bal ekonomice. Pojmové modely jsou analytické nástroje; jejich hodnota 
je v tom, ţe s jejich pomocí můţeme dodávat významu tomu, co by jinak 
bylo matoucím a neuspořádaným sebráním faktů. Věc je prostá: fakta 
jednoduše „nemluví sama za sebe", je třeba je vyloţit a uspořádat. Při 
tom nám pomáhají modely, protoţe jejich součástí je síť vztahů, které 
osvětlují smysl a význam příslušných empirických dat. 

Nejlépe tomu porozumíme pomocí příkladu. V politologické analýze 
je jedním z nejvlivnějších modelů model politického systému, který vy-
pracoval David Easton (1979, 1981). Tento model lze vyjádřit graficky 
(viz Graf 1.3). 

Tento smělý model chce vysvětlit celý politický systém i působení 
hlavních politických aktérů pomocí tzv. systémové analýzy. Systém je 
uspořádaný sloţitý celek, je to soubor vzájemně propojených a vzájemně 
na sobě závislých částí, které dohromady vytvářejí jeden celek. V po-
litickém systému existuje propojení mezi tím, co Easton nazývá „vstu-
py" {imputs) a. „výstupy" (outputs). Vstupy do politického systému spo-
čívají v poţadavcích a podpoře veřejnosti. Poţadavky mohou znamenat 
vše počínaje tlakem na vyšší ţivotní úroveň a větší počet pracovních 
míst přes štědřejší sociální dávky aţ k větší ochraně práv menšin a jed-
notlivců. Podporu zase tvoří vše, čím veřejnost do politického systému 

Model (model). 
Teoretické vyjádře-
ní empirických dat, 
které se snaţí 
umoţnit lepší poro-
zumění věci tím, ţe 
upozorňuje na 
důleţité vztahy a 
souvislosti. 
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Pojem 

Paradigma (para-
digm) je, obecně 
řečeno, vzorec ne-
bo model, který 
podobně jako třeba 
ideáltyp zdůrazňuje 
podstatné rysy ně-
jakého konkrétního 
jevu. U Kuhna 
(1962) je to však 
intelektuální rámec, 
tvořený vzájemně 
spjatými 
hodnotami, teorie-
mi a předpoklady, 
ve kterém se usilu-
je o poznání. „Běţ-
ná", etablovaná vě-
da se tudíţ provo-
zuje v běţném, 
etablovaném inte-
lektuálním rámci; 
věda „revoluční", 
novátorská, se sna-
ţí nahradit staré 
paradigma novým. 
Z této teorie vyplý-
vá jeden zcela zá-
sadní závěr: „prav-
du" a „nepravdu" 
nelze stanovit jed-
nou provţdy. Obojí 
je pouze soubor 
dočasně platných 
soudů, který fun-
guje uvnitř přijíma-
ného paradigmatu; 
to ovsem bude jed-
nou nahrazeno no-
vým. 

Teorie (theory). 
Systematické ob-
jasnění empiric-
kých dat, oovykle 
(na rozdíl od hypo-
tézy) předkládané 
jako spolehlivé po-
znání. 

přispívá placením daní, připraveností k zachovávání jistých pravidel 
chování a ochotou účastnit se veřejného ţivota. Výstupy se skládají z 
rozhodnutí a postupů vlády, resp. státu včetně přijímání politických 
opatření, schvalování zákonů, ukládání daní a alokace veřejných pro-
středků. Je zřejmé, ţe tyto výstupy vyvolávají „zpětnou vazbu" (feed-
back), která sama zase produkuje další poţadavky a podporu. To hlavní, 
co Eastonův model přináší, je pochopení skutečnosti, ţe politický systém 
tíhne k dlouhodobé vyváţenosti neboli politické stabilitě, jelikoţ jeho 
přeţití závisí na tom, aby výstupy odpovídaly vstupům. 

Nesmíme ovšem ztrácet ze zřetele, ţe pojmové modely jsou v nej-
lepším případě zjednodušením skutečnosti, kterou se snaţí vysvětlit. 
Jsou to pouhé nástroje, pomocí nichţ lze dospívat k poznání, nikoli spo-
lehlivé vědění. Např. v Eastonově modelu se politické strany a zájmové 
skupiny prezentují jako „filtry" (gatekeepers), jelikoţ jejich hlavní funkcí 
je regulovat tok vstupů do politického systému. I kdyţ to moţná je jednou 
z jejich důleţitých funkcí, politické strany a zájmové skupiny také 
ovlivňují to, co a jak veřejnost vnímá, a tak pomáhají utvářet podobu po-
ţadavků, se kterými veřejnost přichází. Stručně řečeno, jsou to ve sku-
tečnosti instituce zajímavější a sloţitější, neţ model naznačuje. Podobně 
se Eastonovu modelu daleko více daří při vysvětlování, jak a proč poli-
tické systémy reagují na tlaky ze strany veřejnosti, neţ při vysvětlování, 
proč pouţívají donucení a potlačování, coţ, jak mnozí souhlasně uvádě-
jí, dělají všechny. 

Termíny teorie (theory) a model se často pouţívají promiskue, tj. za-
měňují se. Teorie i modely jsou pojmové konstrukce, které se uţívají ja-
ko nástroje politologické analýzy. Přesně vzato teorie je tvrzení, výpo-
věď. Nabízí určité systematické vysvětlení určitého objemu empirických 
dat. Naopak model je pouhý nástroj k vysvětlování; je to spíše hypotéza, 
kterou je ještě třeba ověřit. V tomto smyslu lze v politologii mluvit o 
tom, ţe zatímco teorie jsou více či méně „pravdivé", modely jsou pouze 
více či méně „uţitečné". Je samozřejmě jasné, ţe teorie a modely jsou 
často vzájemně spjaty: dalekosáhlé a poněkud vágní politologické teorie 
lze vysvětlit pomocí série modelů. Např. součástí teorie pluralismu (pro-
bírané v kapitolách 4 a 5) je model státu, model volební soutěţe, model 
politiky skupin atd. 

Prakticky ve všech pojmových nástrojích, teoriích a modelech jsou 
ale přítomny skryté hodnoty nebo předpoklady. Proto je obtíţné vybu-
dovat teorie čistě empirické; hodnoty a normativní stanoviska do nich 
vstupují vţdy a bezvýjimečně. U pojmů se pro projevuje tím, ţe lidé mají 
sklon uţívat určité termíny buď jako „huráslova" (například „demokracie", 
„svoboda" či „spravedlnost") nebo jako „fujslova" (například „konflikt", 
„anarchie", „ideologie" a dokonce i „politika"). Podobně jsou „zatíţeny" 
i modely a teorie, protoţe i v nich je obsaţena řada předpojatostí. Těţko 
lze například souhlasit s tvrzením, ţe teorie racionální volby (hovořili jsme 
o nich výše) jsou hodnotově neutrální. Jelikoţ se zakládají na předpokla-
du, ţe lidé jsou v zásadě egoisté, kteří myslí především na sebe, zřejmě ne-
překvapí, ţe často vyústily v závěry politicky konzervativní. Stejně tak 
klasické teorie politiky tříd, prosazované marxisty, jsou zaloţeny na širších 
teoriích dějin a společnosti a vzato do důsledku závisejí na správnosti celé 
sociální filozofie. 
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Pojmy 

Modely nebo mikroteorie 

Makroteorie 

Ideologické tradice/paradigmata 

Příklady: moc, společenská třída, subjektiv-   Graf 1.4  Úrovně 
ní práva, právo pojmové analýzy 

Příklady: systémová analýza, veřejná volba, 
teorie her 

Příklady: pluralismus, elitismus, funkciona-
lismus 

Příklady: liberalismus, marxismus, feminis-
mus 

V jistém smyslu jsou tedy analytické nástroje typu modelů nebo mik-
roteorií konstruovány na základě širších makroteorií. Tyto nejvýznam-
nější teoretické nástroje politologické analýzy se zaměřují na problémy 
moci a úlohy státu: sem patří pluralismus (viz str. 97) elitismus (viz str. 
99), třídní přístup atd. O těchto teoriích pojednáváme v kapitolách 4 a 5. 
Zkoumáme-li ovšem věc ještě hlouběji, zjišťujeme, ţe v těchto makrote-
oriích se odráţejí předpoklady a stanoviska některé z velkých ideologic-
kých tradic. Tyto tradice tak vlastně plní funkci podobnou tomu, co Tho-
mas Kuhn ve svém díle Struktura vědeckých revolucí (1962) nazval pa-
radigmaty. Paradigma je navzájem propojený soubor principů, doktrín 
a teorií, které pomáhají strukturovat proces vědeckého poznávání. Para-
digma vlastně vytváří rámec, v němţ se poznává. V ekonomice to lze vi-
dět na vystřídání keynesiánství monetarismem (a nejspíš na následném 
obratu zpět k neokeynesiánství); v dopravní politice je dokladem toho 
nástup „zelených" myšlenek. 

Podle Kuhna ovládá přírodní vědy vţdy jen jedeno paradigma; pří-
rodní vědy se vyvíjejí cestou „revolucí", ve kterých je staré paradigma 
nahrazováno novým. Politologický a vůbec společenskovědní výzkum 
však vypadá jinak. Je totiţ vţdy jakýmsi bojištěm vzájemně proti sobě 
stojících a konkurujících si paradigmat. Tato paradigmata nabývají po-
doby rozmáchlých sociálních filozofií, kterým se obvykle říká politické 
ideologie: liberalismus, konzervatismus, socialismus, fašismus, feminis-
mus atd. Kaţdá z nich předkládá své hodnocení sociální existence; kaţ-
dá nabízí nějaký konkrétní pohled na svět. Hovoříme-li o těchto ideolo-
giích jako o teoretických paradigmatech, neříkáme tím ale, ţe politická 
analýza je převáţně nebo zcela úzce ideologická v tom smyslu, ţe pro-
sazuje zájmy nějaké konkrétní skupiny nebo třídy. Pouze se tím uznává, 
ţe politologická analýza se obvykle uskutečňuje na základě nějaké kon-
krétní ideologické tradice. Např. značná část akademické politické vědy 
byla budována na liberálně-racionalistických předpokladech a nese tudíţ 
pečeť toho, co jí liberalismus vtiskl. 

Různé úrovni pojmové analýzy jsou zobrazeny grafem 1.4. 

Shrnutí 

> Politika je činnost, jejímţ prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění pra-
vidla, kterými se spravují ve svém ţivotě. Je to tedy nutně činnost spo-
lečenská, neoddělitelně spjatá jednak s existencí různosti a konfliktu, 
jednak s odhodláním spolupracovat a jednat jako kolektiv. Politikuje lé-
pe chápat jako snahu konflikty řešit neţ jako jejich úspěšné vyřešení, 
protoţe ne všechny konflikty se vyřeší a mohou vyřešit. 
> Různí myslitelé politiku chápali a v rámci různých tradic se politika 
chápala různě. Pohlíţelo se na ni jako na umění vládnout nebo jako na 
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to, „co se týká státu", na uspořádávání a řízení veřejných záleţitostí, na 
řešení konfliktů diskusí a kompromisem a jako na produkci, distribuci 
a vyuţívání zdrojů v průběhu sociální existence. 
> Existuje rozsáhlá diskuse o sféře „politična". Běţně se politika chápa-
la zúţeně jako něco, co se týká institucí a aktérů, fungujících ve „veřej-
né" sféře, kde jde o kolektivní organizování sociální existence. Chápe-li 
se však politika jako mocensky strukturované vztahy, lze dospět k závě-
ru, ţe existuje i ve sféře „soukromé". 
> Ke studiu politiky jako vědnímu oboru se přistupovalo různě. Do široké 
škály přístupů patří politická filozofie neboli analýza normativní teorie, 
empirická tradice, které jde zejména o studium institucí a struktur, pokusy 
o uplatnění přísně (přírodo)vědeckých metod prostřednictvím analýzy 
chování, a celá řada moderních přístupů, např. teorie racionální volby. 
> Studium politiky je vědecké do té míry, do níţ rozlišováním mezi fak-
ty a hodnotami dokáţe dospívat k objektivním poznatkům o světě poli-
tiky. Tento úkol však stěţují obtíţe při přístupu ke spolehlivým datům, 
hodnoty, které jsou zabudovány do politologických modelů a teorií, 
a předpojatost, od které se ţádný politolog nemůţe zcela oprostit. 
> Pojmy, modely a teorie jsou nástroje politologické analýzy, které nám 
slouţí jako stavební kameny poznání. Jsou to ale pouze analytické ná-
stroje. I kdyţ pomáhají naše poznání rozšířit, jsou ucelenější a mají jas-
nější kontury neţ často beztvaré skutečnosti, které se snaţí popsat. Ko-
nec konců veškeré politologické a vůbec společenskovědní zkoumání 
probíhá uvnitř nějakého konkrétního intelektuálního rámce neboli ideo-
logického paradigmatu. 

Otázky k diskusi 

- Jestliţe je politika nutně společenská, proč není veškerá společenská 
činnost politická? 

- Proč politika tak často vyvolávala negativní asociace? 
- Jak byste hájili politiku jako činnost hodnotnou a povznášející? 
- Lze se politice vyhnout? Můţe se vůbec někdy s politikou skoncovat? 
- Proč byla idea vědy o politice vţdy tak lákavá? 
- Lze politiku studovat objektivně a nepředpojatě? 
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KAPITOLA 2 

Vlády, systémy a režimy 

„Nejlepší je vláda, která vůbec nevládne." 
Henry David Thoreau, Civil Disobedience (1849) 

Klasifikování různých forem vládnutí bylo po celá staletí jedním 
z hlavních témat, kterým se při analýze politiky věnovala pozornost. Po-
čátky lze nalézt uţ ve 4. století př. Kr., kdy Aristoteles učinil první píse-
mně zaznamenaný pokus popsat tehdy existující politické reţimy pomo-
cí termínů typu „demokracie", „oligarchie" a „tyranie", tedy termínů, 
které se běţně uţívají dodnes. Od 18. století se státy stále častěji dělily 
na monarchie a republiky nebo na reţimy autokratické a konstituční. Ve 
20. století se toto dělení dále zpřesňovalo. Dělení politických systémů na 
„tři světy", které bylo v módě zejména v časech studené války, navodilo 
představu, ţe světovou politiku ovládá boj mezi demokracií a totalitaris-
mem. Ve světle nejnovějšího vývoje, charakterizovaného např. zhrouce-
ním komunismu, vzestupem východní Asie a vznikem politického islá-
mu se však všechna taková dělení zdají zastaralá. Není ovšem zcela jas-
né, co tyto posuny znamenají. Někteří je vykládají jako nepřímé důkazy 
triumfu západní liberální demokracie; jiní v nich spatřují důkaz, ţe mo-
derní svět se stává politicky rozptýlenějším a fragmentovanějším. 

Ve 2. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Jaký je rozdíl mezi státy, politickými systémy a reţimy? 
- Proč se systémy vládnutí klasifikují? 
- Podle čeho se klasifikovaly a měly by se klasifikovat politické reţimy? 
- Jaké jsou hlavní reţimy v moderním světě? 
- Triumfovala západní liberální demokracie v celosvětovém měřítku? 

Tradiční systémy klasifikace 

Neţ budeme zkoumat, jak se různé systémy vládnutí klasifikovaly, 
musíme se zamyslet nad tím, co se vlastně klasifikuje a proč se vůbec 
klasifikovaly. Za prvé, co je to „stát" a čím se státy liší od „politických 
systémů" nebo „reţimů"? Slovem „stát" (v originále government; struč-
né vysvětlení zdánlivě nesprávného, resp. nepřesného překladu viz 
v hesle „Vláda" na okraji strany - pozn. překl.) označujeme institucio-
nalizované postupy přijímání kolektivních a zpravidla závazných roz-
hodnutí; jeho různé instituce jsou předmětem výkladu v části 4 této kni-
hy. Politický systém nebo režim jsou termíny širší: týkají se nejen stát-
ního mechanismu, ale i struktur a procesů, prostřednictvím nichţ se 
uskutečňuje interakce tohoto mechanismu se společností jako celkem. 

Pojem 
Vláda 
V nejširším slova 
smyslu vládnout zna-
mená ovládat jiné ne 
bo mít nad nimi kon-
trolu. Slovu vláda 
(govemment) lze ted 
rozumět tak, ţe zahr-
nuje všechny mecha-
nismy, prostřednic-
tvím nichţ se realizu-
je spořádané vládnuti 
jehoţ hlavními rysy 
jsou schopnost přijí-
mat kolektivní 
roznod-nutí a 
moţnost je vy-
nucovat. Jistou formu 
vlády lze tudíţ 
objevil v téměř všech 
společenských 
institucích: v 
rodinách, školách, 
podnicích, odborech 
atd. Pod slovem vlád 
(na rozdíl od „správy 
věcí veřejných" - go 
vernance - viz str. 
26) se však častěji ro-
zumějí formalizované 
a institucionalizované 
postupy, které probí-
hají na národní, resp. 
statní úrovni s cílem 
udrţet veřejný pořá-
dek a usnadnit kolek-
tivní jednání. Hlavní-
mi funkcemi, které 
„vláda" (v tomto 
smyslu tedy vlastně 
celý státní mechani-
mus, resp. stát - 
pozn. překladatele) 
plní, je tvořit právo 
(legislati-va), 
realizovat právo 
(exekutiva) a apliko-
vat, resp. vykládat 
právo (soudnictví). 
V některých přípa-
dech (je to i případ 
češtiny, pozn. prekl.) 
se slova vláda pouţí-
vá jen na označení 
politické exekutivy 
(viz str. 352). „Vláda 
se pak rovná sboru 
ministrů (cabinet), 
resp. administrativě 
(aaministration) 
v prezidentských 
systémech. (K tomu 
jen malý dodatek: v 
anglicky psané poli-
tologické literatuře se 
slovo „stát" - statě 
objevuje poměrně 
zřídka, a to právě 
pro-to, ţe v 
politologic-kém 
kontextu ie jeho 
ekvivalentem 
fakticky slovo 
„vláda" - go-
vernment. Tam, kde 
bychom my řekli vlá-
da, tedy sbor minist-
rů, stojí ve Velké Bri-
tánii „cabineť,v 
USA „the 
Administration" 
Překládat je tudíţ tře-
ba vţdy podle smysli 
Pozn. překladatele) 
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Politický systém je jedním z podsystémů rozsahem širším systému 
sociálního (společenského). „Systém" je to proto, ţe v něm jako ve slo-
ţitém celku existují vzájemné vztahy částí. „Politický" pak je proto, ţe 
tyto vzájemné vztahy se týkají distribuce moci, bohatství a zdrojů ve 
společnosti. Politické reţimy lze tedy stejně dobře charakterizovat orga-
nizací ekonomického ţivota jako procesy státního vládnutí, prostřednic-
tvím nichţ tyto reţimy fungují. Reţim je tudíţ „systém vládnutí", resp. 
„způsob vládnutí", který přetrvává, i kdyţ jednotlivé součásti státního 
mechanismu přicházejí a odcházejí. Zatímco jednotlivé součásti státního 
mechanismu se mohou měnit v důsledku voleb, dynastické sukcese, stát-
ních převratů (viz str. 407) atd., reţimy lze měnit pouze ozbrojeným zá-
sahem zvenčí nebo takovou či onakou revolucí zevnitř. 

Politický systém 
(political systémy. 
Síť vztahů, prostřed-
nictvím nichţ vláda 
(v širším slova 
smyslu) produkuje 
„výstupy" (politická 
opatřeni, policies), 
kterými reaguje na 
„vstupy" (poţadav-
ky nebo podporu ze 
strany veřejnosti). 

Znehybnění státní-
ho mechanismu 
(government grid-
lock). Paralyzování, 
které je důsledkem 
rivality institucí v 
rámci státního 
mechanismu nebo 
snah reagovat na 
protichůdné poţa-
davky veřejnosti. 

Proč klasifikovat politické systémy? 

Zájem o klasifikování je dán dvěma věcmi. Za prvé, klasifikace je 
jedním z důleţitých nástrojů, jak porozumět politice a vládnutí. Jako ve 
většině společenských věd, i v politologii se dospívá k porozumění pře-
váţně srovnáváním, zejména tam, kde v podstatě nelze experimentovat. 
Není např. moţné vymyslet a navrhnout experimenty, jimiţ by se ověři-
lo, zda Spojeným státům by znehybnění státního mechanismu hrozilo 
méně, kdyby se zřekly dělby moci (viz str. 333) nebo zda komunismus 
v SSSR by býval mohl přeţít, kdyby se s reformami začalo o generaci 
dříve. Poohlíţíme se proto po srovnávání, aby nám pomohlo. Tím, ţe od-
haluje podobnosti a rozdíly mezi jinak třeba matoucím nakupením fak-
tů, nám srovnávání pomáhá odlišit, co je důleţité a má nějaký význam 
a co důleţité a významné není. Při srovnávání můţeme vypracovávat te-
orie, hypotézy a pojmy a do určité míry je i ověřovat. Jak to vyjádřil Ale-
xis de Tocqueville (viz str. 240): „Kdyby nemohla srovnávat, lidská mysl 
by nevěděla, kudy dál." Klasifikování systémů vládnutí je tudíţ pouhým 
nástrojem, jak srovnávání učinit metodičtějším a systematičtějším. 

Druhým důvodem klasifikace je snaha ulehčit nikoli analýzu, ale hod-
nocení. Počínaje Aristotelem (viz str. 27) šlo těm, kdo se snaţili porozumět 
politickým reţimům, stejně tak o „zlepšení" státu jako o jeho pochopení. 
Jinak řečeno, popisné porozumění je těsně spjato s normativním posouze-
ním: otázky týkající se toho, co je, jsou spjaty s otázkami týkajícími se to-
ho, co by mělo být. Ve své extrémní podobě můţe být součástí tohoto pro-
cesu i hledání jakéhosi „ideálního" systému vládnutí, dokonce i utopie; to 
lze vidět na takových dílech, jakými jsou Platónova (viz str. 33) Ústava, 
Utopie (1516) Thomase Mora nebo Pole, továrny a dílny (1912) Petra 
Kropotkina. Ve skromnější podobě umoţňuje tento typ klasifikace vynášet 
kvalitativní soudy o politických strukturách a formách státu. Jedině srov-
návací přístup nám např. umoţňuje zabývat se otázkami typu „měl by se 
přechod k liberální demokracii v Rusku a dalších bývalých komunistic-
kých státech vítat a podporovat?", „měla by Indie odhodit federativní 
uspořádání a dát přednost unitarismu nebo nezávislým regionům?" nebo 
„měla by se ve Spojeném království přijmout psaná ústava?" 

Všechny klasifikační systémy mají ovšem své nevýhody. Za prvé, je 
zde, jako u všech analytických nástrojů, nebezpečí zjednodušení. Zařa-
díme-li reţimy do téţe „přihrádky", upozorňujeme tím na podobnosti 
mezi nimi; riskujeme však, ţe přehlédneme nebo podceníme rozdíly. Po- 
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dobně moţná nezaznamenáme, ţe jeden a týţ jev můţe mít v různých 
souvislostech pokaţdé jiný význam. Např. v Japonsku a v celé východní 
Asii můţe být „stát" co do druhu a významu jiný neţ „stát", jak se mu 
běţně rozumí v kontextu Západu. Srovnávací analýza je tudíţ vystavena 
neustálému nebezpečí etnocentrismu. Za druhé, do klasifikování často 
vstupují hodnotové předsudky. To je vidět na tendenci klasifikovat ko-
munistické i fašistické reţimy jako „totalitní", z čehoţ by vyplývalo, ţe 
za studené války i za druhé světové války bojovaly západní liberální de-
mokracie proti témuţ nepříteli. Konečně, všechny systémy klasifikace 
mají tu nevýhodu, ţe jsou nutně vázány na státy: s jednotlivými zeměmi 
zacházejí jako s koherentními nebo nezávislými útvary, které jsou zcela 
samostatné a vzájemně na sobě nezávislé. Na tom sice není nic samo 
o sobě nesprávného, ve světle globalizace se to však dnes velmi často 
chápe jako neúplné. 

Klasické typologie 
Nejvlivnější typologií je nepochybně ta, se kterou ve 4. století př. Kr. 

přišel Aristoteles a která se opírala o jeho analýzu 158 tehdy existujících 
řeckých městských států. Aristotelova typologie ovládala myšlení o této 
věci po dalších zhruba 2500 let. Aristoteles tvrdil, ţe státy lze řadit do 
jednotlivých skupin na základě dvou otázek: „kdo vládne?" a „kdo má 
z vládnutí prospěch?" Aristoteles byl přesvědčen, ţe vládnutí můţe být 
vloţeno do rukou jednoho člověka, malé skupiny nebo mnoha lidí. Ve 
všech třech případech lze ovšem vládnout v sobeckém zájmu vládnou-
cích nebo ku prospěchu celé obce. Takto dospěl k šesti formám státu, 
znázorněným v grafu 2.1. 

Pojem 
Utopie, utopismus 
Utopie (z řec. ou-
topia = nikde nebo 
z řec. eutopia -
dobré místo) je do-
slova ideál nebo 
dobrá společnost. 
Lze si samozřejmě 
představit nejrůz-
nější utopie; pro 
většinu z nich je 
však příznačné od-
stranění nedostatku, 
nepřítomnost 
konfliktu a neu-
platňování násilí a 
útlaku. Utopismus 
(utopianism) je 
určitý styl poli-
tického teoretizo-
vání, kdy se stáva-
jící uspořádání kri-
tizuje pomocí kon-
strukce modelu 
ideální čili dokona-
lé alternativy. Pří-
kladem jsou mar-
xismus a anarchis-
mus. Utopické teo-
rie obvykle vychá-
zejí z předpokladu 
neomezených moţ-
ností lidského vý-
voje. Slovo utopis-
mus se často uţívá 
pejorativně na 
označení myšlení 
plného sebeklamů 
a fantazií i víry v 
nějaký nerealis-
ticky a nedosaţitel-
ný cíl. 

 

 Kdo vládne?  

 Jeden Několik         Mnozí 

Vládci Tyranie Oligarchie Demokracie 

Kdo má    

prospěch?    

Všichni Monarchie Aristokracie Politeia 

Graf 2.1. Aristote-
lových šest forem 
státu 

 

Aristotelovým záměrem bylo normativně zhodnotit formy státu v na-
ději, ţe se tak objeví „ideální" ústava. Tyranie, oligarchie a demokracie 
byly podle jeho názoru pokleslé, zvrácené formy státu, ve kterých jeden 
člověk, malá skupina lidí nebo masy vládnou ve vlastním zájmu a tudíţ 
na úkor ostatních. Naopak monarchii, aristokracii a politei je třeba dát 
přednost, protoţe v nich jednotlivec, malá skupina nebo masy vládnou 
v zájmu všech. Tyranii označil Aristoteles za nejhorší ze všech moţných 
ústav, protoţe z občanů činí otroky. Monarchie nebo aristokracie je zase 
nepraktická, protoţe jejím základem je jakási přímo boţská ochota nad-
řadit dobro obce vlastním zájmům vládců. Politeia (vláda mnohých v zá-
jmu všech) byla vyhodnocena jako ze všech ústav nejvhodnější. Podle 

Etnocentrismus 
(ethnocentrism). 
Aplikace hodnot a 
teorií odvozených z 
vlastní skupiny na 
jiné skupiny nebo 
národy; et-
nocentrismus nutně 
znamená i předpo-
jatost a zkreslování 
skutečnosti. 
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Pojem 
Absolutismus 
Absolutismus (ab-
solutism) je teorie 
nebo praxe absolut-
ního státu, nejčastě-
ji spojovaného s 
absolutní monarchií 
(viz str. 360). 
„Absolutní" je v 
tom smyslu, ţe má 
ničím neomezenou 
moc: můţe ho 
omezit jen něco, co 
je vůči němu vněj-
ší. Absolutistický 
princip tkví ovšem 
spíše v nárokování 
si práva (např. boţ-
ského) na neomeze-
nou moc neţ ve vý-
konu ničím neome-
zené moci. Racio-
nalistické teorie ab-
solutní moci obvy-
kle tvrdí, ţe jedině 
absolutní, absolutis-
tický stát můţe za-
ručit řád a spole-
čenskou stabilitu. 
Absolutismus se ale 
musí odlišit od au-
tokracie a diktatury 
(viz str. 401). Jeli-
koţ se opírá o ná-
rok zaloţený na ně-
jakém principu, ať 
uţ náboţenském 
nebo racionálním, 
nedává státu moc 
svévolnou a bez-
břehou. 

Demagog (dema-
gogue). Politický 
vůdce, který ovládá 
masy tím, ze v nich 
dokáţe vzbudit 
hysterické nadšení. 

Republikánství 
{republicanism). 
Princip, podle kte-
rého politická auto-
rita vyvěrá konec 
konců ze souhlasu 
lidu; odmítnutí mo-
narchistických a 
dynastických 
principů. 

tradice, která přetrvala aţ do 20. století, Aristoteles přesto kritizoval vlá-
du lidu, a to s odůvodněním, ţe masy budou rozezleny na bohatství ne-
mnohých a aţ příliš snadno podlehnou nějakému demagogovi. Proto se 
stavěl za „smíšenou ústavu", která by spojila prvky demokracie a aristo-
kracie a vládnutí ponechala v rukou „středních tříd", které nejsou boha-
té ani chudé. 

Aristotelův systém později rozvíjeli myslitelé typu Thomase Hobbe-
se (viz str. 321) a Jeana Bodina (1530-1596). Ti se soustředili zejména 
na otázku suverenity (viz str. 150), ve které spatřovali základ všech sta-
bilních politických reţimů. Podle nich suverenita znamená „nejvyšší 
a trvalou" moc, která jediná můţe zaručit spořádané vládnutí. Bodinův 
spis Šest knih o státu (1576) nabídl rozsáhlé zhodnocení místa suverenity 
v soudobých i antických politických reţimech. Bodin ho uzavřel kon-
statováním, ţe absolutismus je ze všech reţimů nejobhajitelnější, proto-
ţe vytváří suveréna, který zákony tvoří, ale není jimi vázán. Svěřit suve-
renitu do rukou jednoho člověka má tu přednost, ţe suverenita je pak ne-
dílná: bude promlouvat jediným hlasem, který o sobě můţe prohlásit, ţe 
je nejvyšší autoritou. Bodin nicméně tvrdil, ţe absolutní panovníky ome-
zuje existence vyššího zákona v podobě boţí vůle nebo přirozeného prá-
va. Naopak Hobbes ve svém Leviathanovi (1651) definoval suverenitu 
jako monopol donucování; tím nepřímo říkal, ţe suverén není omezen 
absolutně ničím. 

Tyto představy později revidovali raní liberálové, např. John Locke 
(viz str. 65) a Montesquieu (viz str. 330), kteří se stavěli za stát zaloţený 
na ústavě. Locke ve svých Dvou pojednáních o vládě (1690) dokazoval, 
ţe suverénem je lid, nikoli monarcha, a prosazoval systém omezeného 
státu, který by chránil lidská práva, zejména právo na ţivot, právo na 
svobodu a právo na majetek. Montesquieu se ve svém rozsáhlém díle 
Duch zákonů (1748) pokusil o „vědecký" pohled na lidskou společnost 
s cílem odhalit ústavní mechanismy, které by nejlépe chránily svobodu 
jednotlivce. Jako tvrdý kritik absolutismu a obdivovatel anglické tradice 
parlamentarismu navrhl systém brzd a vyváţení v podobě „dělby moci" 
mezi institucemi zákonodárnými, exekutivními a soudními. Tento prin-
cip byl vtělen do ústavy USA (1787) a později se v něm začal spatřovat 
jeden z definitorických rysů liberálně demokratického státu. 

Rozvoj moderních ústavních systémů, probíhající od konce 18. stole-
tí, odsouval „klasické" dělení reţimů, vycházející z Aristotela, stále více 
do pozadí. Republikánství opřené o ústavu, které se po americké válce 
za nezávislost z let 1775-1783 prosadilo v USA, demokratický radika-
lismus, který ve Francii spustila revoluce roku 1789 a forma vlády par-
lamentu, jeţ se postupně zformovala ve Spojeném království, vyústily -
kaţdý po svém - v politické reality podstatně sloţitější, neţ jaké zpočát-
ku myslitelé předvídali. Tradiční systémy klasifikace tudíţ nahradil stále 
větší důraz na ústavní a institucionální aspekty politického vládnutí. 
Ten v mnoha směrech navazoval na dílo Montesquieuovo, a to v tom 
smyslu, ţe se zvláštní pozornost začala upírat na vztahy mezi různými 
„větvemi" (branches) státní moci. Tím se monarchie odlišily od repub-
lik, parlamentní systémy (viz str. 331) od prezidentských (viz str. 356) 
a unitární státy od federací (viz str. 183). 
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Typologie „tří světů" 

Historický vývoj během 20. století znovu změnil základ klasifikace po-
litických systémů. Skutečnost, ţe v meziválečném období se objevily no-
vé formy autoritarismu (viz str. 58), zvláště ve stalinském Rusku, fašistic-
ké Itálii a nacistickém Německu, posílila názor, ţe svět je rozdělen na re-
ţimy dvojího druhu: na státy demokratické a státy totalitní. Ostrý kontrast 
mezi demokracií a totalitarismem dominoval všem pokusům o klasifikaci 
reţimů po většinu 50. a 60. let, a to navzdory tomu, ţe fašistické a na-
cistické reţimy se koncem 2. světové války zhroutily. Přesto narůstalo 
vědomí, ţe tento přístup byl ovlivněn antagonismy studené války a ţe by 
mohl být chápán jako jakási odrůda studenoválečné ideologie; to podně-
covalo hledání hodnotově neutrálnějšího a ideologicky nestrannějšího 
klasifikačního schématu. Výsledkem byla rostoucí obliba tzv. modelu 
„tří světů", názoru, ţe politický svět lze dělit na tři rozdílné bloky: 

- kapitalistický „první svět", 
-komunistický „druhý svět", 
- rozvojový „třetí svět". 

Klasifikace zaloţená na modelu „tří světů" měla dimenzi ekonomic-
kou, ideologickou, politickou i strategickou. Průmyslově vyspělé západ-
ní reţimy byly „první" ekonomicky, tj. jejich obyvatelstvo se těšilo nej-
vyšší masové prosperitě. V roce 1983 vytvářely tyto země 63 % světo-
vého hrubého domácího produktu (HDP), a to při pouhých 15 % svě-
tového obyvatelstva (Světová banka, 1985). Komunistické reţimy byly 
„druhé", jelikoţ byly značně industrializované a schopné uspokojovat 
základní materiální potřeby obyvatelstva. Tyto země, zahrnující 33 % 
světové populace, vytvářely 19 % světového HDP. Méně rozvinuté země 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky byly „třetí" v tom smyslu, ţe byly eko-
nomicky závislé a často trpěly masovou chudobou. S 52 % světového 
obyvatelstva vytvářely 18 % světového HDP. 

První a druhý svět dělilo i nelítostné ideologické soupeření. První 
svět byl zaloţen na „kapitalistických" principech jako je např. potřeba 
soukromého podnikání, materiálních stimulů a volného (svobodného) tr-
hu; druhý svět vycházel z „komunistických" hodnot jako je např. sociální 
rovnost, kolektivní úsilí a potřeba centrálního plánování. Tyto ideolo-
gické rozdíly se markantně projevovaly i v politice. V reţimech prvního 
světa se prováděla liberálně demokratická politika zaloţená na volebním 
boji o moc. Reţimy druhého světa byly monopartijní, tj. „vládly" v nich 
komunistické strany. Reţimy třetího světa byly zpravidla autoritářské -
vládli v nich tradiční monarchové, diktátori nebo prostě a jednoduše ar-
máda. Podporu dělení na tři světy skýtalo bipolární uspořádání světa, kde 
proti Západu, v němţ dominovaly USA, stál Východ, ovládaný Sovět-
ským svazem. Toto uspořádání bylo posíleno vznikem dvou konkurují-
cích si vojenských uskupení v podobě NATO a Varšavského paktu. „Ne-
zúčastněný" třetí svět byl poměrně často bojištěm, na němţ se tento geo-
politický zápas odehrával; to samo značně napomáhalo snahám udrţovat 
„třetí svět" v trvalé politické a ekonomické podřízenosti. 

Pojem 
Totalitarismus 
Totalitarismus (to-
talitarianism) je 
všezahrnující 
systém politického 
vládnuti, typicky 
nastolovaný masiv-
ní ideologickou 
manipulací a nes-
krývaným terorem 
a brutalitou. Od au-
tokracie i autorita-
rismu se odlišuje 
tím, ţe usiluje o 
„totální", naprostou 
moc, a to zpoli-
tizováním veškeré 
společenské i indi-
viduální existence. 
Autokratické a au-
toritářské reţimy 
mají cíl skromněj-
ší: je jím monopol 
politické moci, je-
oţ se obvykle do-
sahuje vyloučení 
mas z politiky. To-
talitarismus tudíţ 
znamená i napros-
tou likvidaci ob-
čanské společno-
sti: odstranění 
„soukromého". To-
talitní reţimy se 
někdy identifikují 
pomocí „syndromu 
šesti bodů' (Fried-
rich a Brzezinski, 
1963): 
- oficiální ideolo-
gie, 
- stát s jednou po-
litickou stranou, 
obvykle vedenou 
všemocným vůd-
cem, 
- systém teroristic-
kého policejního 
dohledu, 
- monopol maso-
vých sdělovacích 
prostředků, 
- monopol ozbro-
jených sil, 
- státní kontrola 
nad všemi stránka-
mi ekonomického 
ţivota. 

Občanská společ-
nost {civil society). 
Sféra autonomních 
skupin a sdruţení; 
soukromá sféra ne-
závislá na veřejné 
autoritě. 

Hrubý domácí 
produkt (gross do-
mestic producty. 
Celková v penězích 
vyjádřená hodnota 
všech finálního vý-
robků a sluţeb, kte-
ré určitá ekonomika 
vyprodukuje za je-
den rok. 
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Pojem 
Liberální demokracie 
Liberální demokracie (liberal democracy) je jednou z forem demokratického vlád-
nutí, ve které je princip omezeného státu vyvaţován ideálem souhlasu lidu. Její „li-
berální" rysy se promítají do sítě vnitřních i vnějších brzd vůči státu, které jsou vy-
tvořeny k tomu, aby zajišťovaly svobodu a občanům skýtaly ochranu před státem. Její 
„demokratická" povaha se opírá o systém pravidelných a konkurenčních voleb na 
základě všeobecného volebního práva a politické rovnosti (viz str. 88). Termín „li-
berální demokracie" můţe slouţit i k popisu určitého politického principu, častěji se 
však uţívá k popisu určitého typu reţimu. Definitorickými rysy tohoto typu reţimu 
jsou: 
- vládnutí na bázi ústavnosti, opírající se o formální, zpravidla právní pravidla, 
- záruky občanských svobod a individuálních práv, 
- institucionální fragmentace a systém brzd a vyváţení, 
- pravidelně konané volby, respektující zásadu „jeden člověk, jeden hlas; jeden hlas, 

jedna hodnota", 
- soutěţ politických stran a politický pluralismus, 
- nezávislost organizovaných skupin a zájmů na státu, 
- trţní hospodářství zaloţené na soukromém podnikání. 

Udrţet tuto typologii je však od 70. let 20. století stále obtíţnější. No-
vé formy a modely ekonomického rozvoje přinesly materiální blahobyt 
i do části třetího světa, konkrétně do států Blízkého východu, bohatých 
na ropu a do nedávno industrializovaných zemí východní Asie, jihový-
chodní Asie a do jisté míry i Latinské Ameriky. Naopak v některých čás-
tech subsaharské Afriky, která dnes tvoří jakýsi „čtvrtý svět", se chudo-
ba nejspíš ještě prohloubila. Kromě toho postupující demokratizace (viz 
str. 100) v Asii, Latinské Americe a Africe vedla zejména v 80. a 90. le-
tech k tomu, ţe reţimy „třetího" světa uţ nejsou všechny autoritářské. 
Sousloví „třetí svět" se tudíţ z mnoha míst odmítá jako zlehčující, resp. 
poniţující, protoţe uţ samo nepřímo znevýhodňuje. Obvykle se dává 
přednost označení „rozvojový svět". 

Ranou, která nejvíc otřásla modelem tří světů, byly ovšem nepochyb-
ně revoluce, k nimţ v letech 1989-1991 došlo ve východní Evropě. Ty při-
vodily zhroucení ortodoxně komunistických reţimů v SSSR i jinde a za-
hájily proces politické liberalizace a trţních reforem. Francis Fukuyama 
dokonce prohlásil, ţe tento vývoj se rovná „konci dějin" (Fukuyama, 
1989). Tím chtěl říci, ţe celosvětovým triumfem západní liberální demo-
kracie celá tato ideologická diskuse fakticky skončila. Reţimy druhého 
i třetího světa se jednoduše hroutí v důsledku poznání, ţe vyhlídky na 
ekonomickou prosperitu a politickou stabilitu skýtá jedině kapitalistický 
první svět. 

Režimy v moderním světě 

Od konce 80. let se div ne masová produkce různých typologií reţi-
mů prakticky zastavila. Starší typologie, zvláště pak dělení na „tři svě-
ty", se nepochybně přeţily, politické obrysy nového světa se však zdale-
ka neprojasnily. Nadto scénář „konce dějin" (end of history) byl lákavý 
jen dočasně: plul takříkajíc na vlně demokratizace konce 80. a počátku 
90. let a svou dynamiku čerpal především z pádu komunismu. Tento li-
berálně demokratický triumfalismus byl v jistém smyslu odrazem přetrvá-
vajícího západostředného vidění a moţná i přeţitkem z časů studené vál-
ky. Představa „světa liberálních demokracií" naznačovala superioritu spe-
cificky západního modelu rozvoje, opřeného nejspíš zejména o USA, 
a nepřímo z ní vyplývalo, ţe takové hodnoty, jakými jsou např. individu- 
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Francis Fukuyama (nar. 1952) 
Americký sociální analytik a politický komentátor. Fukuyama se narodil v Chicagu jako 
syn protestantského kazatele. Neţ se stal konzultantem Rand Corporation, působil jako 
člen pracovní skupiny pro politické plánování při Ministerstvu zahraničí USA. Meziná-
rodní věhlas zjednal tomuto zarytému republikánovi článek „Konec dějin?" (1989), kte-
rý Fukuyama později rozšířil na knihu Konec dějin a poslední člověk (1992). V obou těch-
to pracích se tvrdí, ţe dějiny idejí skončily ve chvíli, kdy liberální demokracie byla uzná-
na za „definitivní formu lidského vládnutí". V dílech Trust (1996) a The Great Disrupti-
on (1999) Fukuyama probírá vztahy mezi ekonomickým rozvojem a společenskou sou-
drţností. Jeho myšlenky značně ovlivnily Novou pravici. 

alismus, právo a moţnost volby jsou celosvětově aplikovatelné. Jedním z 
důsledků toho byla neschopnost uznat význam např. islámských nebo 
konfuciánských politických forem, které byly odmítány jako pouhé úchyl-
ky nebo jako důkaz odporu proti jinak nepochybnému postupu liberální 
demokracie. 

Jedna z obtíţí, s nimiţ je spojeno zavádění nějaké nové typologie, 
spočívá ovšem v tom, ţe neexistuje obecná shoda pokud jde o kritéria, o 
která by se taková typologie měla opírat. Ţádná klasifikace nestojí jen na 
jednom jediném vševysvětlujícím faktoru. V konkrétních typologiích se 
obvykle zdůrazňují různé soubory kritérií. K parametrům, jichţ se pouţívá 
nejčastěji, patří: 

- Kdo vládne? Omezuje se politická participace jen na nějaký elitní sbor 
nebo privilegovanou skupinu nebo zahrnuje veškeré obyvatelstvo? 

- Jak se dosahuje poslušnosti? Poslouchají lidé ty, kdo vládnou, v dů-
sledku pouţití síly nebo hrozby silou nebo proto, ţe se o věcech vy-
jednává a dospívá se ke kompromisům? 

- Je státní moc centralizovaná nebo fragmentarizovaná? Jaké brzdy a jaká 
vyváţení v politickém systému fungují? 

- Jak se moc vládnout získává a jak se přenáší? Je reţim otevřený a za-
loţený na soutěţi nebo je to monolit? 

- Jaká je vyváţenost mezi státem a jednotlivcem? Jak jsou rozděleny práva 
a povinnosti mezi státní orgány a občany? 

- Jaká je úroveň materiálního rozvoje? Jak materiálně bohatá je společnost 
a jak je toto bohatství rozděleno? 

- Jak je organizován ekonomický ţivot? Směřuje ekonomika k trhu nebo k 
plánování? 

- Jakou roli v ekonomice hraje stát? 
- Jak stabilní je reţim? Vydrţel reţim po určitou dobu? Je schopen rea-

govat na nové poţadavky a problémy? 

Ústavně-institucionální přístup ke klasifikaci, ovlivněný „klasickými" 
typologiemi, se uţíval v 19. a na počátku 20. století. Zaměřoval se např. na 
rozdíly mezi kodifikovanými a nekodifikovánými ústavami, mezi 
parlamentními a prezidentskými systémy a mezi systémy federa-tivními a 
unitárními. Strukturálně-funkcionální přístup se zrodil z teorie systémů, 
která se dostala do popředí v 50. a 60. letech 20. století. Příliš se nezajímal 

o institucionální uspořádání, ale soustředil se na to, jak politické systémy 
prakticky fungují, zejména jak se „vstupy" přetvářejí ve „výstupy". 
Typologie „tří světů" byla svým zaměřením ekonomicko-ideolo-gická; 
zvláštní pozornost se zde věnovala materiální rozvinutosti jednot- 
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Pojem 
Polyarchie 
Polyarchie (polyar-
chy, doslova „vláda 
„mnohých!) ozna-
čuje obecné institu-
ce a politické pro-
cesy moderní zastu-
pitelské demokra-
cie. Jako typ reţimu 
lze polyarchii odlišit 
od všech ne-
demokratických 
systémů i od demo-
kratických systémů 
malého rozsahu, 
které jsou zaloţeny 
na klasickém neboli 
athénském modelu 
přímé účasti. Poly-
archii lze chápat ja-
ko nejbliţší moţné 
přiblíţení se demo-
kracii, a to v tom 
smyslu, ţe funguje 
prostřednictvím in-
stitucí, které vlád-
noucí nutí přihlíţet 
k zájmům a přáním 
voličstva. Hlavní 
rysy polyarchie 
jsou (Dahl, 1989: 
211): 
-Vládnutí je v ru-
kou volených funk-
cionářů. 
- Volby jsou svo-
bodné a spravedli-
vé. 
- Právo volit mají 
prakticky všichni 
dospělí. 
- Právo ucházet se 
o volenou funkci 
není omezeno. 
- Existuje svoboda 
projevu a právo kri-
tizovat a protesto-
vat. 
- Občané mají pří-
stup k alternativním 
zdrojům informací. 
- Skupiny a sdruţe-
ní jsou přinejmen-
ším relativně nezá-
vislé na státu. 

Liberalizace (libe-
ralizatiori). Zavá-
dění vnitřních i 
vnějších brzd státní 
moci a, resp. nebo 
přechod k 
soukromému 
podnikání a trhu. 

 

livých systémů a jejich celkové ideologické orientaci. Přístup pouţívaný 
zde se ale v některých směrech od těchto tří přístupů odlišuje. Snaţí se 
vzít v úvahu tři klíčové faktory jakéhokoli reţimu: jeho aspekty politic-
ké, ekonomické a kulturní. Přitom vychází z předpokladu, ţe to, čím se 
reţimy vyznačují, nejsou ani tak konkrétní politické, ekonomické a kul-
turní faktory, ale to, jak jsou tyto faktory v praxi propojeny a jak do se-
be zapadají (viz graf 2.2). 

Význam tohoto přístupu spočívá v tom, ţe zdůrazňuje, nakolik odliš-
ně mohou politická a ekonomická uspořádání fungovat v závislosti na 
kulturním kontextu, v jehoţ rámci existují. Např. volby s účastí více po-
litických stran a trţní hospodářství mohou mít zcela jiné důsledky v zá-
padních liberálních společnostech a ve společnostech nezápadních. 
Vzhledem k hlubokým politickým změnám konce 20. století by však by-
lo pošetilé naznačovat, ţe jakákoli typologie můţe být víc neţ jen provi-
zorní. Samy reţimy jsou ostatně v neustálém pohybu a úsilí o jejich kla-
sifikaci se neustále všemoţně snaţí drţet krok s věčně se měnící politic-
kou realitou. Přesto lze v moderním světě identifikovat pět typů reţimů: 

- západní polyarchie, 
- nové demokracie, 
- východoasijské reţimy, 
- islámské reţimy, 
- vojenské reţimy. 

Západní polyarchie 

Západní polyarchie jsou zhruba totéţ co reţimy označované jako „li-
berální demokracie" nebo jednoduše „demokracie". Jejich „domovinou" 
je tudíţ severní Amerika, západní Evropa a Austrálie. Huntington (viz 
str. 168) tvrdil, ţe tyto reţimy jsou produktem prvních dvou „vln" de-
mokratizace: první proběhla v letech 1828-1926 a týkala se takových ze-
mí, jako jsou USA, Francie a Spojené království; druhá proběhla v letech 
1943-1962 a zahrnula např. Západní Německo, Itálii, Japonsko a Indii. 
I kdyţ se polyarchie vyvinuly do značné míry díky posunům směrem k de-
mokratizaci a liberalizaci, je vhodnější označovat je jako „polyarchie" neţ 
jako „liberální demokracie", a to ze dvou důvodů. Za prvé, liberální de-
mokracie se někdy uţívá na označení určitého politického ideálu a zahr-
nuje tudíţ v sobě i obecnější normativní důsledky. Za druhé, hovoříme-
li o „polyarchii", uznáváme tím, ţe tyto reţimy ještě v mnoha význam-
ných ohledech cíle demokracie nedosahují. 

Termín „polyarchie" pouţili k popisu určitého systému vládnutí 
Dahl (viz str. 292) a Lindblom v knize Politika, ekonomika a prosperita 

Graf 2.2 Hlavní rysy reţimu 
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(1953) a v rozvinutější podobě pak Dahl ve své samostatně napsané knize 
Polyarchie: Participace a opozice (1971). Podle těchto autorů se po-
lyarchické reţimy vyznačují kombinací dvou obecných rysů. Za prvé, 
existuje v nich relativně vysoká tolerance opozice, dostatečně silné, aby 
přinejmenším brzdila sklony k svévolnému vládnutí. To je prakticky za-
ručováno systémem soutěţících politických stran, institucionálně garan-
tovanými a chráněnými občanskými svobodami a čilou a zdravou ob-

čanskou společností. Druhým rysem polyarchie je to, ţe příleţitosti k 
účasti na politice jsou natolik široké, aby zaručovaly spolehlivou úroveň 
odpovědnosti vůči lidu. Zde je klíčovým faktorem existence pravidelně 
konaných a na konkurenci zaloţených voleb, které fungují jako nástroj, 
pomocí něhoţ můţe lid své vládce kontrolovat a v případě potřeby i 
zbavovat funkcí. V tomto smyslu polyarchie značně připomínají formu 

demokratického elitismu, kterou popsal Joseph Schumpeter (viz str. 248) 
ve své knize Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942). Jak Lind-
blom (1977), tak Dahl (1985) ovšem uznávali, ţe na polyarchie má vliv 
nepřiměřeně velká moc velkých firem. Proto někdy raději uţívali označení 
„deformovaná polyarchie". 

Definujeme-li polyarchii takto, lze tento termín uţít k popisu značného a 
nadto rostoucího počtu reţimů na celém světě. Všechny státy, kde se konají 
volby s účastí více politických stran, mají rysy polyarchie. Vyznačují se 
nejen zastupitelskou demokracií a kapitalistickou ekonomikou, ale i 
kulturní a ideologickou orientací, která je do značné míry odvozena od 
západního liberalismu. Nejdůleţitějším aspektem tohoto dědictví je široká 

akceptace liberálního individualismu. Individualismus (viz str. 212), ve 
kterém se často spatřuje hodnota pro Západ nejpříznačnější, zdůrazňuje 
jedinečnost kaţdé lidské bytosti; vyplývá z něj, ţe společnost měla být 
organizována tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám a zájmům 
jednotlivců, kteří ji tvoří. Politická kultura západních polyarchii je 
liberálním individualismem ovlivněna v řadě směrů. Liberální 

individualismus je např. zdrojem zvýšené citlivosti na práva jednotlivců 
(kladená moţná i nad povinnosti), celkového poznání a přiznání, ţe volba a 
konkurence (v ţivotě politickém i ekonomickém) jsou zdravé, a tendence 
obávat se vlády a stát pokládat za přinejmenším potenciální hrozbu 
svobodě. 

Západní polyarchie ovšem nejsou všechny stejné. Některé mají sklon 

upřednostňovat centralizaci a vládu většiny, jiné tíhnou k fragmentaci a 
pluralismu. Na to poukázal Lijphart (1990, 1999), kdyţ rozlišil demokracie 
„majoritární" a demokracie „konsensuální". Majoritární demokracie 
vycházejí z dělících čar probíhajících parlamentem a jsou organizovány 
podle tzv. westminsterského modelu. Nejzřetelnějším případem toho je 
systém Spojeného království; v některých směrech však tento model 

převzaly i Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Izrael a Indie. Majoritární de-
mokracie jsou spojovány s některým z těchto rysů (případně se všemi): 

- politicky jednobarevný kabinet, 
- nepřítomnost dělby moci mezi exekutivou a shromáţděním (parla-

mentem) , 
- systém dvou politických stran, 
- jednokolový většinový volební systém s jednomandátovými obvody 

(„první na pásce" - viz str. 253), 

Pojem 
Západ 
Slovo Západ {the 
West) má dva vý-
znamy, které se 
zčásti překrývají. V 
širším smyslu 
označuje kulturní a 
filozofické dědictví 
Evropy, často v 
minulosti šířené 
migrací nebo kolo-
nialismem. Kořeny 
tohoto dědictví tkví 
v ţidovsko-křestan-
ském náboţenství a 
v učení „klasické-
ho" Řecka a Říma, 
dotvářeném v mo-
derní době idejemi a 
hodnotami libera-
lismu. Slovo Vý-
chod (the East)' 
označuje obecně 
Asii, specificky pak 
Orient. V uţším 
smyslu, který byl v 
módě v časech 
studené války, se 
slovem Západ 
označoval Spojený-
mi státy ovládaný 
kapitalistický blok 
jako protiklad So-
větským svazem 
ovládaného Výcho-
du. I kdyţ východní 
Evropa uţ k takto 
chápanému Výcho-
du nepatří, nikdy 
nebylo jasné, zda k 
Západu v širším 
smyslu patří Rusko. 

Westminsterský 
model (Westmin-
ster model). Brit-
ským vzorem 
ovlivněný systém 
vládnutí, kde se 
nositel výkonné 
moci rekrutuje ze 
shromáţděni čili 
parlamentu a (teo-
reticky) Je mu od-
povědny. 
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- unitární a centralizovaný stát, 

- nekodifikovaná ústava a suverénní shromáţdění (parlament). Naopak 
jiné západní polyarchie se vyznačují tím, ţe moc je rozptýlena jak ve 
státě, tak v systému politických stran. Americký model pluralitní 
demokracie je do značné míry zaloţen na institucionální fragmentaci, 
zakotvené v samotných ústavních ustanoveních. Jinde, zejména na 
evropském kontinentě, je konsens podpořen systémem politických stran 
a tendencí vyjednávání a podílení se na moci. V zemích typu Belgie, 

Rakouska a Švýcarska se vyvinul systém konsociační demokracie, kte-
rý se obzvláště hodí pro společnosti rozdělované hlubokými náboţen-
skými, ideologickými, regionálními, kulturními či jinými rozdíly. Kon-
sensuální čili pluralistické tendence jsou často spojovány s těmito rysy: 

- koaliční vláda (viz str. 282), 
- rozdělení moci mezi exekutivu a shromáţdění (parlament), 
- fungující bikameralismus, 
- systém více politických stran, 
- poměrné zastoupení (viz str. 251), 
- federalismus nebo devoluce, 

- kodifikovaná ústava a listina práv. 
Jinak nahlíţeno je samozřejmě kaţdý polyarchický reţim a vlastně 

kaţdý reţim jedinečný a tudíţ výjimečný. Excepcionalismus (výjimečnost, 
příp. pocit výjimečnosti) USA se např. často spojuje s tím, ţe nemají 
feudální minulost a naopak ţe mají zkušenost s osídlováním a rozšiřováním 
svého území. To moţná vysvětluje americkou nanejvýš indi-vidualistickou 
politickou kulturu, do které se jednoduše nevejde, a to je mezi západními 
polyarchiemi věc zcela unikátní, ţádná socialistická strana nebo 
socialistické hnutí. USA jsou také ze všech západních reţimů zřetelně 
nejnáboţenštější a jsou jedinou zemí, kde se např. křesťan-ský 
fundamentalismus stal významnou politickou sílou. 

Indie je případ ještě sloţitější. Nepochybně není součástí Západu ve 
smyslu kulturním, filozofickém nebo náboţenském. V protikladu k „vyspělým" 
polyarchiím západní Evropy a severní Ameriky její obyvatelstvo ţije z velké 
části na venkově a gramotnost v Indii nedosahuje moţná ani 50 %. Od získání 
nezávislosti v roce 1947 však Indie fungovala prakticky jako polyarchie a 
dokázala se vyrovnat i s „výjimečným stavem", který koncem 70. let vyhlásila 
Indíra Gándhíová. Politické stabilitě Indie nepochybně napomohla skutečnost, 
ţe Kongresová strana byla přijímaná příslušníky všech kast, stejně jako jí 
napomohla i mystika, která obklopovala dynastii Nehrúů a Gándhíů. Pokles 
významu Kongresové strany a konec „dynastie" moţná ale přetvořily Indii 90. 
let v cosi, co se blíţí konsociační demokracii. 

Nové demokracie 

Třetí vlna demokratizace začala podle Huntingtona (1991) v roce 
1974. Příznačné pro ni bylo svrţení pravicových diktatur v Řecku, Por-
tugalsku a Španělsku, ústup latinskoamerických generálů ze scény a pře-
devším zhroucení komunismu. Zhroucení komunismu během revolucí, 
ke kterým ve východní Evropě došlo v letech 1989-1991, uvedlo do po-
hybu demokratizační proces, který se výrazně inspiroval liberálním mo- 

Konsociační de-
mokracie (consoci-
ational democracy) 
Jedna z forem de-
mokracie, která 
funguje tak, ţe na 
moci se v těsném 
spojenectví podílí 
několik politických 
stran nebo uskupe- 

Výjimečnost (ex-
cegtionalism). Rysy 
určitého politického 
systému, které jsou 
jedinečné, jen pro něj 
příznačné, a omezují 
tudíţ pouţití nějakých 
obecnějších katego-ni. 
Movem výjimečnost, 
resp. ex-
cepcionalismus se 
označuje také zdů-
razňování (vlastní) 
výjimečnosti. 
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Pojem 
Komunismus 
Komunismus (communism) v nejprostším slova smyslu znamená pospolitě organizo-
vanou sociální existenci, zaloţenou na společném vlastnictví. Jako teoretický ideál 
se nejčastěji spojuje s díly Karla Marxe, pro kterého komunismus znamenal beztříd-
ní společnost, ve které existuje společné vlastnictví, produkce je orientována na po-
třeby lidí a stát „odumřel", a tak uvolnil místo spontánní harmonii a seberealizaci. 
Slovo komunismus se také uţívá k popisu společností, které se opírají o principy 
marxismu, zásadně pozměněné leninismem a stalinismem. Hlavními rysy „ortodox-
ního" komunismu jako určitého typu reţimu jsou: 
- marxismus-leninismus jako „oficiální ideologie"; 
- monopol politické moci má komunistická strana organizovaná na zásadách „de-

mokratického centralismu", 
- komunistická strana vládne tak, ţe ovládá státní mechanismus, čímţ vytváří vzá-

jemně propojený aparát „státostrany"; 
- komunistická strana má „vedoucí a řídící roli" ve společnosti, kterou uskutečňuje 

tak, ţe ovládá všechny instituce včetně ekonomických, vzdělávacích a výchov-
ných, kulturních i těch, které jsou spjaty s trávením volného času; 

- ekonomický ţivot je zaloţen na státní kolektivizaci a organizován prostřednictvím 
systému centrálního plánování (viz str. 208). 

delem Západu. Tento proces se vyznačoval především zavedením voleb 
za účasti více politických stran a trţní reformou ekonomiky. V tomto 
smyslu lze tvrdit, ţe většina bývalých komunistických reţimů (podle ně-
kterých všechny) prochází transformací, která povede k tomu, ţe nako-
nec budou od západních polyarchií k nerozeznání. Přinejmenším proza-
tím však existují důvody, abychom k těmto systémům přistupovali jako 
k čemusi odlišnému. Za prvé, dědictví jejich komunistické minulosti se 
nelze zbavit přes noc, zejména jestliţe (jako tomu bylo v Rusku) komu-
nistický systém existoval více neţ 70 let. Za druhé, sama transformace 
uvolnila síly a zrodila problémy odlišné od těch, kterým čelí západní po-
ly archie. Proto moţná uděláme lépe, budeme-li tyto systémy klasifiko-
vat jako nové demokracie nebo polodemokracie. 

Jedním z rysů postkomunistických reţimů je potřeba vypořádat se 
s politicko-kulturními důsledky komunistického panství, zejména s dů-
sledky stalinského totalitarismu. Bezohledná cenzura a potlačování opo-
zice, na nichţ stál mocenský monopol komunistických stran, byly záru-
kou, ţe nevznikne občanská kultura zdůrazňující participaci, vyjednávání 
a konsens. V Rusku je výsledkem slabý a fragmentovaný systém po-
litických stran, evidentně neschopný artikulovat nebo agregovat hlavní 
zájmy ruské společnosti. Komunistické nebo bývalé komunistické stra-
ny proto často dále slouţily jako jakýsi opěrný bod. Např. v Rumunsku 
a Bulharsku přeţily instituce z komunistické minulosti aţ do postkomu-
nistického období, zatímco v takových státech jako je např. Maďarsko, 
Polsko a Rusko se komunistické strany, hlásící se nyní - byť s různou 
přesvědčivostí - k principům sociální demokracie, vrátily prostřednic-
tvím voleb znovu na scénu. 

Druhá skupina problémů vyplývá z ekonomické transformace. Pře-
chod od centrálního plánování ke kapitalismu laissez-faire cestou „šoko-
vé terapie", prosazované Mezinárodním měnovým fondem, vyvolal růs- 

Nové demokracie 
{new democracies). 
Reţimy, ve kterých 
demokracie není 
dosud zcela zkon-
solidována; demo-
kracie není to jedi-
né, s čím se v těch-
to reţimech setká- 

Polodemokracie 
(semi-democracy). 
Reţim, ve kterém 
se v určité stabilní 
kombinaci vedle 
sebe uplatňují rysy 
demokratické a ry-
sy autoritaristické. 
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Pojem 
Konfucianismus 
Konfucianismus 
(confuncianism) je 
etická soustava 
zformulovaná Kon-
fuciem (551-479 
př. Kr.) a jeho ţáky 
a soustavně vylo-
ţená v tzv. klasic-
kých knihách kon-
fucianismu, zejmé-
na v Hovorech. 
Konfuciánské myš-
lení se zaměřilo 
především na dvě 
úzce spolu souvise-
jící témata mezilid-
ských vztahů a kul-
tivace lidského 
„já". Zdůrazňování 
zen (lidskosti, lás-
ky) se zpravidla 
vykládá iako pod-
pora tradičních ide-
jí a hodnot, zejmé-
na poslušnosti k 
rodičům, úcty, 
loajality a shovíva-
vé dobroty. Zdů-
razňováni junzi 
(ctnostného člově-
ka) ukazuje, ţe 
člověk je schopen 
se rozvíjet a dospí-
vat k dokonalosti, a 
to zejména vzdě-
láním a výchovou. 
Spolu s taoismem a 
buddhismem je 
konfucianismus 
povaţován za jeden 
ze tří hlavních 
čínských myšlen-
kových směrů; 
mnozí však mají za 
to, ţe myšlenky 
konfucianismu se 
prakticky kryjí s 
čínskou civilizací 
jako takovou. 

tem nezaměstnanosti a inflací značnou nejistotu a výrazně prohloubil i 
společenskou nerovnost. Od opojných dní z počátku 90. let se tempo 
ekonomické liberalizace v důsledku odporu proti trţním reformám, pro-
jevujícím se často narůstající podporou komunistických nebo naciona-
listických stran, někdy značně zvolnilo. Poslední skupina problémů vyvěrá 

ze slabosti státní moci, zejména je-li stát vystaven odstředivým silám, které 
byly za komunistických časů účinně potlačovány. To se nejmarkantněji 
projevilo narůstáním etnických a nacionalistických napětí. Zhroucení 
komunismu v SSSR bylo provázeno rozpadem někdejšího sovětského 
impéria a vznikem nových nezávislých států, z nichţ některé (včetně 
Ruska) jsou i nadále rozdírány etnickými konflikty. Československo 

přestalo existovat v roce 1992; vznikla Česká republika a Slovenská 
republika. Etnický konflikt byl nejmarkantnější v Jugoslávii, kde vyústil ve 
válku mezi Srbskem a Chorvatskem v roce 1991 a v občanskou válku v 
Bosně v letech 1992-1996. 

Mezi postkomunistickými státy lze také zaznamenat významné rozdíly. 
Z nich nejdůleţitější je rozdíl mezi průmyslově vyspělými a wes-

ternizovanými zeměmi „střední" Evropy jako je Česká republika, Ma-
ďarsko a Polsko, a zaostalejšími „východními" státy jako je Rumunsko, 
Bulharsko a v některých směrech i Rusko. V zemích první skupiny pro-
běhly trţní reformy rychle a poměrně hladce; v zemích druhé skupiny byly 
buď váhavé a neúplné nebo vedly k vyostřenému politickému napětí. První 
skupina se také snaţí co nejdříve vstoupit do Evropské unie, samozřejmě 

za předpokladu, ţe bude schopna doloţit svou demokratickou 
zkonsolidovanost. Další rozdíl je mezi státy, do nichţ komunismus v zá-
věru 2. světové války „dosadila" sovětská Rudá armáda a těmi, které bý-
valy součástí SSSR. S výjimkou pobaltských zemí (Estonska, Lotyšska a 
Litvy) se někdejší sovětské republiky vyznačují jak delším trváním ko-
munistického panství, tak tím, ţe součástí ruského impéria byly za carís-

mu i za sovětské éry. Existují rovněţ pádné argumenty ve prospěch ruské 
výjimečnosti. Ta se můţe zakládat jak na imperiální minulosti Ruska a 
sklonu ruského nacionalismu k autoritářství a rozpínavosti, tak na tom, ţe 
uţ od Petra Velikého probíhaly v Rusku střety mezi západní identitou a 
identitou slovanskou; kulturní dědictví Ruska je tudíţ nejisté a nejistý je i 
jeho další politický osud. 

Východoasijské režimy 

Časem se můţe ukázat, ţe vzestup východní Asie, k němuţ došlo 
koncem 20. století, byl jako světodějná událost ještě důleţitější neţ 
zhroucení komunismu. Jisté je, ţe těţiště světové ekonomiky se během 
tohoto období výrazně posunulo na východ. V posledních dvou desetile-
tích 20. století byla tempa růstu na asijském břehu Tichého oceánu dvakrát 
aţ čtyřikrát vyšší neţ ve „vyspělých" ekonomikách Evropy a severní 

Ameriky. O skutečnosti, ţe existuje jakási výrazně východoasijská forma 
politiky, se však ví daleko méně. Existoval značně rozšířený předsudek, ţe 
modernizace rovná se westernizace. To v politické mluvě znamená, ţe 
průmyslový kapitalismus je vţdy provázen liberální demokracií. Zastánci 
tohoto názoru se dovolávají např. úspěchu japonské ústavy z roku 1946, 
kterou po sobě zanechaly odcházející Spojené státy, a zavedení voleb s 

více politickými stranami v zemích typu Thajska, Jiţní 
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Koreje a Tai-wanu v 80. a 90. letech. Tento výklad však nebere v úvahu, 
nakolik rozdílně fungují polyarchické instituce v asijském kontextu 
a v kontextu západním. Ještě závaţnější je, ţe ignoruje rozdíl mezi kul-
turami ovlivněnými idejemi a hodnotami konfucianismu a kulturami for-
movanými liberálním individualismem. To vedlo k představě, ţe existu-
je určitý specifický soubor asijských hodnot, které jsou odlišné od hod-
not západních. 

Charakteristické rysy východoasijských reţimů jsou obvykle všem 
společné. Za prvé, tyto reţimy jsou orientovány spíše na ekonomické neţ 
na politické cíle. Jejich vrcholnou prioritou je podněcovat růst a zajištbvat 
prosperitu, nikoli rozšiřovat individuální svobodu ve smyslu západní ob-
čanské svobody. Tento v postatě praktický zájem je zjevný u ekonomických 
„tygrů" jiţní a jihovýchodní Asie (Jiţní Korea, Tai-wan, Hong-kong, Sin-
gapur a Malajsie); projevil se také při budování úspěšné trţní ekonomiky 
v Číně koncem 70. let, a to navzdory stále ještě existujícímu komunistické-
mu mocenskému monopolu. Za druhé, „silný stát" má širokou podporu. 
Mocné „vládnoucí" strany jsou obvykle tolerovány a existuje celková úcta 
ke státu. V systémech, kde daně jsou nízké a kde relativně nízké (zpravidla 
pod 30 % HDP) jsou i veřejné výdaje, je ovšem malý prostor pro sociální 
stát západního typu; přesto se obecně přijímá, ţe stát by měl jako „otec" 
směrovat rozhodnutí soukromých i veřejných orgánů a vytyčovat strategie 
rozvoje země. Tento charakteristický rys je provázen - za třetí - všeobecně 
sdílenou ochotou respektovat vůdce, a to vzhledem k důrazu, který konfu-
cianismus klade na loajalitu, kázeň a povinnost. Viděno západníma očima, 
právě to východoasijským reţimům nepřímo a někdy i přímo dodává rysy 
autoritarismu. Konečně značný důraz se klade na pospolitost a společen-
skou soudrţnost, projevující se v klíčové roli přisuzované rodině. Z toho 
všeho vyplývající důraz na to, čemu Japonci říkají „skupinové myšlení", 
obvykle omezuje prostor pro asimilaci idejí typu individualismu a lidských 
práv, přinejmenším v té podobě, jak se jim rozumí na Západě. 

Mezi východoasijskými reţimy však existují i rozdíly. To zčásti plyne 
z kulturních odlišností mezi převáţně Číňany obydlenými státy, jakými 
jsou Tai-wan, Hong-kong a Čína, a státy s převáţně japonským nebo et-
nicky smíšeným obyvatelstvem, jakými jsou Singapur a Malajsie. Např. 
od záměru zavést do singapurských škol zásady konfucianismu bylo 
upuštěno z obavy, ţe by se to mohlo dotknout obyvatel malajského nebo 
indického původu. Podobně malajský rozvoj se opíral o vědomou snahu 
omezit čínský vliv a zdůraznit osobitě islámský charakter malajské kultu-
ry. Dalším faktorem je, ţe přijetí kapitalismu v Číně sice poněkud setřelo 
rozdíly mezi Čínou a ostatními východoasijskými zeměmi, veškeré rozdí-
ly to však nepochybně neodstranilo. To se projevuje např. příkrým kon-
trastem mezi „trţním stalinismem" převládajícím v Číně a pevně etablo-
vanou a úspěšnou volební demokracií v Japonsku. Nadto zatímco ostatní 
východoasijské reţimy jsou dnes průmyslově vyspělé a stále více urbani-
zované, Čína je dosud převáţně zemědělská. To do jisté míry vysvětluje 
i různé styly ekonomického rozvoje. V Japonsku a u ekonomických „tyg-
rů", jakými jsou Tai-wan a Singapur, se růst nyní opírá do značné míry 
o technologické inovace a důraz kladený na vzdělání a odborný výcvik, 
zatímco Čína v některých směrech stále ještě spoléhá na svou neobyčejně 
početnou venkovskou populaci, která je zdrojem obrovského mnoţství 
levných pracovních sil. 

Pojem 
Teokracie 
Teokracie (theoc-
racy, doslova „vlá-
da Boţí") je prin-
cip, podle něhoţ 
náboţenská autorita 
by měla mít vrch 
nad autoritou poli-
tickou. Teokracie je 
tudíţ reţim, ve 
kterém se státní 
funkce obsazují na 
základě toho, jaké 
místo ta či ona 
osoba zaujímá v 
náboţenské hie-
rarchii. To je na-
prostý protiklad se-
kulárního státu, ve 
kterém jsou politic-
ké a náboţenské 
funkce ostře oddě-
leny. Teokratické 
vládnutí je nelibe-
rální ve dvojím 
smyslu. Za prvé, 
narušuje rozlišení 
mezi sférou sou-
kromou a sférnou 
veřejnou, jelikoţ 
náboţenská pravid-
la a přikázání chá-
pe jako vůdčí zása-
dy jak osobního ţi-
vota, tak politické-
ho chování. Za 
druhé, politickou 
autoritu vybavuje 
potenciálně neome-
zenou mocí; je-li 
totiţ časná moc od-
vozena od duchov-
ní moudrosti, ne-
můţe se v takovém 
reţimu opírat o 
souhlas lidu a ne-
můţe být také ná-
leţitě omezována 
ústavním rámcem. 

Asijské hodnoty 
(Asian values). 
Hodnoty, ve kte-
rých se údajně od-
ráţejí dějiny, kultu-
ra a náboţenské 
základy asijských 
společnosti; příkla-
dem jsou sociální 
harmonie, respek-
tování autority a 
víra v rodinu. 
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Pojem 
Autoritarismus 
Autoritarismus 
(authoritarianism) 
je víra ve vládnutí 
„shora", resrj. prak-
tické uskutečňování 
takového vládnutí. 
Autorita se zde 
uplatňuje bez 
ohledu na souhlas 
lidu. Autoritaris-
mus je tudíţ něco 
jiného neţ autorita. 
Autorita se opírá o 
legitimitu (viz str. 
232) a v tomto 
smyslu vychází 
„zdola". Autoritář-
ské reţimy proto 
zdůrazňují, ze au-
torita má přednost 
před individuální 
svobodou. Autori-
tarismus se však 
obvykle odlišuje od 
totalitarismu. Při 
vládnutí „shora", 
spojovaném s 
monarchickým 
absolutismem, tra-
dičními diktaturami 
a většinou vo-
jenských reţimů 
jde spíše o potlače-
ní opozice a poli-
tické svobody neţ 
o daleko radikál-
nější cíl, jímţ je 
setření rozdílu me-
zi státem a občan-
skou společností. 
Autoritářské reţi-
my tudíţ někdy to-
lerují poměrně ši-
rokou škálu nábo-
ţenských a jiných 
svobod. 

Šaría (shariá). 
Islámské právo, 
údajně zaloţené na 
boţím zjevení a vy-
vozené z Koránu, 
hadíthů (Muham-
madova učení) a 
dalších pramenů. 

Islámské režimy 

Vzestup islámu jako politické síly výrazně ovlivnil politiku v sever-
ní Africe, na Blízkém východě a v některých částech Asie. V některých 
případech se militantní islamistické skupiny postavily proti stávajícím 
reţimům; často tak vyjádřily zájmy městské chudiny, která od 70. let za-
ţívala rozčarování z marxismu-leninismu. V jiných případech byly 
ovšem reţimy konstruovány nebo rekonstruovány v duchu islámu. Saud-
ská Arábie je islámským státem od svého vzniku v roce 1932. íránská re-
voluce z roku 1979 vedla ke zrodu islámské republiky ovládané ajatollá-
hem Chomejním (1900-1989); tento případ byl později následován v Sú-
dánu a v Pákistánu. V zemích typu Kaddafího Libye byly do politické 
praxe promítnuty výstřednější a spornější interpretace islámu. 

Islám však není a nikdy nebyl jen náboţenstvím. Je to spíše ucelený 
ţivotní způsob, který definuje správné morální, politické i ekonomické 
chování jak jednotlivců, tak národů a států. „Cesta islámu" se zakládá na 
učení proroka Muhammada (570-632), jak je vyjádřeno v Koránu, mus-
limy povaţovaném za zjevené slovo boţí, a v sunně, „upravené cestě", 
tradičních zvycích oddanými muslimy stále dodrţovaných, které -jak se 
tvrdí - se opírají o vlastní Prorokův ţivot. Politický islám tudíţ usiluje 
o vybudování teokracie, ve které jsou politické i jiné záleţitosti utváře-
ny ve shodě s „vyššími" náboţenskými zásadami. Politický islám ovšem 
nabyl forem značně rozdílných, sahajících od fundamentalistických ex-
trémů k extrémům pluralistickým. 

Fundamentalistická varianta islámu se obvykle spojuje s Íránem. 
Chomejní aţ do své smrti v r. 1989 předsedal systému institucionalizo-
vané vlády duchovních, uskutečňované prostřednictvím Islámské revo-
luční rady, sloţené z patnácti významných duchovních. Lidem volený 
parlament v podobě Islámského poradního shromáţdění byl sice usta-
ven, všechny zákkony však ratifikovala Rada na ochranu ústavy, zajišťu-
jící jejich soulad s principy islámu. I kdyţ v 90. letech byl za Hášimí 
Rafsandţáního nastoupen pragmatičtější a méně ideologický kurz, nábo-
ţenské právo šaría se v celém islámu nadále přísně vynucuje jako kodex 
norem právních i morálních. Síly revolučního fundamentalismu se však 
znovu dostaly ke slovu v podobě reţimu Talibanu v Afghánistánu v le-
tech 1997-2001, pro který bylo příznačné nastolení přísně teokratické 
vlády a vyloučení ţen ze škol, ekonomiky a veřejného ţivota vůbec. 
Fundamentalismus (viz str. 83) je příznačný rovněţ pro Saúdskou Ará-
bii, kde má podobně absolutistické důsledky, i kdyţ celkové ladění v 
podstatě konzervativního sunnitského reţimu v Saúdské Arábii se vý-
razně liší od revolučního populismu (viz str. 372) šiítského Íránu. 

Sami muslimové ale často protestovali, aby se kterýkoli islámský re-
ţim označoval za „fundamentalistický"; poukazovali přitom na to, ţe se 
tak pokračuje v dávno nashromáţděných západních předsudcích vůči 
„exotickému" nebo „utlačovatelskému" Východu. Důkazy, ţe islám lze 
sloučit s určitou formou politického pluralismu, lze nalézt v Malajsii. 
Třebaţe islám je v Malajsii státním náboţenstvím a Nejvyšší vládce je 
tam zároveň náboţenským představitelem i hlavou státu, určitá forma 
„řízené" demokracie, ve které má vedoucí úlohu Celostátní organizace 
sjednocených Malajců v čele s premiérem dr. Mahathirem, se uskuteč-
ňuje v rámci systému více politických stran. Mahathirova vláda sledova-
la od roku 1981 úzce islámskou a promalajskou strategii, skloubenou 
s nepokrytě japonským modelem ekonomického rozvoje. Autoritaristic- 
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ké tendence se však přesto znovu objevily, a to počínaje rokem 1988, 
kdy po vlně politicky motivovaného zatýkání a po uvalení cenzury pře-
stala fakticky existovat nezávislá justice. 

Vojenské režimy 

Zatímco většina reţimů je utvářena kombinací politických, ekono-
mických, kulturních a ideologických faktorů, některé se udrţují uplatňo-
váním především vojenské moci a soustavnou represí. V tomto smyslu 
se vojenské reţimy zařazují do širší kategorie autoritarismu. Vojenský 
autoritarismus byl častý zejména v Latinské Americe, na Blízkém vý-
chodě, v Africe a v jihovýchodní Asii, po roce 1945 se však objevil i ve 
Španělsku, Portugalsku a Řecku. Vojenský reţim se vyznačuje přede-
vším tím, ţe vedoucí místa ve státním aparátu se obsazují podle toho, jaké 
místo ta či ona osoba zaujímá v hierarchii vojenského velení. Normální 
politické a ústavní mechanismy jsou obvykle (dočasně) zrušeny a 
instituce, prostřednictvím nichţ se můţe projevovat opozice, např. vo-
lené shromáţdění a svobodný tisk, jsou bud oslabeny nebo zlikvidovány. 
I kdyţ všechny formy vojenské vlády jsou nanejvýš represivní, zahrnuje 
tato kategorie řadu různých typů. Klasickou formou vojenského reţimu 
je vojenská junta, se kterou se nejčastěji setkáváme v Jiţní Americe. Jde 
o formu kolektivního vojenského vládnutí, jehoţ jádrem je velící výbor 
(rada) důstojníků, zpravidla zastupujících tři ozbrojené sloţky: pozemní 
armádu, námořnictvo a letectvo. Junty se často vyznačují rivalitou mezi 
jednotlivými ozbrojenými sloţkami a čelnými představiteli; to má za 
následek, ţe formálně definované mocenské pozice poměrně často 
mění své faktické drţitele. 

Druhou formou vojenského reţimu je o armádu opřená osobní dik-
tatura (viz str. 401). V takových případech se v rámci junty nebo reţi-
mu vyšine do popředí jeden člověk, nezřídka pomocí kultu osobnosti 
(viz str. 369), který má „vyrobit" charismatickou autoritu. Příkladem 
jsou plukovník Papadopulos v Řecku v letech 1974-1980, generál Pino-
chet v Chile po vojenském puči v roce 1973 a generál Abach v Nigérii 
v letech 1993-1998. Ve třetí formě vojenského reţimu je armáda roz-
hodujícím faktorem, který reţim udrţuje, armádní představitelé se však 
spokojí s tím, ţe v pozadí „tahají za nitky". To se stalo např. v Brazílii 
po roce 1945. Ozbrojené síly dospěly k závěru, ţe legitimita reţimu 
vzroste, bude-li se i nadále udrţovat dělící čára mezi politickými a vo-
jenskými funkcemi a představiteli. Taková dělící čára ovšem můţe pod-
něcovat touhu po ústavní politice a zastupitelských orgánech a zuţovat 
prostor pro přímý vojenský zásah. Časem tak sílí tendence k polyarchii. 
Podrobněji se o povaze vojenských reţimů hovoří v kapitole 18. 

Shrnutí 

> Vládou je kaţdý mechanismus, prostřednictvím něhoţ se uspořádaně 
vládne. Jejím hlavním rysem je schopnost přijímat a vynucovat kolek-
tivní rozhodnutí. Politický systém nebo reţim však nezahrnuje jen me-
chanismy vládnutí a státní instituce, ale i struktury a procedury, pro-
střednictvím nichţ jsou tyto mechanismy a instituce v interakci se spo-
lečností jako celkem. 
> Klasifikování politických systémů má dvojí účel. Za prvé, pomáhá vě-
ci pochopit tím, ţe umoţňuje srovnávat a odhalovat podobnosti a rozdí- 

Junta, doslova ra-
da. Určitá (zpra-
vidla vojenská) kli-
ka, která se revolu-
cí nebo převratem 
chopí moci. 
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ly v rámci jinak beztvarého nakupení faktů. Za druhé, pomáhá zhodnotit 
efektivitu neboli úspěšnost různých politických systémů. 
> Reţimy se klasifikovaly podle různých kritérií. „Klasické" typologie, 
pocházející od Aristotela, se zaměřovaly na ústavní uspořádání a institu-
cionální struktury, zatímco přístup pomocí „tří světů" upozorňoval zejména 
na materiální a ideologické rozdíly mezi systémy v kapitalistickém „prvním 
světě", v komunistickém „druhém světě" a v rozvojovém „třetím světě". 
> Zhroucení komunismu a postupující demokratizace vedly k tomu, ţe 
pojmenovat politické obrysy moderního světa je daleko obtíţnější. Kon-
venční typologie tudíţ zastaraly. Přesto lze stále ještě mezi reţimy rozli-
šovat na základě toho, jak do sebe v praxi zapadají jejich politické, eko-
nomické a kulturní rysy, s tím ovšem, ţe všechna klasifikační schémata 
jsou dočasná. 
> Teoretikové „konce dějin" hlásali, ţe dějiny skončily nebo nutně skončí 
celosvětovým triumfem západní liberální demokracie. Pravda je, ţe 
nejběţnějším typem reţimu je dnes v moderním světě nějaká forma de-
mokracie. Existují však důkazy, ţe typy reţimů jsou dnes sloţitější a roz-
manitější. Významné rozdíly lze zaznamenat mezi západními polyar-
chiemi, novými demokraciemi, východoasijskými reţimy, islámskými 
reţimy a vojenskými reţimy. 

Otázky k diskusi 

- Má Aristotelovo třídění politických systémů v moderním světě vůbec 
nějaký význam? 

- Existuje ještě něco jako „třetí svět"? 
- Nakolik se postkomunistické reţimy oprostily od své komunistické mi-

nulosti? 
- Proč se liberálně demokratické struktury projevily jako tak účinné a ús-

pěšné? 
- Nakolik demokratické jsou západní polyarchie? 
- Pokud jde o základ moderního reţimu, nabízí konfucianismus a islám 

schůdnou alternativu západního liberalismu? 
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KAPITOLA 3 

Politické ideologie 

„Filozofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit." 
Karel Marx, Teze o Feuerbachovi (1845) 

Nikdo nevidí svět takový, jaký je. Všichni pohlíţíme na svět závojem 
teorií, předpokladů a domněnek. Pozorování a interpretace jsou tedy těsně 
propojeny: hledíme-li na svět, dáváme mu zároveň význam. To má pro 
zkoumání politiky závaţné důsledky. Zejména to ukazuje, jak je nutné 
odhalovat předpoklady a domněnky, které do něho vnášíme. Tyto 
předpoklady jsou samy součástí širších politických kréd nebo tradic, kte-
rým se obvykle říká „politické ideologie". Kaţdý z „ismů" (liberalismus, 
socialismus, konzervatismus, feminismus, fašismus atd.) vytváří určitý 
osobitý intelektuální rámec čili paradigma, a kaţdý z nich nabízí vlastní 
vidění a hodnocení politické reality, vlastní světový názor. Přesto neexi-
stuje shoda ani pokud jde o povahu ideologie, ani pokud jde o roli, kte-
rou politická ideologie - tak či onak - v politickém ţivotě hraje. 

Ve 3. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je politická ideologie? 
- Jakými tématy, teoriemi a principy se kaţdá z hlavních ideologií vy-

značuje? 
- Jaké konkurující si tradice kaţdá z ideologií zahrnuje a jaká vnitřní na-

pětí jsou v ní obsaţena? 
- Jak se hlavní ideologie mění v čase? 
- Jak vysvětlit vzestup a pád jednotlivých ideologií? 
- Dospěla ideologie ke svému konci? Můţe ideologie dospět ke svému 

konci? 

Co je politická ideologie? 

Ideologie je jedním z nejkontroverznějších pojmů, s nimiţ se při ana-
lýze politiky setkáváme. I kdyţ dnes se tento termín obvykle uţívá neu-
trálně na označení rozvinuté sociální filozofie nebo světového názoru, 
v minulosti vyvolával asociace výrazně negativní. Během své občas 
strastiplné kariéry se pojem ideologie běţně uţíval jako politická zbraň, 
pomocí níţ se zavrhovaly nebo kritizovaly názory nebo doktríny, se kte-
rými mluvčí nesouhlasil. 

Termín „ideologie" poprvé v roce 1796 pouţil francouzský filozof 
Destutt de Tracy (1754-1836), a to k označení nové „vědy o idejích" 
(doslova idea-logie), která měla odhalit původ vědomého myšlení i jed-
notlivých idejí. De Tracy doufal, ţe jednoho dne bude mít ideologie stej-
ný status jako etablované vědy typu zoologie nebo biologie. Daleko tr-
valejší význam dostalo toto slovo v 19. století ve spisech Karla Marxe 



Racionalismus 
(ra- 

tionalism). Přesvěd-
čení, ţe svět je 
moţno pochopit a 
vysvětlit lidským 
rozumem, zaloţené 
na předpokladu ra-
cionální struktury 
světa. 

Pragmatismus 
(pragmatism). Teorie 
nebo praxe, která 
zdůrazňuje pře-
devším praktické 
okolnosti a cíle; 
pragmatismus zna-
mená i nedůvěru k 
abstraktním idejím. 
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(viz str. 73). U Marxe ideologie rovná se ideje „vládnoucí" třídy, tj. ideje, 
které pomáhají udrţet třídní systém a zvěčnit vykořisťování. Ve svém 
raném díle Německá ideologie Marx a Engels napsali: „Myšlenky vlád-
noucí třídy jsou v kaţdé epoše vládnoucími myšlenkami, tj. třída, která 
je vládnoucí materiální silou společnosti, je zároveň její vládnoucí du-
chovní silou. Protoţe vládnoucí třída má k dispozici prostředky materi-
ální produkce, disponuje zároveň prostředky duchovní produkce..." 
(Marx a Engels (1946)). 

Definitorickým znakem ideologie v marxistickém smyslu je to, ţe je 
falešná: podřízené třídy mystifikuje a mate tím, ţe před nimi skrývá roz-
pory, na nichţ jsou zaloţeny všechny třídní společnosti. Za kapitalismu 
šíří ideologie třídy vlastníků (burţoazní ideologie) mezi vykořisťováným 
proletariátem iluze čili „falešné vědomí", které mu brání poznat, ţe je 
vykořisťován. Marx si přesto nemyslel, ţe ideologický charakter mají 
všechny politické názory. Tvrdil, ţe jeho vlastní dílo, které se snaţí proces 
třídního vykořisťování a útlaku odhalit, je vědecké. Podle jeho názoru je 
mezi vědou a ideologií, pravdou a nepravdou zřejmý rozdíl. Ten byl však 
později poněkud zatemňován v dílech dalších marxistů, jakými byli např. 
Lenin (viz str. 97) a Gramsci (viz str. 224). Ti totiţ hovořili nejen o 
„burţoazní ideologii", ale i o „socialistické ideologii" nebo „prole-tářské 
ideologii". Takové termíny by Marx povaţoval za absurdní. 
Jinak pouţívali tento termín liberálové a konzervativci. Nástup tota-

litních diktatur v meziválečném období podnítil autory typu Karla Pop-pera 
(1902-1994), J. L. Talmona a Hannah Arendtové (viz str. 29), aby na 
ideologii pohlíţeli jako na nástroj sociální kontroly, který má zajistit 
konformní chování a podřízenost. Tito liberálové z časů studené války, 
kteří se často dovolávali příkladu fašismu a komunismu, pouţívali termín 
ideologie na označení „uzavřeného" myšlenkového systému, který si sice 
nárokuje pravdivost, ale odmítá tolerovat opoziční myšlenky a 
konkurující názory. Naopak liberalismus, který zůstává věren individuální 
svobodě, stejně jako doktríny typu konzervatismu a demokratického 
socialismu, které v rozsáhlé míře sdílejí liberální principy, evidentně 
ideologiemi nejsou. Tyto doktríny jsou „otevřené", jelikoţ připouštějí a 
dokonce důsledně poţadují svobodou diskusi, opozici a kritiku. 

S výrazně konzervativním pouţitím termínu „ideologie" přišli myslitelé 
typu Michaela Oakeshotta (viz str. 231). V jejich pohledu se projevuje pro 
konzervatismus příznačný skepticismus pokud jde o hodnotu racionalismu, 
vycházející z přesvědčení, ţe lidská mysl svět z velké části vůbec nedokáţe 
obsáhnout. Oakeshott to vyjádřil slovy, ţe při politické činnosti se „lidé plaví 
po moři, které je bezbřehé a bezedné". Z tohoto hlediska jsou ideologie 
abstraktní „myšlenkové systémy", tj. soubory myšlenek, které politickou 
realitu překrucují, protoţe tvrdí, ţe vysvětlují něco, co vlastně vůbec vysvětlit 
nelze. Proto také konzervativci tradičně odmítali, ţe by sami podléhali nějaké 
ideologii; konzervatismus raději líčí jako určitou dispozici nebo 
„myšlenkový postoj" a hlásí se k pragmatismu, k tradici (viz str. 234) a k 
dějinám. 

Všechna tato uţití mají ovšem jednu nevýhodu: jelikoţ jsou buď ne-
gativní nebo pozitivní, pouţití slova ideologie omezují. Jinak řečeno, ur-
čité politické doktríny jsou z kategorie „ideologií" vyloučeny. Marx na-
příklad trval na tom, ţe jeho ideje jsou vědecké, nikoli ideologické, libe-
rálové odmítali, ţe by se na liberalismus mělo pohlíţet jako na ideologii 
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a konzervativci tradičně tvrdili, ţe jsou pro politický styl spíše praktický 
neţ ideologický. Nadto kaţdá z těchto definic je zatíţena hodnotami 
a orientací na nějakou konkrétní politickou doktrínu. Všezahrnující defi-
nice „ideologie" (definice, která by pokrývala všechny politické tradice) 
tudíţ nutně musí být neutrální: musí odvrhnout představu, ţe ideologie 
jsou „dobré" nebo „špatné", pravdivé nebo nepravdivé, osvobozující ne-
bo ujařmující. To je přednost moderního, společenskovědního významu 
tohoto termínu, kdy ideologie se chápe jako názorový systém zaměřený 
na akci, jako vzájemně propojený soubor myšlenek, který nějak orientuje 
nebo inspiruje politické jednání. 

Liberalismus 

Kaţdý přehled politických ideologií musí začít liberalismem, a to 
proto, ţe liberalismus je v podstatě ideologií průmyslově vyspělého Zá-
padu a občas je vydáván i za jakousi metaideologii, která do sebe dokáţe 
zahrnout širokou škálu vzájemně si konkurujících hodnot a názorů. V 
podobě rozpracovaného politického kréda se liberalismus objevil teprve 
počátkem 19. století; teorie a principy, které jsou pro liberalismus pří-
značné, se však postupně formovaly uţ v předchozích 300 letech. Libe-
ralismus byl produktem zhroucení feudalismu a růstu trţní neboli kapi-
talistické společnosti, která feudalismus vystřídala. V raném liberalismu 
se nepochybně odrazily aspirace nastupující průmyslové střední třídy. 
Od té doby jsou liberalismus a kapitalismus těsně (podle některých au-
torů neoddělitelně) spjaty. Ve své nejranější podobě byl liberalismus po-
litickou doktrínou. Útočil proti absolutismu (viz str. 48) a feudálním pri-
vilegiím a místo nich prosazoval ústavní a později zastupitelský stát. Po-
čátkem 19. století se zformovalo výrazně liberální ekonomické krédo, 
které vychvalovalo ctnosti příznačné pro kapitalismus laissez-faire (viz 
str. 205) a odsuzovalo jakékoli státní zásahy. Koncem 19. století se však 
objevila určitá forma sociálního liberalismu s pozitivnějším vztahem 
k sociálním reformám a k zásahům do ekonomiky. Jejich zdůrazňování 
se stalo charakteristickým tématem moderního liberalismu čili liberalis-
mu 20. století. 

Pojem 
Ideologie 
Z hlediska spole-
čenských věd je 
ideologie 
{ideology) více či 
méně skloubený 
soubor idejí, které 
jsou základem or- 

anizované politic-
é aktivity, ať uţ 

tato aktivita má 
stávající systém 
mocenských vztahů 
zachovat, změnit 
nebo svrhnout. 
Všechny ideologie 
roto (a) nabízejí 
hodnocení stávají-

cího řádu, obvykle 
v podobě „světové-
ho názoru", (b) 
předkládají model 
ţádoucí budouc-
nosti, tedy vizi 
Dobré společnosti, 
(c) ukazují, jak by 
se politická změna 
mohla a měla při-
vodit. Ideologie 
ovšem nejsou myš-
lenkové soustavy 
hermeticky uzavře-
né: jsou to spíše 
proměnné soubory 
idejí, které se nad-
to v řadě bodů vzá-
jemně překrývají. 
Na „fundamentál-
ní" úrovni připomí-
nají ideologie poli-
tické filozofie; na 
úrovni „operativní" 
nabývají podoby 
širokých politic-
kých hnutí (Seli-
ger, 1976). 

 

Abeceda liberalismu 

- Individualismus: Individualismus (viz str. 212) je ústředním princi-
pem liberální ideologie. Odráţí se v něm víra v zásadní význam lidské-
ho individua, které je důleţitější neţ jakákoli sociální skupina nebo ko-
lektiv. Na lidi se hledí především jako na jednotlivce. Z toho vyplývá, ţe 
morálně vzato mají všichni lidé stejnou hodnotu a kaţdý má v sobě ně-
co osobitého, čím se odlišuje od ostatních. Liberalismus si tudíţ klade za 
cíl vybudovat společnost, ve které se všichni jednotlivci mohou rozvíjet 
a všem se můţe dařit, a ve které jde kaţdý podle svých nejlepších schop-
ností za „dobrem", které si sám definuje. To přispělo k názoru, ţe libe-
ralismus je morálně neutrální, jelikoţ stanoví soubor pravidel, v jehoţ 
rámci mohou jednotlivci činit vlastní morální rozhodnutí. 
- Svoboda: Individuální svoboda (viz str. 317) čili volnost (obě slova -
anglicky freedom a liberty - znamenají totéţ) je ústřední hodnotou libe-
ralismu; dává se jí přednost dejme tomu před rovností, spravedlností ne-
bo autoritou. To přirozeně vyplývá z víry v jednotlivce a z přání zajistit, 

Metaideologie 
imeta-ideology). 
Ideologie vyššího 
stupně neboli dru-
hého řádu, která 
formuluje základ, 
na kterém můţe 
probíhat ideologic-
ká diskuse. 

g 

p 



Pokrok (progress) 
Postup kupředu; 
přesvědčení, podle 
něhoţ dějiny se vy-
značuiítim,ţena 
zaklade nashro-
máţděného vědění 
a moudrosti jde 
lidstvo vpřed. 

Meritokracie (me-
ntocracy). Vláda 
nadaných;zásada, ze 
odměny a funkce by 
se měly rozdílet 
podle schopností. 
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aby kaţdý mohl jednat, jak se mu zlíbí nebo jak si zvolí. Liberálové nic-
méně hlásají „svobodu v rámci zákona", jelikoţ uznávají, ţe svoboda 
jednoho můţe ohroţovat svobodu druhých a můţe se změnit v libovůli. 
Proto prosazují myšlenku, ţe jednotlivci by se měli těšit co největší svo-
bodě, kterou lze sladit se stejnou svobodou všech. - Rozum: Liberálové 
věří, ţe struktura světa je racionální a ţe lidský rozum a kritické zkoumání 
ji dokáţí odhalit. To je vede k víře, ţe jednotlivci mohou sami dospívat k 
moudrým závěrům, jelikoţ jsou - ve většině případů - nejlepšími soudci 
svých vlastních zájmů. To liberály podněcuje rovněţ k víře v pokrok a v 
to, ţe rozdíly mezi sebou dokáţí lidé řešit spíše diskusí a argumentací neţ 
proléváním krve a válkou. - Rovnost: Z individualismu vyplývá i víra v 
zásadní rovnost, tedy přesvědčení, ţe jednotlivci se „rodí sobě rovni" 
přinejmenším co do své morální hodnoty. To se projevuje v pozitivním 
postoji liberálů k rovným právům, zejména v podobě právní rovnosti 
(„rovnost před zákonem") a rovnosti politické („jeden člověk, jeden hlas; 
jeden hlas, jedna hodnota"). Jelikoţ však jednotlivci nemají stejné nadání 
a nejsou ochotni stejně pracovat, liberálové neprosazují sociální rovnost 
neboli rovnost výsledků. Spíše upřednostňují rovnost příleţitostí (stejnou 
„startovací čáru"), která dává všem rovnou šanci uplatnit jejich nerovný 
potenciál. Liberálové se proto staví za princip meritokracie; zásluhou 
(merit) se zde rozumí zhruba talent plus usilovná práce. 

- Tolerance: Liberálové věří, ţe tolerance (tj. snášenlivost: ochota dovolit 
ostatním, aby mysleli, mluvili a jednali způsobem, který sami tolerující 
neschvalují) je jak zárukou svobody jednotlivce, tak prostředkem, pomocí 
něhoţ se společnost obohacuje. Jsou přesvědčeni, ţe pluralismus (viz str. 97) 
v podobě morální, kulturní a politické rozmanitosti je pozitivní a zdravý: 
zajišťuje, ţe všechny názory se prověří na volném trhu idejí, a tak 
podněcuje diskusi a intelektuální pokrok. Nadto liberálové věří, ţe existuje 
jistá rovnováha čili přirozená harmonie mezi konkurujícími si názory a 
zájmy, a proto obvykle odmítají samu představu nesmiřitelného konfliktu. 

- Konsens: Podle názoru liberálů by se autorita a společenské vztahy 
měly vţdy zakládat na dobrovolném konsensu čili souhlasu. Vláda se tu-
díţ musí opírat o „souhlas ovládaných". Tato doktrína vede liberály 
k upřednostňování zastupitelského principu (viz str. 244) a demokracie. 
Obdobně společenské útvary a sdruţení vznikají na základě smluv, dob-
rovolně uzavíraných jednotlivci, kteří zamýšlejí sledovat kaţdý svůj 
vlastní zájem. V tomto smyslu vychází autorita „zdola" a jejím základem 
je vţdy legitimita (viz str. 232). 

- Konstitucionalismus: Na vládu, resp. na stát liberálové sice pohlíţejí 
jako na ţivotně důleţitou záruku řádu a stability ve společnosti, zároveň 
si však jsou stále vědomi, ţe vláda se můţe změnit v tyranii zaměřenou 
proti jednotlivci („moc má tendenci korumpovat" - lord Acton). Proto 
věří v omezenou vládu. Tohoto cíle lze dosáhnout fragmentací (rozdro-
bením) státní moci, vytvořením brzd a vyváţení mezi různými státními 
orgány a přijetím kodifikované čili „psané" ústavy, jejíţ součástí bude 
listina práv, která definuje vztahy mezi státem a jednotlivcem. 
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John Locke (1632-1704) 

fordské univerzitě studoval medicínu. V roce 1661 se stal tajemníkem Anthonyho Ashle- 
ye Coopera, prvního hraběte ze Shaftsbury. Lockovy politické názory se formovaly na po 
zadí anglické revoluce a často se chápou jako ospravedlnění Slavné revoluce, která v Bri 
tánii skoncovala s absolutismem a nastolila konstitucní monarchii Viléma Oranţského. Ve  
vývoji raného liberalismu sehrál Locke jednu z klíčových rolí, zejména svým zdůrazňo-  
váním „přirozených" čili Bohem daných práv: právo na ţivot, práva na svobodu a práva 
na majetek. Jeho názory, jimiţ prosazoval zastupitelský princip a toleranci, výrazně ovliv-  
nily americkou revoluci. Nejdůleţitějšími Lockovými díly o politice jsou Dopis o tole-
ranci (1689) a Dvě pojednání o vládě (1690). 

Klasický liberalismus 

Hlavním tématem klasického liberalismu je důsledný individualismus. 
Na lidi hledí jako na egoistické bytosti, které sobecky sledují svůj zájem a 
spoléhající se převáţně samy na sebe. V rámci toho, čemu C.B. 
Macpherson (1962) říkal „posesivní individualismus", se chápou jako 
vlastníci svých osobností a schopností, kteří nic nedluţí ani společnosti, 

ani jiným jednotlivcům. Tento atomistický pohled na společnost je pod-
loţen vírou v „negativní" svobodu, která znamená nezasahování do sféry 
jednotlivce. Z toho nutně plyne v zásadě odmítavý postoj ke státu a k 
jakýmkoli státním zásahům. 

Slovy Torna Paina (viz str. 246) řečeno, je stát „nutné zlo". Je zlo 
„nutné" přinejmenším proto, protoţe nastoluje řád a bezpečnost a zajištUje 

vymahatelnost smluv. Nicméně je „zlo", jelikoţ vnucuje společnosti 
jakousi kolektivní vůli a tak omezuje svobodu a odpovědnost jednotlivce. 
Ideálem klasického liberalismu je proto minimální stát, stát „noční hlídač", 
jehoţ úkolem je pouze chránit občany před zásahy spoluobčanů. V podobě 
ekonomického liberalismu je tento názor zaloţen na pevné víře v 
mechanismy volného trhu a na přesvědčení, ţe ekonomika funguje nejlépe 

tehdy, kdyţ si jí stát nevšímá. Ideálem je tudíţ kapitalismus laissez-faire, 
který garantuje prosperitu, stvrzuje svobodu jednotlivce a zajišťuje sociální 
spravedlnost, jelikoţ umoţňuje vzestupy i pády jednotlivců podle jejich 
schopností. 

Moderní liberalismus 

Moderní liberalismus se vyznačuje smířlivějším postojem ke státním 
zásahům. V USA se dokonce slovu „liberální" rozumí tak, ţe v sobě za-
hrnuje podporu spíše „velkého" státu neţ státu „minimálního". Tento 

posun způsobilo uznání skutečnosti, ţe průmyslový kapitalismus přinesl 
jen nové formy nespravedlnosti a masy obyvatelstva nechal v područí 
rozmarů trhu. Ovlivněni dílem J. S. Milla prosazovali tzv. noví liberálo-vé 
- lidé jako T. H. Green (1936-1882), L. T. Hobhouse (1864-1929) a A. 
Hobson (1858-1940) - širší, „pozitivnější" vidění svobody. V této 
perspektivě svoboda neznamená jen nechat člověka na pokoji; to můţe být 

také svobodou hladovět. Svoboda se spojuje spíše s rozvojem osobnosti a s 
rozkvětem jednotlivce, tj. se schopností jednotlivce dospět k plné 
seberealizaci. 

Atomismus (ato-
mism). Představa, 
ţe společnost ie 
soubor jednotlivců, 
kteří jsou do znač-
né míry soběstační, 
nebo tendence k 
rozbití společnosti 
a k izolovanosti. 

Ekonomický libe-
ralismus (econo-
mic liberalism). 
Víra v trh jako sa-
moregulační me-
chanismus, přiro-
zeně směřující k 
tomu, aby se 
kaţdému dostalo 
prosperity a rov-
ných příleţitostí. 

„Velký" stát (big 
governmenť). Stát 
intervenující, ob-
vykle regulující i 
ekonomiku a so-
ciální věci. 
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John Stuart Mill (1806-1873) 
Britský filozof, ekonom a politik. Jeho otec, teoretik utilitarismu James Mill (1773-1836), 
ho podrobil velice přísným výchovným metodám a přinutil jej k neobyčejně intenzivnímu 
studiu. Výsledkem bylo, ţe mladý Mill se ve dvaceti letech nervově zhroutil. Pak vypra-
coval humánnější filozofii ovlivněnou Coleridgem a německými idealisty. Millova hlav-
ní díla, mj. O svobodě (1859), Úvahy o zastupitelské vládě (1861) a O poddanství zen 
(1869), měla značný vliv na vývoj liberálního myšlení. Míliovy četné a sloţité práce 
v mnoha směrech stírají hranice mezi klasickým a moderním liberalismem. Jeho nedůvěra 
ke státnímu intervencionismu byla pevně zakořeněna v principech 19. století. Jeho důraz 
na kvalitu ţivota (projevující se angaţovaností ve prospěch „individuality") a jeho 
sympatie pro takové věci, jakými jsou volební právo ţen a dělnická druţstva, však uţ zře-
telně předznamenávaly vývoj 20. století. 

Tento názor se stal základem sociálně orientovaného liberalismu (li-
beralismu státu blahobytu). Pro něj je příznačné uznání, ţe státní zásahy, 
zejména v podobě sociálního zabezpečení (viz str. 435), mohou rozšířit 
svobodu, jelikoţ ochrání jednotlivce před sociálními zly, která kalí jeho 
existenci. Britská Beveridgova zpráva z roku 1942 charakterizovala tato 
zla jako „pět obrů", jimiţ jsou nemajetnost, nevědomost, nepohyblivost, 
nečistota a nemoc. Moderní liberálové rovněţ odhodili víru v kapitalis-
mus laissez-faire. To vyplynulo do značné míry z poznání, k němuţ do-
spěl J. M. Keynes (viz str. 206); podle něho lze růst a prosperitu udrţet 
jedině systémem řízeného neboli regulovaného kapitalismu, ve kterém 
hlavní odpovědnost za ekonomiku má stát. Souhlas moderních liberálů 
s kolektivním zabezpečením a státními zásahy byl ovšem vţdy jen pod-
míněný. Liberálům šlo o nedobrou situaci, ve které se ocitají slabí a zra-
nitelní, ti, kdo si skutečně nemohou pomoci sami. Moderní liberálové 
chtějí povznést jednotlivce na takovou úroveň, kdy budou opět schopni 
přebírat odpovědnost sami za sebe a přijímat vlastní morální rozhodnu-
tí. Z pokusů smířit principy liberalismu s politikou sociálního zabezpe-
čení a přerozdělování měl největší vliv pokus, který podnikl John Rawls 
(viz str. 79). 

Přerozdělování 
{redistribution). 
Zmenšování mate-
riálních rozdílů 
kombinací progre-
sivního zdanění a 
poskytování soci-
álních sluţeb a dá-
vek. 

Ancien régime 
(jranc) .Doslova 
starý pořádek; ob-
vykle se tento ter-
mín spojuje s abso-
lutistickými struk-
turami z doby před 
francouzskou revo-
lucí. 

Konzervatismus 

Konzervativní ideje a doktríny se ponejprv objevily koncem 18. 
a počátkem 19. století, a to jako reakce na zrychlující se tempo ekono-
mických a politických změn, v mnoha směrech symbolizované fran-
couzskou revolucí. V tomto smyslu se konzervatismus vracel k ancien 
régime. Ve snaze čelit tlakům, které přinesl růst liberalismu, socialismu 
a nacionalismu vystoupil konzervatismus s obranou tradičního společen-
ského řádu, vystavovaného stále většímu ohroţení. Od počátku však bylo 
zřejmé, ţe konzervativní myšlení není všude stejné. Na evropském 
kontinentě se objevila forma konzervatismu, pro kterou bylo příznačné 
dílo takových myslitelů jako byl např. Joseph de Maistre (1753-1821). 
Tento konzervatismus byl vyhraněně autokratický a reakční, protoţe ze 
zásady odmítal byť jen pomyšlení na reformu. Opatrnější, pruţnější a na-
konec úspěšnější forma konzervatismu se objevila ve Spojeném králov-
ství a v USA; pro ni byl příznačný názor Edmunda Burka, ţe „ke kon-
zervování je zapotřebí změny". Tento postoj konzervativců umoţnil, aby 
si pod paternalistickým praporem „jednoho národa" prisvojili věc sociál-
ní reformy. Ve Spojeném království vyvrcholila tato tradice v 50. letech 
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Edmund Burke (1729-1797) 

V Dublinu narozený britský státník a politický myslitel, často prezentovaný jako zakla-
datel angloamerické konzervativní tradice. Jeho dodnes přetrvávající proslulost se opírá 
o řadu děl, zejména o Úvahy o revoluci ve Francii (1790), ve kterých Burke kritizoval 
francouzskou revoluci. Americkou revoluci přijímal se sympatiemi, snahy utvářet fran-
couzskou politiku na bázi abstraktních principů typu volnosti, rovností a bratrství však zá-
sadně odmíta. Moudrost pramení podle Burka především ze zkušeností, z tradice a z dějin. 
Burke ovšem zastával názor, ţe francouzská monarchie si svůj osud zavinila do značné 
míry sama, protoţe zarputile odmítala, ţe má-li se něco zachovat, musí se to měnit. Na stát 
pohlíţel Burke se skepsí. Uznával sice, ţe můţe zabránit zlu, zřídka však, tvrdil, dokáţe 
nastolit dobro. Trţní síly povaţoval za „přirozené právo". 

20. století, kdy se Konzervativní strana smířila s poválečným uspořádá-
ním a začala hlásat vlastní variantu keynesiánské sociální demokracie. 
Počínaje 70. léty se však tyto myšlenky začaly ocitat pod stále větším tla-
kem, který nakonec vedl k nástupu Nové pravice. Radikálně antietatis-
tická a antipaternalistická varianta konzervatismu, příznačná pro Novou 
pravici, rozsáhle čerpá z klasických liberálních témat a hodnot. 

Abeceda konzervatismu 

- Tradice: Hlavní téma konzervativního myšlení, totiţ „touha konzer-
vovat", je těsně spjato s domnělými hodnotami tradice a s úctou k zave-
deným zvykům a institucím, které přetrvaly dlouhý čas. Podle tohoto ná-
zoru se v tradici odráţí nashromáţděná moudrost minulosti a instituce 
a postupy „prověřené časem"; toto vše je třeba zachovat k dobru nyní ţi-
jících i těch, kteří se teprve narodí. Předností tradice je i to, ţe přináší sta-
bilitu a bezpečnost, protoţe jednotlivcům dodává vědomí sociální a dě-
jinné sounáleţitosti. 
- Pragmatismus: Konzervativci tradičně zdůrazňovali meze lidské ra-
cionality, jeţ jsou dány nekonečnou sloţitostí světa, ve kterém ţijeme. 
Proto nevěří abstraktním principům a myšlenkovým soustavám, ale spíše 
zkušenosti, dějinám a především pragmatismu: názoru, ţe jednání je 
třeba přizpůsobovat reálným okolnostem a cílům, tj. ohledům na to, „co 
funguje". Své přesvědčení tudíţ konzervativci neprezentují jako ideolo-
gii, ale jako určitý „stav mysli" nebo „postoj k ţivotu"; přitom ovšem po-
pírají, ţe by šlo o bezzásadový oportunismus. 
- Nedokonalost člověka: Konzervativní pohled na lidskou přirozenost 
je vcelku pesimistický. Lidské bytosti mají své meze, jsou závislé, touţí 
po jistotě, vábí je to, co je jim důvěrně známé, vyzkoušené a ověřené, 
a mají potřebu ţít ve stabilních a uspořádaných společenstvích. Jednot-
livci jsou nadto morálně narušení, poznamenaní sobectvím, závistí a tou-
hou po moci. Kořeny zločinnosti a nepořádků jsou tudíţ spíše v lidském 
jedinci neţ ve společnosti. Zachování řádu (viz str. 409) proto vyţaduje 
silný stát, vynucování přísných zákonů a tvrdé tresty. 
- Organické pojetí společnosti: Místo aby společnost brali jako arte 
fakt, který je výsledkem tvořivé vynalézavosti lidí, konzervativci ji tra 
dičně chápali jako jakýsi organický celek nebo ţivý organismus. Spole 
čenská struktura s jejími rozmanitými institucemi a s celým „předivem 
pospolitostí" (rodiny, místní společenství, národ atd.), je tedy výsledkem 
přirozené nezbytnosti a přispívá ke zdraví a stabilitě společnosti. Celek 
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Přirozená aristo-
kracie (natural 
aristocracy). Idea, 
podle níţ talent a 
vůdcovství jsou 
vlastnosti dědičné, 
resp. vrozené a 
nelze je získat 
vlastním úsilím ne-
bo sebeprosazová-
ním. 
Noblesse oblige 
(franc). Doslova 
šlechtictví zavazu-
je: obecně povin-
nost vést nebo 
chránit méně ob-
šťastněné a méně 
privilegované. 
Toryovství (tory-
ism). Ideologický 
postoj v rámci kon-
zervatismu, vyzna-
čující se vírou v 
hierarchii, zdů-
razňováním tradic 
a povinností a or-
ganickým chápá-
ním společnosti. 

je víc neţ soubor jednotlivých částí. Pro zachování pospolitosti (viz str. 
193) a udrţení společenské soudrţnosti jsou nanejvýš důleţité i sdílené 
(často „tradiční") hodnoty a společná kultura. 
- Hierarchie: Podle názorů konzervativců je odstupňování společenské-
ho postavení a statusu přirozené a v organické společnosti nevyhnutelné. 
Odráţí se v různých rolích a povinnostech například zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, učitelů a ţáků a rodičů a dětí. Hierarchie a nerovnost pře-
sto prý nevedou ke konfliktům, protoţe vzájemně závazky a povinnosti 
drţí společnosti pohromadě. Jelikoţ „místo na slunci", které ten či onen 
člověk zaujímá, je do značné míry dílem štěstí a náhody zrození, věci se 
ve skutečnosti mají tak, ţe bohatým a privilegovaným připadá zvláštní 
povinnost pečovat o ty, kdo byli obšťatněni méně. 
- Autorita: Konzervativci zastávají názor, ţe autorita je vţdy do jisté 
míry uplatňována „shora"; skýtá totiţ vedení (viz str. 366), orientaci 
a podporu těm, kterým se nedostává vědomostí, zkušenosti nebo výcho-
vy, aby mohli ve vlastním zájmu moudře jednat (příkladem je autorita ro-
dičů ve vztahu k dětem). Kdysi měla značný vliv myšlenka přirozené 
aristokracie; dnes se však autorita a vedení (vůdcovství - leadership) 
chápe spíše jako důsledek zkušeností a odborné přípravy. Autorita má tu 
přednost, ţe je zdrojem společenské soudrţnosti; dává totiţ lidem jasně 
na srozuměnou, kdo jsou a co se od nich očekává. Svoboda tudíţ musí 
jít ruku v ruce s odpovědností; do značné míry tedy spočívá v ochotném 
přijímání závazků a povinností. 
- Majetek: Za nanejvýš důleţité pokládají konzervativci vlastnění ma-
jetku, protoţe skýtá lidem bezpečnost a jistou nezávislost na státu a má 
je k tomu, aby ctili právo a majetek ostatních. Majetek je také prodlou-
ţením lidské osobnosti, a to v tom smyslu, ţe lidé se „vidí" v tom, co 
vlastní: ve svých domech, autech atd. K vlastnictví ovšem nepatří jen 
práva, ale i povinnosti. Podle tohoto názoru jsme vlastně v jistém smys-
lu pouhými stráţci, spravovateli majetku, který byl buď zděděn po před-
cích („rodinné stříbro" - the family silver) nebo můţe mít cenu pro ty, 
kteří teprve přijdou. 

Paternalistický konzervatismus 

Paternalistický proud v rámci konzervativního myšlení vychází dů-
sledně z principů, jakými jsou organické vidění společnosti, hierarchie 
a povinnosti, a lze ho tudíţ chápat jako produkt tradičního konzervatis-
mu. Patemalismus, jehoţ počátky se často spatřují v raných dílech Ben-
jamina Disraeliho (1804-1881), přichází s kombinací obezřelosti a prin-
cipiálnosti. Kdyţ varoval před nebezpečím, ţe Spojené království se 
rozdělí na „dva národy: bohaté a chudé", Disraeli vyjadřoval široce po-
citbvané obavy ze sociální revoluce. Toto varování ho vedlo k apelu na 
sobecký zájem privilegovaných, kteří musí pochopit, ţe „reforma shora" 
je lepší neţ „revoluce zdola". Toto sdělení bylo podpíráno poukazem na 
zásady povinnosti a sociální zavázanosti, vyjádřené v neofeudálních ide-
jích typu noblesse oblige. Podle tohoto názoru je povinnost vlastně ce-
nou, kterou se platí za privilegium; na lidi mocné a obdařené vlastnic-
tvím přechází povinnost postarat se o ty, kterým se tak dobře nedaří, a to 
v širším zájmu soudrţnosti a jednoty společnosti. Výsledný princip jed-
noho národa, jádro toho, čemu se oprávněně dá říci toryovství, není ani 
tak odrazem ideálu sociální rovnosti jako spíše vizí organické vyváţe-
nosti, totiţ soudrţné a stabilní hierarchie. 
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Tradice jednoho národa zahrnuje nejen sklon k sociální reformě, ale 
také v podstatě pragmatický postoj k hospodářské politice. To je zcela 
jasně vidět na přístupu „střední cesty", který si v 50. letech 20. století 
osvojili britští konzervativci typu Harolda Macmillana (1894-1986), R. A. 
Butlera (1902-1982) a Iaina MacLeoda (1913-1970). Tento přístup se 

vyhýbal dvěma ideologickým modelům hospodářské organizace: ka-
pitalismu laissez-faire na jedné straně a státnímu socialismu a centrálnímu 
plánování na straně druhé. Kapitalismus laissez-faire byl odmítán s 
odůvodněním, ţe vyúsťuje v naprostou volnost, která znemoţňuje spo-
lečenskou soudrţnost a trestá slabé a zranitelné. Druhý extrém byl zase 
odmítán s poukazem na to, ţe vytváří jakýsi monolitní stát a ničí veškerou 

samostatnost a podnikavost. Řešením je tudíţ určitá směs, spojení trţní 
konkurence a státní regulace („soukromé podnikání bez sobeckos-ti" - H. 
Macmillan), v jehoţ rámci lze vyváţenost státu a jednotlivce pragmaticky 
uzpůsobovat podle toho, „co funguje". K velmi podobným závěrům 
dospívali po roce 1945 i konzervativci na evropském kontinentě, kteří 
převzali principy křesťanské demokracie, nejzevrubněji rozpracované v 

rámci „sociálně-trţní" filozofie (viz str. 204) německých křesťanských 
demokratů (Christlich Demokratische Union - CDU). Tato filozofie se 
hlásí k trţní strategii tím, ţe vyzvedává pozitiva soukromého podnikání a 
konkurence; sociální je pak ve svém přesvědčení, ţe takto dosaţená 
prosperita by se měla vyuţít k širšímu prospěchu společnosti. 

Nová pravice 

Nová pravice představuje v rámci konzervativního myšlení odchylku, 
která se fakticky rovná kontrarevoluci, a to jak proti příklonu ke státnímu 
intervencionismu, ke kterému došlo po roce 1945, tak proti šíření liberál-
ních nebo pokrokově sociálních hodnot. Zrod idejí Nové pravice lze za-

znamenat v 70. letech 20. století, v situaci, kdy zjevný neúspěch keynesi-
ánské sociální demokracie, signalizovaný skončením poválečného boomu, 
provázely rostoucí obavy ze zhroucení společnosti a úpadku autority. Ideje 
Nové pravice se nejvýrazněji projevily ve Spojeném království a v USA, 
kde v 80. letech nabyly podoby thatcherismu a reaganismu. Měly ale i 
dopad širší, dokonce celosvětový: přivodily totiţ celkový odklon od 

organizačních forem orientovaných na stát a příklon k organizačním 
formám orientovaným na trh. Přesto je Nová pravice spíše pokusem o pro-
pojení dvou odlišných tradic, nazývaných obvykle „neoliberalismus" a 
„neokonzervatismus" neţ nějakou ucelenou, v jeden systém sevřenou fi-
lozofií. Ačkoli mezi „neoliberalismem" a „neokonzervatismem" je určité 
politické a ideologické napětí, lze obojí zkombinovat k podpoře silného, 

ovšem (svými funkcemi) minimálního státu; Andrew Gable to v roce 1981 
vyjádřil slovy „svobodná ekonomika a silný stát". 

Neoliberalismus 
Neoliberalismus je aktualizovaná verze klasické politické ekonomie, 

rozpracovaná v dílech ekonomů hlasatelů volného trhu, jakými jsou např. 
Friedrich Hayek a Milton Friedman (viz str. 207), a filozofů typu Roberta 

Noţička (viz str. 117). Hlavními pilíři neoliberalismu jsou trh a jednotlivec. 
Hlavní snahou neoliberálů pak „posunout zpět hranice státu" (roll back the 
frontiers of the state), a to v naději, ţe neregulovaný trţní kapitalismus 
zajistí efektivitu, růst a všeobecnou prosperitu. „Mrtvá ruka" (dead hand) 
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Friedrich von Hayek (1899-1992) 
Rakouský ekonom a filosof politiky, vědec, který přenášel na London school of 

Econo- 
mics a na univerzitách v Chicagu, Freiburgu a Saůzburgu.V roce 1974 získal 

Nobelovu 
cenu za ekonomiku. Jako čelný představitel tzv. rakouské školy pevně věřil v 

individua- 
lismus a tržní hospodářství a byl nesmiřitelným kritikem socialismu. Kniha Cesta k 

ne- 
volnictví (1948) byla jedním z prvních výpadů proti  ekonomickému 

intervencionismu: ve  
svých pozdějších dílech , např.Ústava svobody (1960) a Právo, zákonodárství a svo- 
boda (1979) se Hayek se zaměřil na problematiku filosofie politiky. Hayekovo dílo 

mělo 
značný vliv na formující se Novou pravici.  

 

státu podle tohoto názoru škrtí iniciativu a odrazuje od podnikání; stát, byť 
veden sebelepšími úmysly, nutně lidským věcem škodí. To se odráţí v 
liberálním zájmu Nové pravice o otázku vlastnictví a v tom, ţe před státními 
podniky nebo znárodňováním upřednostňuje soukromé podnikání; stručně a 
jasně, „soukromé je dobré, veřejné je špatné" private, good; public bad. 
Tyto myšlenky jsou spjaty s jednou z forem tvrdého individualismu, 
vyjádřeného ve slavné větě Margaret Thatcherové: „Nic takového jako 
společnost neexistuje; existují jedině jednotlivci a jejich rodiny." O 
pečovatelském státu se říká, ţe plodí kulturu závislosti a podrývá svobodu, 
chápanou jako svobodná volba na trhu. Věří se naopak ve svépomoc, 
individuální odpovědnost a podnikatelství. Často se má za to, ţe tyto ideje 
dále posiluje proces globalizace (viz str. 160); někteří proto hovoří o 
neoliberální globalizaci. 

Neokonzervatismus 

Neokonzervatismus opakuje sociální principy konzervatismu 19. století. 

Konzervativní Nová pravice chce především obnovit autoritu a vrátit 

společnost k tradičním hodnotám, zejména k těm, které jsou spjaty s rodinou, 

náboţenstvím a státem. V autoritě se spatřuje záruka sociální stability, protoţe 

vede k disciplíně a úctě. Sdílené hodnoty a společná kultura údajně zaručují 

společenskou soudrţnost a umoţňují civilizovanou existenci. Nepřáteli 

neokonzervatismu jsou tudíţ permisivita, kult vlastního „já" a myšlenky typu 

„ať si kaţdý dělá, co chce" - doing one's own thing; o tom všem se soudí, ţe 

jsou to hodnoty 60. let. Faktem je, ţe mnozí z těch, kdo se v USA prezentují 

jako neokonzervativci, jsou liberálové, rozčarovaní pokrokářskými reformami 

z časů prezidentů Kennedyho a Johnsona. Dalším aspektem neokonzervatismu 

je sklon přijímat s obavami nástup multikulturních a multireligiozních společ-

ností, které jsou prý těhotné konflikty a ze samé své podstaty nestabilní. Toto 

stanovisko jde často ruku v ruce s jakýmsi úzkoprsým nacionalismem, 

skeptickým jak vůči multikulturalismu (viz str. 141), tak vůči rostoucímu vlivu 

nadnárodních útvarů typu OSN nebo Evropské unie. Socialismus 

Socialistické myšlenky lze sice vysledovat uţ u levellerů a diggerů 17. 
století, v Utopii (1516) Thomase Mora nebo dokonce v Platónově Ústavě. 
Jako politické krédo se však socialismus zformoval teprve počátkem 19. 

století. Vznikl jako reakce na průmyslový kapitalismus. Zprvu vyjadřoval 
zájmy řemeslníků a malovýrobců, ohroţovaných to- 

Pečovatelský stát 
(nanny state). Stát 
nadměrně sociálně 
odpovědný, beroucí 
na sebe příliš 
mnoho sociálních 
závazků; z pouţití 
tohoto termínu nut-
né vyplývá, ţe soci-
ální programy jsou 
neodůvodněné a pro 
jednotlivce poniţu-
jící a škodlivé. 

Permisivita (per-
missiveness). Po-
volnost. Ochota 
dovolit lidem, aby se 
v otázkách morálky 
rozhodovali sami; 
permisivita 
naznačuje, ţe nee-
xistují ţádné auto-
ritativní hodnoty. 
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vární výrobou. Brzy se však začal spojovat s narůstající průmyslovou 
dělnickou třídou, „fabrickým kanónenfutrem" začínající industrializace. 
Ve svých počátečních podobách byl socialismus obvykle fundamentalis-
tický (viz str. 83), utopický a revoluční. Jeho cílem bylo odstranit kapi-
talistickou ekonomiku, zaloţenou na trţní směně, a nahradit ji kvalita-
tivně jinou socialistickou ekonomikou, konstruovanou zpravidla na prin-
cipu společného vlastnictví. Nejvlivnějším představitelem této varianty 
socialismu byl Karel Marx, jehoţ myšlenky se staly základem komunis-
mu 20. století. 

Uţ koncem 19. století se však objevila i linie reformistického socialis-
mu, v níţ se odrazilo postupné začleňování pracujících do kapitalistické 
společnosti, působené zlepšujícími se pracovními podmínkami a rostou-
cím vlivem odborů a socialistických politických stran. Tato varianta soci-
alismu hlásala pokojný, postupný a legální přechod k socialismu, uskuteč-
něný „parlamentní cestou". Reformistický socialismus čerpal ze dvou 
zdrojů. Prvním byla humanistická tradice etického socialismu, spojená 
s takovými mysliteli jako byli Robert Owen (1771-1858), Charles Fou-
rier (1772-1837) a William Morris (1854-1896). Druhým byl revizio-
nistický marxismus, rozvinutý především Eduardem Bernsteinem (viz 
str. 78.). 

Po velkou část 20. století bylo tudíţ socialistické hnutí rozděleno na 
dva tábory. Revoluční socialistické, řídící se příkladem V. I. Lenina (viz 
str. 97) a bolševiků, se označili za komunisty, zatímco reformističtí soci-
alisté, kteří sledovali víceméně ústavní politiku, se přiklonili k tomu, če-
mu se pak začalo říkat sociální demokracie. Tato rivalita se netýkala jen 
nejvhodnějších prostředků, jak dospět k socialismu, ale i samé podstaty 
socialistického cíle. Sociální demokraté se otočili zády k fundamentalis-
tickým principům typu společného vlastnictví a plánování, a socialismus 
začali definovat v pojmech sociálního zabezpečení, přerozdělování a ří-
zení ekonomiky. Obě formy socialismu však prošly koncem 20. století 
krizí, která inspirovala některé autory, aby hovořili o „smrti socialismu" 
a o nástupu postsocialistické společnosti. Nejdramatičtější událostí celé-
ho tohoto procesu bylo zhroucení komunismu ve východní Evropě v dů-
sledku revolucí z let 1989-1991. Od tradičních principů se ale neustále 
odkláněla i sociální demokracie, která podle názorů některých autorů uţ 
je k nerozeznání od moderního liberalismu. 

Abeceda socialismu 

- Pospolitost: Jádrem socialismu je představa, ţe lidé jsou společenští 
tvorové, spjatí společným lidstvím. Básník John Donne to vyjádřil takto: 
„nikdo není ostrov sám pro sebe, kaţdý je kouskem kontinentu, součástí 
pevniny". Tím se poukazuje na důleţitost pospolitosti (viz str. 193) a 
zdůrazňuje se, nakolik je lidská identita utvářena společenskou inter-
akcí a členstvím ve společenských skupinách a kolektivních útvarech. 
Socialisté mají tendenci zdůrazňovat spíše výchovu neţ přirozenost a 
lidské chování vysvětlovat poukazem spíše na společenské faktory neţ 
na vrozené kvality. 
- Bratrství: Jelikoţ všem lidským bytostem je společné lidství, jsou 
k sobě poutány soudruţstvím neboli bratrstvím (nikoli ovšem ve smyslu 
příbuzenském, ale ve smyslu přináleţitosti k jednomu a témuţ lidskému 

Revizionismus (re- 
visionism). Pozmě-
ňování původních 
nebo obecně přijí-
maných názorů. 
Revizionismus mů-
ţe znamenat i od-
hození určité zása-
dy nebo ztrátu urči-
tého přesvědčení. 
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rodu). To vede socialisty k upřednostňování spolupráce před konkurencí 
a kolektivismu před individualismem (viz str. 212). Spolupráce podle to-
hoto názoru lidem umoţňuje vyuţívat kolektivní energii a upevňuje pouta 
sounáleţitosti; naopak konkurence staví lidi proti sobě a je zdrojem 
nevraţivosti, konfliktů a vzájemného nepřátelství. 
- Sociální rovnost: Rovnost (viz str. 436) je ústřední hodnotou socialis-
mu. Socialismus je někdy prezentován jako jedna z forem rovnostářství, 
tj. víry v primát rovnosti před ostatními hodnotami. Socialisté zdůrazňují 
zejména sociální rovnost, tedy rovnost nikoli šancí, ale výsledků. Věří, 
ţe jistá míra sociální rovnosti je hlavní zárukou stability a soudrţnosti 
společnosti; lidi totiţ vede k tomu, aby se identifikovali se „spolulid-
mi". Je také základem vyuţívání osobních i politických práv. 
- Zdůrazňování potřeb: V příznivém pohledu na rovnost se rovněţ od-
ráţí socialistický názor, ţe materiální dobra by se měla rozdělovat spíše 
podle potřeb neţ podle zásluh nebo práce. Klasickou formulací této zá-
sady je Marxův princip rozdělování za komunismu: „kaţdý podle svých 
schopností, kaţdému podle jeho potřeb". Projevuje se v ní přesvědčení, 
ţe uspokojení základních potřeb (jídla, pití, příbytku, zdraví, osobní bez-
pečnosti atd.) je nutným předpokladem hodnotné lidské existence i účasti 
člověka na veřejném ţivotě. Je ovšem jasné, ţe rozdělování podle potřeb 
vyţaduje, aby lidé byli motivováni stimuly spíše morálními neţ ma-
teriálními. 
- Společenská třída: Socialismus se vţdy spojoval s určitým druhem 
politiky tříd. Za prvé, socialisté obvykle analyzovali společnost z hledis-
ka distribuce příjmů či bohatství a v třídě tudíţ spatřovali důleţitý (vět-
šinou nejdůleţitější) zdroj společenských rozporů. Za druhé, socialismus 
se tradičně vázal na zájmy utlačované a vykořisťované dělnické třídy 
(jakkoli definované) a dělnickou třídu pokládal za strůjce společenských 
změn, dokonce i sociální revoluce (viz str. 237). Rozdělení společnosti 
na třídy lze však odstranit: socialistickým cílem je odstranění ekonomic-
ké a sociální nerovnosti nebo její podstatné zmírnění. 
- Společné vlastnictví: Vztah mezi socialismem a společným vlastnic-
tvím byl předmětem velkých sporů. Někteří chápou společné vlastnictví 
jako cil socialismu, jiní v něm spatřují pouhý prostředek k nastolení 
obecněji definované rovnosti. Argument socialistů ve prospěch společ-
ného vlastnictví v podobě buď kolektivizace ve prospěch státu po vzoru 
Sovětského svazu nebo výběrově provedeného znárodnění („smíšené 
ekonomiky") spočívá v tom, ţe společné vlastnictví je cestou, jak vyuţít 
materiálních zdrojů ke společnému prospěchu; soukromé vlastnictví ve-
de podle nich naopak k sobectví, nenasytnosti a k rozdělení společnosti. 
Moderní socialismus se však této úzké koncentraci na otázky vlastnictví 
vzdálil. 

Marxismus 

Jako teoretický systém představoval marxismus hlavní alternativu li-
berálního racionalismu, který v moderní době ovládal západní kulturu 
a vědecké bádání. Jako politická síla byl marxismus - v podobě meziná-
rodního komunistického hnutí - chápán přinejmenším v letech 1917-
1991 také jako hlavní protivník západního kapitalismu. Zde se ukazuje 
hlavní problém, se kterým se v přístupu k marxismu musíme vy- 
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Karel Marx (1818-1883) 
Německý filozof, ekonom a politický myslitel, zpravidla prezentovaný jako otec komu-
nismu 20. století. Krátkou dobu přednášel Marx na univerzitě, pak se začal zabývat ţur-
nalistickou a stále více se angaţovat v socialistickém hnutí. V r. 1843 přesídlil do Paříţe. 
Po vypovězení z Pruska se nakonec usadil v Londýně a zbytek ţivota strávil jako aktivní 
revolucionář a spisovatel, finančně podporovaný svým přítelem a celoţivotním spolupra-
covníkem Bedřichem Engelsem. Marx pomáhal zaloţit I. internacionálu. Ta však v dů-
sledku narůstajících rozporů mezi Marxovými stoupenci a anarchisty ukončila v roce 
1871 svou činnost. Mnoho z četných Marxových spisů zůstalo aţ do autorovy smrti v ru-
kopise. Klasickým Marxovým dílem je třísvazkový Kapitál (1867, 1885,1894). Jeho dí-
lem nejznámějším a nejpřístupnějším je však Komunistický manifest (1848). 

pořádat: rozdíl mezi marxismem jako sociální filozofií, vyvozenou z kla-
sických děl Karla Marxe a Bedřicha Engelse (1820-1895), a fenoménem 
komunismu 20. století, který se od klasických principů v mnoha směrech 

odklonil a revidoval je. Zhroucení komunismu, k němuţ došlo v závěru 20. 
století, nemusí tudíţ nutně znamenat konec marxismu jako politické 
ideologie; marxismu, nyní oproštěnému od pozůstatků leninismu a stali-
nismu, můţe dokonce vdechnout nový ţivot. 

Tento problém vyplývá do jisté míry i z tématické šíře a sloţitosti 
vlastních Marxových děl. Obojí umoţňovalo, aby někteří Marxe inter-

pretovali jako ekonomického deterministu, jiní jako humanistického so-
cialistu. Hledaly se také rozdíly mezi jeho díly ranými a pozdními. To se 
často prezentuje jako rozdíl mezi „mladým" a „zralým" Marxem. Jistá 
ovšem je Marxova víra, ţe vytvořil nový druh socialismu, který je vědecký 
v tom smyslu, ţe v něm jde především o odhalení podstaty společenského a 
historického vývoje, nikoli jen o další v podstatě etickou kritiku 

kapitalismu. Marxovy ideje a teorie získaly širší publikum teprve po 
Marxově smrti, a to do značné míry díky spisům Marxova celoţivotního 
spolupracovníka B. Engelse, německého socialistického vůdce Karla 
Kautského (1854-1938) a ruského teoretika Georgije V. Plechanova (1856-
1918). Zrodila se také forma ortodoxního marxismu, obvykle označovaná 
jako dialektický materialismus (s tímto označením ovšem nepřišel Marx, 

ale Plechanov), která byla později vyuţita jako základ sovětského 
komunismu. Tento „vulgární" marxismus kladl větší důraz na 
mechanistické teorie a na historický determinismus neţ sám Marx ve svých 
spisech. 

Abeceda marxismu 

- Historický materialismus: Úhelným kamenem marxistické filozofie je - 

řečeno Engelsovými slovy - „materialistické pojetí dějin". To zdůraznilo 
především význam hospodářského ţivota a okolností, za nichţ lidé 
produkují a reprodukují to, čím uspokojují své ţivotní potřeby. Marx tvrdil, 
ţe ekonomická „základna", kterou tvoří především „výrobní způsob" čili 
ekonomický systém, podmiňuje čili determinuje ideologickou a politickou 
„nadstavbu". Z toho vyplývá, ţe historický vývoj společnosti lze vysvětlit 

pomocí ekonomických a třídních faktorů. Pozdější marxisté to prezentovali 
jako vztah mechanický, ze kterého dovozovali, ţe ekonomické 
„zákonitosti" (ve své podstatě neměnné) pohánění dějiny bez ohledu na 
lidského činitele. 

Dialektický mate-
rialismus (dialecti-
cal materialism). 
Primitivní determi-
nistická forma 
marxismu, která 
ovládala intelektu-
ální ţivot v orto-
doxních komunis-
tických zemích. 
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Odcizení (alienati-
orí). Odosobnění, 
resp. odosobňová-
ní. Vzdálení se 
vlastní skutečné 
přirozenosti. 

Třídní vědomí 
(class conscious-
ness). Marxistické 
označení jasného 
uvědomění si tříd-
ních zájmů a od-
hodlanosti je pro-
sazovat. Třída s 
třídním vědomím 
(uvědomělá třída) 
je třídou „pro se- 

- Dialektická změna: Po vzoru Hegelově (viz str. 107) Marx věřil, ţe 
hnací silou dějinných proměn je dialektika, proces vzájemného působení 
protichůdných sil, jehoţ výsledkem je vyšší vývojové stadium. Ve své 
materialistické verzi tento model vlastně říká, ţe dějinná změna je dů-
sledkem antagonistických rozporů v rámci „výrobního způsobu", které 
se odráţejí v antagonismu tříd. Ortodoxní marxismus („dialektický ma-
terialismus") prezentoval dialektiku jako jakousi neosobní sílu, která 
utváří procesy přírodní i lidské. 
- Odcizení: Odcizení bylo klíčovým pojmem raných Marxových děl. Je 
to proces, jímţ se za kapitalismu pracovní síla redukuje na pouhé zboţí 
a práce se mění v odosobněnou činnost. Takto nazíráno, dělníci se odci- 
zují produktu své práce, pracovnímu procesu, spoludělníkům a nakonec 
i sobě samým jako tvořivým a společenským bytostem. Neodcizená prá 
ce je tudíţ hlavním zdrojem sebenaplňování a seberealizace člověka. 

- Třídní boj: Hlavní rozpor kapitalistické společnosti pramení ze sou 
kromého vlastnictví. Soukromé vlastnictví od sebe odděluje burţoazii či 
li třídu kapitalistů, „vlastníky výrobních prostředků", a proletariát, který 
nemá ţádný majetek a ţiví se prodejem své pracovní síly („námezdní ot 
roci"). Burţoazie je třída vládnoucí. Nejen ţe má ekonomickou moc, je 
likoţ vlastní majetek, ale prostřednictvím státního mechanismu vykoná 
vá i moc politickou; nadto má i moc ideologickou, protoţe její myšlen 
ky jsou v dané době „myšlenkami vládnoucími". 
- Nadhodnota: Mezi burţoazií a proletariátem je vztah nesmiřitelného 
konfliktu, který plyne z toho, ţe proletariát je za kapitalismu nutně a ne-
ustále vykořisťován. Marx zastával názor, ţe veškerá hodnota je výsled-
kem práce vynaloţené na výrobu zboţí. Úsilí o zisk kapitalistické pod-
niky nutí ţdímat z dělníků nadhodnotu, a to tak, ţe jim platí méně neţ 
kolik činí hodnota jejich práce. Kapitalismus je proto ze samé své pod-
staty nestabilní, protoţe proletariát nemůţe být navěky smířen s vyko-
řistbváním a útlakem. 
- Proletářská revoluce: Marx věřil, ţe kapitalismus je odsouzen k zá 
niku a proletariát ţe je jeho „hrobař". Podle Marxovy analýzy bude ka 
pitalismus zaţívat stále váţnější krize z nadvýroby. To proletariát přive 
de k revolučnímu třídnímu vědomí. Marx prohlašoval, ţe proletářská 
revoluce je nevyhnutelná a předpovídal, ţe k ní dojde spontánním po 
vstáním, jehoţ cílem bude zmocnit se výrobních prostředků. V pozděj 
ších letech však uvaţoval o moţnosti pokojného přechodu k socialismu. 

- Komunismus: Marx předpovídal, ţe proletářská revoluce vyústí v pře 
chodné „socialistické" období, kdy bude zapotřebí státu „diktatury pro- 
letariátu", aby se potlačila kontrarevoluce, kterou rozpoutá vyvlastněná 
burţoazie. Jakmile však zmizí třídní antagonismus a nastoupí společnost 
úplného komunismu, tento proletářský stát jednoduše „odumře". Komu 
nistická (viz str. 55) společnost bude beztřídní v tom smyslu, ţe bohat 
ství budou všichni vlastnit společně a systém „zboţní výroby" bude na 
hrazen systémem tvorby „uţitkových hodnot", jehoţ hnací silou bude 
uspokojování skutečných potřeb lidí. Tím skončí „prehistorie člověka" 
a lidem se umoţní utvářet své vlastní osudy a plně realizovat veškerý 
svůj potenciál („svobodný rozvoj kaţdého je podmínkou svobodného 
rozvoje všech" - K. Marx). 
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Josef Vissarionovič Stalin (1879-1953) 
Politický vůdce SSSR v letech 1924-1953. Stalin (toto původně krycí jméno znamená do-
slova „člověk z ocele") byl syn obuvníka. Za revoluční činnost byl vyloučen z kněţského 
semináře a v roce 1903 se přidal k bolševikům. V roce 1922 se stal generálním tajemní-
kem ruské Komunistické strany. Zvítězil v boji o moc, který následoval po Leninově smrti, 
a postupně nastolil stále brutálnější diktaturu, podporovanou propracovaným kultem 
osobnosti. Stalinovo ideologické dědictví je těsně spjato s teorií „socialismu v jedné ze-
mi", která industrializaci i kolektivizaci zemědělství zdůvodňovala nutností čelit kapita-
listickému obklíčení a kulaky (bohaté rolníky) zlikvidovat jako třídu. Pseudomarxistické 
pojetí třídního boje tak Stalin spojil s apely na ruský nacionalismus. 

Ortodoxní komunismus 

Marxismus v praxi je neoddělitelně spjat se zkušeností sovětského 
komunismu, zejména s tím, čím k němu přispěli první dva sovětští vůd-
cové - V. I. Lenin (viz str. 97) a J. V. Stalin. Komunismus 20. století nej-
lépe pochopíme tehdy, budeme-li v něm vidět určitou podobu marxismu-
leninismu, tj. ortodoxní marxismus modifikovaný řadou teorií a doktrín 
Leninových. To hlavní, čím Lenin k marxismu přispěl, byla jeho teorie 
revoluční čili avantgardní strany. V ní se projevila Leninova obava, ţe 
burţoazními idejemi a názory obluzovaný proletariát nevyuţije svůj re-
voluční potenciál; sám totiţ nedokáţe vykročit nad rámec „tradeunionis-
tického vědomí", tedy přání spíše zlepšit své pracovní a ţivotní podmínky 
neţ svrhnout kapitalismus. Je tudíţ zapotřebí marxismem vyzbrojené 
revoluční strany, která by plnila funkci „avantgardy dělnické třídy". Ta-
ková strana musí být stranou nového typu: nesmí to být masová strana, 
ale naopak pevně stmelená strana oddaných profesionálních revolucio-
nářů, kteří dokáţí ideologicky vést. Její organizační výstavba se musí za-
kládat na principu demokratického centralismu, tedy na víře, ţe svoboda 
diskuse se musí pojit s akční jednotou. Z diktatury proletariátu se tak 
v praxi stala diktatura komunistické strany (strana bolševiků byla v roce 
1918 přejmenována na komunistickou), která v sovětském monopartij-
ním státu působila jako „vedoucí a řídící síla". 

Sovětský svaz byl ovšem ovlivněn daleko víc Stalinovou „druhou re-
volucí" 30. let neţ bolševickou revolucí roku 1918. V průběhu přetváření 
sovětské společnosti Stalin vytvořil model ortodoxního komunismu, 
kterým se po roce 1945 řídily i mnohé další země jako např. Čína, Se-
verní Korea, Kuba a celá východní Evropa. Všechny Stalinovy změny 
vyplynuly do značné míry z jeho nejzávaţnější ideologické inovace, totiţ 
teorie „socialismu v jedné zemi", která hlásala, ţe SSSR dokáţe „vy-
budovat socialismus" sám, aniţ by k tomu bylo zapotřebí revoluce v me-
zinárodním měřítku. Tzv. ekonomický stalinismus začal v roce 1928, 
kdy byla zahájena první pětiletka; jejím výsledkem byla rychlá a totální 
likvidace soukromého podnikání. V roce 1929 pak následovala kolekti-
vizace zemědělství. Všechny zdroje byly postaveny pod kontrolu státu 
a byl vytvořen systém centrálního plánování v čele se Státním plánova-
cím výborem (GOSPLAN). 

 Politické změny, které přivodil Stalin, byly neméně dramatické. V prů-
běhu 30. let přetvořil Sovětský svaz v osobní diktaturu, a to pomocí řady 
čistek, které v komunistické straně zlikvidovaly vše, co ještě zbývalo 
z opozice a diskuse; totéţ se stalo ve státním aparátu a v armádě. Sovětský 
svaz se pod Stalinovým vedením stal totalitní diktaturou, fungující díky 
soustavnému zastrašování, represím a teroru. Třebaţe nejbrutálnější rysy 
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Perestrojka (rus.). 
Doslova „přestav-
ba"; heslo vztahují-
cí se k pokusu libe-
ralizovat a demo-
kratizovat sovětský 
systém v rámci ko-
munismu. 

Herbert Marcuse (1898-1979) 
Německý politický filosof a sociální teoretik, spoluzakladatel franfurtské školy. Po útě- 
ku z hitlerovského Německa žil od 1934 v USA. Rozpracoval jednu z forem, neo- 

marxismu, která hodně převzala z Hegela a Freuda. Proslulost si Marcuse získal v 60.le-tech 
jako čelný myslitel Nové levice a "guru" studentského hnutí. Vyspělou industriální 
společnost vylíčil jako systém všeobecného útlaku, který brání věcným sporům a disku-
sím a dusí opozici. Svou naději nevkládal do prolektariátu, ale do marginalizovaných sku-pin, 
jakými jsou např. studenti , etnické menšiny, ženy a země Třetího světa. Mezi jeho 
nejvýznamnější díla patří Rozum a revoluce  (1941), Eros a civilizace (1958) a Jednodi- 
menzionální člověk :Studie a iedeologii vyspělé industriální společnosti (1964) 

ortodoxního komunismu nepřeţily Stalinovu smrt (1953), základní principy 
leninské strany (hierarchická výstavba a kázeň) i ekonomického stalinismu 
(kolektivizace a centrální plánování) úporně vzdorovaly reformním tlakům. 
Jasně to ukázala Gorbačovova perestrojka (1985-1991), reformní proces, 
jehoţ jediným úspěchem bylo odhalení naprostého selhání systému 
plánování a připuštění dlouho potlačovaných politických sil. Ty nakonec 
poslaly sovětský komunismus - zde pouţijeme formulace, kterou za zcela 
jiných okolností uţil Trockij (viz str. 378) - do „propadliště dějin" 

Moderní marxismus 

Sloţitější a subtilnější forma marxismu se vyvinula v západní Evropě. Na 
rozdíl od mechanistickým a domněle vědeckých koncepcí sovětského 
marxismu byl západní marxismus většinou ovlivněn Hegelem a v raných 
Marxových dílech objeveným důrazem na „člověka-tvůrce". Jinak řečeno, na 
lidi se začalo hledět jako na tvůrce dějin a nikoli jen jako na loutky ovládané 
neosobními materiálními silami. Západní marxisté neustále opakovali, ţe 
ekonomika a politika, stejně jako materiální podmínky, ve kterých lidé ţijí, a 
schopnost lidí utvářet vlastní osud se navzájem ovlivňují; tak se dokázali 
vymanit ze svěrací kazajky „základny a nástavby". Jejich myšlenky se proto 
občas charakterizovaly jako neomarxistické (viz str. 112). Neomarxisté 
odmítali brát třídní boj jako něco, u čeho sociální analýza začíná i končí. 

Jedním z prvních, kdo představil marxismus jako humanistickou filozofii, 
byl maďarský marxista Georg Lukács (1885-1971). Lukács zdůrazňoval 
zejména proces „zvěcňování", jímţ kapitalismus dělníky dehu-manizuje a 
redukuje na pasivní objekty čili na zboţí, volně směnitelné na trhu. Antonio 
Gramsci (viz str. 224) zase ve svých Sešitech z vězení (psaných v letech 1929-
1935) poukazoval na to, ţe tím, co kapitalismus udrţuje při ţivotě, není jen 
ekonomické panství, ale i faktory politické a kulturní. V této souvislosti hovořil 
o ideologické „hegemonii". Ještě nepo-krytěji hegelovskou variantu marxismu 
rozpracovala tzv. frankfurtská škola, jejímiţ čelnými představiteli byli Theodor 
Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973) a Herbert Marcuse. 
Frankfurtští teoretikové přišli s tzv. „kritickou teorií", která mísila marxistickou 
politickou ekonomii, hegelovskou filozofii a freudovskou psychologii a v 60. 
letech značně ovlivnila Novou levici. K mladší generaci frankfurtské školy patřil 
mj. Jürgen Habermas (viz str. 236). 
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Sociální demokracie 
Sociální demokracie postrádá teoretickou důslednost, kterou se vy-

značuje dejme tomu klasický liberalismus nebo fundamentalistický socia-
lismus. Klasický liberalismus stojí ideologicky na straně trhu, fundamen-
talistický socialismus zase prosazuje společné vlastnictví; sociální demo-
kracie však usiluje o určitou vyváţenost trhu a státu, jednotlivce a společ-
nosti. Jádrem sociální demokracie je jistý kompromis mezi schvalováním 

kapitalismu jako jediného spolehlivého mechanismu vytváření bohatství a 
přáním rozdílet bohatství na principech spíše morálky neţ trhu. Pro so-
cialisty byl tento obrat k trhu obtíţným a občas i bolestným procesem, dik-
tovaným více praktickými okolnostmi a očekávaným volebním ziskem neţ 
ideovým přesvědčením. Na počátku 20. století bylo moţno tento proces 
vidět na reformistických krocích např. německé sociální demokracie 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD), ovlivněných zejména 
revizionistickými marxisty typu Eduarda Bernsteina. Na svém sjezdu v 
Bad Goderbergu v roce 1959 se SPD formálně zřekla marxismu a přijala 
zásadu „konkurence tam, kde je moţná, plánování tam, kde je nezbytné". 
Obdobný proces proběhl ve stranách eticky či „utopicky" socialistických, 

které se nikdy neopíraly o jistoty marxismu. Např. britská Labour Party, 
pro kterou byla od počátku příznačná víra v „nevyhnutelnost gradu-
alismu", prezentovala počínaje 50. léty svůj socialismus jako věc spíše 
rovnosti neţ znárodňování (Crosland, 1956). 

Hlavním charakteristickým rysem moderního sociálně demokratického 
myšlení je zájem o lidi ve společnosti „prohrávající" (underdogs), tedy o 

slabé a zranitelné. V jistém smyslu lze však sociální demokracii sotva 
spojovat jen se socialistickými tradicemi. Nečerpá pouze ze socialistické 
víry v soucit a společně sdílené lidství, ale i z liberální věrnosti pozitivně 
pochopené svobodě a rovným příleţitostem, dokonce i z konzervativního 
smyslu pro rodičovskou povinnost a péči. Ať jsou však její zdroje jakékoli, 
zpravidla se definovala na základě takových principů, jakými jsou smysl 

pro sociální stát, přerozdělování a sociální spravedlnost. 
V podobě keynesiánské sociální demokracie, široce akceptované v prv 
ních letech po 2. světové válce, byla spojována s jasným přáním „huma 
nizovat" kapitalismus zásahy ze strany státu. Věřilo se, ţe keynesiánská 
ekonomická politika zajistí plnou zaměstnanost, ţe smíšená ekonomika 
pomůţe státu regulovat ekonomickou aktivitu a ţe rozsáhlá sociální 

ochrana a péče, financovaná z progresivních daní, zúţí propast mezi bo 
hatými a chudými. Klesající míra hospodářského růstu a skutečnost, ţe 
v průmyslově vyspělých společnostech se objevila alespoň „spokojená 
většina" (Galbraith, 1992), však vedly k dalším revizím. 

Socialistický charakter sociální demokracie byl do jisté míry zpo-
chybňován uţ dlouho. Pro některé socialisty byla slova „sociální demo-

kracie" bezmála nadávkou a synonymem bezzásadového kompromisme -
tví nebo dokonce zrady. Jiní, např. Anthony Crosland (1918-1977), zase 
tvrdili, ţe socialisté se musí přizpůsobit měnící se historické situaci a rádi 
tudíţ sáhnou po idejích liberálních teoretiků typu např. Johna Rawlse. 
V 80. a 90. letech se však sociální demokracie dala na ústup uţ zřetelně 
ji. Stalo se tak z řady důvodů. Za prvé, změny třídní struktury, zejména 

nárůst počtu lidí zaměstnaných v svobodných povoláních a v kancelářích 
znamenaly, ţe sociálně demokratická politika, zaměřená především na 
zájmy tradiční dělnické třídy, nebyla uţ voličsky schůdná. Za druhé, glo- 
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Eduard Bernstein (1850-1932) 
Německý socialistický politik a teoretik. Jako jeden z prvních členů německé sociální de-
mokracie (SPD) se Bernstein stal zároveň jedním z prvních propagátorů revizionismu, tedy 
pokusu o revizi a modernizaci ortodoxního marxismu. Pod vlivem britského fabiánství a 
filozofie I. Kanta (viz str. 149) rozvinul Bernstein o empirii opřenou kritiku, která popírala 
existenci třídního boje a hlásala pokojný přechod k socialismu. To vše Bernstein vyloţil v díle 
Evoluční socialismus (1898). Na protest proti 1. světové válce Bernstein z SPD vystoupil, 
později se vsak znovu stal jejím členem. Bernstein je často hodnocen jako jeden z otců-
zakladatelů moderní sociální demokracie. 

Podnikavost (ent- 
repreneurialism). 
Hodnoty nebo po-
stupy související s 
podnikáním, mezi 
které patří přijí-
mání obchodních 
rizik a orientace na 
zisk. 

balizace (viz str. 160), jak se zdálo, vytlačovala na okraj všechny specificky 
národní formy řízení ekonomiky, např. keynesiánství. Za třetí, projevila se 
neefektivnost znárodněných odvětví a ekonomického plánování, zejména v 

rozvinutých zemích. Za čtvrté, zhroucení komunismu podlomilo 
intelektuální a ideologickou důvěryhodnost nejen státní kolektivizace, ale i 
všech socialistických modelů, orientovaných na postupy „shora". Politikové 
a političtí myslitelé se za těchto okolností začali stále výrazněji přiklánět k 
myšlence „třetí cesty". 

Třetí cesta 

Termín třetí cesta je nepřesný a lze ho interpretovat nejrůznějším způ-
sobem. Je tomu tak proto, ţe politika třetí cesty čerpá z rozmanitých ide-
ologických tradic včetně moderního liberalismu, konzervatismu „jednoho 

národa" a modernizované sociální demokracie. V různých zemích se také 
objevily různé projekty třetí cesty - viz např. projekty spojené s tzv. novými 
demokraty a Billem Clintonem v USA a s novými labouristy a Tony 
Blairem ve Spojeném království a ty, které se zrodily v zemích typu 
Německa, Nizozemí, Itálie a Nového Zélandu. Přesto lze pojmenovat určitá 
témata, která jsou pro třetí cestu příznačná. První z nich je přesvědčení, ţe 

socialismus, přinejmenším v podobě spojované se státními zásahy „shora", 
je mrtev: k tomu, co se v 1. oddílu programu britské La-bour Party, 
přepracovaného v roce 1995, charakterizuje jako „dynamické trţní 
hospodářství", neexistuje alternativa. Ruku v ruce s tím jde celkové přijetí 
globalizace a přesvědčení, ţe kapitalismus se přeměnil ve „znalostní 
ekonomiku", která oceňuje informační technologii, kvalifikaci jednotlivce a 

flexibilitu jak pracovních sil, tak podnikání. Druhým rysem politiky třetí 
cesty je, ţe na rozdíl od neoliberalismu uznává ţivotně důleţitou 
ekonomickou a sociální roli státu. Tato role je však cílenější a zaměřuje se 
zejména na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti, a to větším 
důrazem na vzdělání a odbornou přípravu a posilováním jednotlivých 
společenství a občanské společnosti vůbec, aby bylo moţno lépe odolávat 

tlakům trţního kapitalismu. V tomto smyslu je postoj zastánců třetí cesty 
určitou odrůdou liberálního komunitarismu (viz str. 194); jejich „nový 
individualismus" volá po rovnováze mezi právy a podnikavostí na jedné 
straně a povinnostmi a odpovědností vůči společnosti na straně druhé. 

Rysem politiky třetí cesty je konečně i to, ţe opustila socialistické 
rovnostářství (které se chápe jako jedna z forem „glajchšaltování") a 

osvojila si liberální ideje rovnosti příleţitostí a meritokracie. Politikové 
třetí cesty obvykle prosazují reformu sociálního zabezpečení. Odmítají jak 
neoliberální teze, ţe člověk musí především „stát na vlastních no- 
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John Rawls  
 
Americký vědec a filozof politiky. Jeho hlavní dílo Teorie spravedlnosti (1970) je pova-
ţováno za nejdůleţitější práci z oblasti filozofie politiky, která byla od konce 2. světové války 
v angličtině napsána. Ovlivnila jak moderní liberály, tak sociální demokraty. Rawls přišel s 
teorií „spravedlnosti jako slušnosti" (fairness), která vychází z teze, ţe společenskou 
nerovnost lze ospravedlnit jedině tehdy, je-li ku prospěchu nejméně zvýhodněných (tím totiţ, 
ţe je motivuje k práci). Tento předpoklad, který upřednostňuje rovnost, vyvěrá z Rawlsovy 
víry, ţe většina lidí, kteří si nejsou vědomi svého talentu a schopností, by raději ţila ve 
společnosti rovnostářské neţ nerovnostářské. Jelikoţ strach z chudoby u většiny lidí převaţuje 
nad touhou po bohatství, lze přerozdělování a sociální zabezpečení obhájit slušností. 
Univerzalistické předpoklady svého raného díla Rawls ve své pozdější práci Politický 
liberalismus (1993) poněkud modifikoval. 

hou", tak sociálně demokratické prosazování sociálního zabezpečení „od 

kolébky do hrobu"; přiklánějí se naopak k názoru moderních liberálů, ţe 
„lidem se musí pomoci", aby si pomohli sami, neboli, slovy bývalého 
prezidenta Clintona, ţe „lidem je třeba podat pomocnou ruku", ne je za 
ruku vodit. To je dovedlo k podpoře tzv. „workfare state", ve kterém se 
státní pomoc v podobě dávek nebo vzdělání váţe na to, ţe jednotlivec sám 

hledá práci a začíná se spoléhat sám na sebe. Kritikové třetí cesty naopak 
argumentují, ţe tato politika je kontraproduktivní, protoţe se na jedné 
straně staví za dynamiku trhu, na druhé straně varuje před jeho tendencí k 
desintegraci společnosti, nebo ţe vůbec nejde o projekt středole-vicový, ale 
fakticky o posun doprava. Politika třetí cesty byla například kritizována, ţe 
akceptuje rámec neoliberalismu, a to zejména tím, ţe podporuje globální 

kapitalismus a napomáhá plíţivému autoritarismu, protoţe prý papouškuje 
komunitaristická hesla o posilování rodiny a zasazuje se o „přísné" zákony 
a pořádek. 

Další ideologické tradice 

Fašismus 

Zatímco liberalismus, konzervatismus a socialismus jsou ideologie 19. 

století, fašismus je plodem století dvacátého. Někdo by řekl, ţe je to jev 
specifický pro meziválečné období. I kdyţ lze fašistické názory vysledovat 
jiţ koncem 19. století, tím, co je spojilo v jeden celek a čím byly 
formovány, jsou 1. světová válka a roky bezprostředně po ní, zejména 
výbušná směs války a revoluce, která je pro celé toto období příznačná. 
Hlavními projekty fašismu byly Mussoliniho fašistická diktatura v Itálii 

(1922-1943) a Hitlerova nacistická diktatura v Německu (1933-1945). 
Různé formy neofašismu a neonacismu se vynořily i v posledních letech 
20. století; vyuţily ekonomické krize a politické nestability po pádu 
komunismu. 

V mnoha směrech byl fašismus revoltou proti idejím a hodnotám, které 
ovládaly západní politické myšlení od francouzské revoluce. Heslo 

italských fašistů to vyjádřilo jednoduše: „rok 1789 je mrtev". Hodnoty jako 
racionalismus, pokrok, svoboda a rovnost tak byly odhozeny ve jménu boje, 
vůdcovství, moci, heroismu a války. V tomto smyslu má fašismus povahu 
jisté „antiideologie": je definován převáţně tím, proti čemu se staví. Je 
určitou formou antikapitalismu, antiliberafismu, antiindi-vidualismu, 
antikomunismu atd. Fašismus je však prostoupen jedním pro 

Pojem 
Třetí cesta 
„Třetí cesta" (third 
way) chce být al-
ternativou jak kapi-
talismu, tak socia-
lismu. Upozorňuje 
na ideologický po-
stoj, který vábil 
politické myslitele 
z různých ideolo-
gických tradic 
včetně fašismu, so-
ciální demokracie a 
v poslední době i 
postsocialismu. Ve 
své moderní podobě 
je však „třetí cesta" 
alternativou 
sociální demokracie 
starého stylu a 
neoliberalismu. 
Stará sociální de-
mokracie se odmí-
tá, protoţe je spjata 
se statickými struk-
turami, které se ne-
hodí do moderní 
znalostní trţní eko-
nomiky. Neolibera-
lismus se odmítá, 
protoţe probouzí 
touhu po naprosté, 
ničím neomezené 
svobodě, která 
podrývá morální 
základy společnos-
ti. Hlavními hod-
notami „třetí cesty" 
jsou příleţitost, od-
povědnost a pospo-
litost. „Třetí cesta" 
se někdy vydává za 
„novou", moderni-
zovanou sociální 
demokracii; její 
odpůrci však tvrdí, 
ţe svým příklonem 
k trhu a k soukro-
mému sektoru se 
socialistické tradici 
zcela vzdálila. 
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Adolf Hitler (1889-1945) 
Německý nacistický diktátor. Syn rakouského celníka. V roce 1919 se Hitler stal členem 
Německé dělnické strany (později zvané Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei -
NSDAP, resp. nacistická strana) a v roce 1921 jejím předsedou. V roce 1933 byl jmeno-
ván německým kancléřem. O rok později se Hitler prohlásil Vůdcem (Führer) a nastolil 
diktaturu jedné strany. Hlavním rysem Hitlerova světového názoru, představeného v díle 
Mein Kampf z roku 1925, byla snaha zformulovat spojením rozpínávého německého na-
cionalismu a zuřivého antisemitismu teorii, podle níţ jsou dějiny neustálým bojem mezi 
Němci, kteří představují síly dobra, a Ţidy, kteří představuji síly zla. Hitlerova politika 
rozhodující měrou přispěla k vypuknutí 2. světové války a k holokaustu. 

něj podstatným tématem, jímţ je organicky sjednocené národní spole-
čenství. To se projevuje vírou v „sílu, která je výsledkem jednoty". Jed-
notlivec, vzato doslova, není ničím; identita jednotlivce musí být zcela 
pohlcena identitou společenství, sociální skupiny. Ideálem fašismu je 
„nový člověk", hrdina, motivovaný povinností, ctí a ochotou k sebeobě-
tování, odhodlaný zasvětit svůj ţivot slávě svého národa nebo rasy, a bez 
přemýšlení poslušný nejvyššího Vůdce. 

Ne všichni fašisté však smýšlí stejně. Původně byl fašismus určitou 
formou etatismu (viz str. 119), opírajícího se o slepou úctu a absolutní lo-
ajalitu vůči „totalitnímu státu". Fašistický filozof Gentile (1875-1944) to 
vyjádřil slovy „vše pro stát, nic proti státu, nic mimo stát". Německý na-
cionální socialismus naopak stál převáţně na rasismu (viz str. 138). Jeho 
ústředními teoriemi byly árijství (víra, ţe německý lid je „vyšší rasou", 
a tudíţ předurčen vládnout světu) a zlostný a útočný antisemitismus (viz 
str. 139), prezentující Ţidy jako samou svou podstatou zlé, a usilující 
o jejich likvidaci. Projevem zuřivého antisemitismu byla politika „ko-
nečného řešení" tzv. ţidovské otázky. 

Anarchismus 

Anarchismus je zjev mezi politickými ideologiemi neobvyklý: ţádné 
anarchistické straně se totiţ nikdy nepodařilo dostat se k moci, přinej-
menším ne na státní úrovni. Anarchistická hnutí však měla ještě na po-
čátku 20. století silnou pozici např. ve Španělsku, v Rusku a v Mexiku, 
a anarchisté dodnes přispívají k politické diskusi zpochybňováním běţ-
ného názoru, ţe právo, vláda a stát jsou prospěšné a nezbytné. Hlavním 
tématem anarchismu je víra, podle níţ politická autorita ve všech svých 
formách, zvláště v podobě státu, je zlem a ţe vůbec není nutná (anarchie 
doslova znamená „bezvládí"). Anarchistické upřednostňování jakési 
bezstátní společnosti, kdy svobodní jednotlivci sami spravují své záleţi-
tosti na základě dobrovolně uzavřené dohody a ve spolupráci, přesto 
vzniklo na bázi dvou konkurujících si tradic: liberálního individualismu 
a socialistického komunitarismu. Anarchismus lze tudíţ povaţovat za ja-
kýsi průsečík liberalismu a socialismu, za jakousi formu jak „ultralibe-
ralismu" tak „ultrasocialismu". 

Liberální argumentace proti státu stojí na individualismu a na přání 
maximalizovat svobodu a volbu. Na rozdíl od liberálů byli anarchisté ty-
pu např. Williama Godwina (1756-1836) přesvědčeni, ţe svobodní a ra-
cionálně uvaţující lidé dokáţí spravovat své věci pokojně a spontánně, 
zatímco vláda je pouze jednou z forem neţádoucího donucování. Při ob-
jasňování toho, jak by byla společnost regulována, kdyby autority státu 
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Mary Wollstonecraftová (1759-1797) 
Britská sociální teoretická a feministka. Silně ovlivněna Rousseauovým demokratickým 
radikalismem, Wollstonecraftová rozvinula první soustavnou feministickou kritiku, a to 
zhruba o 50 let dříve, neţ se na scéně objevilo hnutí za volební právo ţen. Na její nejvý-
znamnější dílo Obrana práv zen z roku 1792 zapůsobil i Lockův liberalismus. Pomocí po-
jmu „osobnost" (personhood) se v něm zdůrazňovalo rovné právo ţen na vzdělání. V tom-
to díle je však podána i zevrubnější analýza ţenství, ze které čerpá i současný feminismus. 
Wollstonecraftová byla provdána za anarchistu Williama Godwina; její dcera Mary Shel-
leyová je autorkou Frankensteina. 

nebylo, se moderní individualisté obvykle ohlíţeli po trhu. Formulovali 
tudíţ jakousi formu anarchokapitalismu, jakousi extrémní podobu eko-
nomiky volného trhu. Respektovanější anarchistická tradice však staví 
na socialistických idejích, jakými jsou společenství, spolupráce, rovnost 
a společné vlastnictví. Kolektivističtí anarchisté tudíţ zdůrazňují lidskou 
schopnost sociální solidarity, která vyplývá z pospolité, stádní a v zása-
dě kooperativní přirozenosti. Např. francouzský anarchista Pierre-Joseph 
Proudhon (viz str. 182) formuloval na tomto základě tzv. mutualismus, 
tedy názor, ţe malá společenství nezávislých rolníků, řemeslníků a drob-
ných výrobců by mohla spravovat svůj ţivot pomocí systému spravedli-
vé a poctivé směny, a tak se vyhnout nespravedlnostem a vykořisťování, 
příznačným pro kapitalismus. Jiní anarchisté, např. Rus Petr Kropotkin 
(1842-1921), hlásali jakýsi anarchokomunismus, jehoţ hlavními princi-
py byly společné vlastnictví, decentralizace a samospráva. 

Feminismus 

I kdyţ feministické tuţby byly vyjadřovány uţ ve staré Číně, zevrub-
nější politickou teorií byly podloţeny teprve od chvíle, kdy vyšla Obrana 
práv zen (1792) z pera Mary Wollstonecraftové. Širšího obsahu se jim 
však dostalo teprve ve 40. a 50. letech 19. století, kdy se na scéně objevi-
lo hnutí za volební právo ţen; v této souvislosti se hovoří o „první vlně fe-
minismu". Zavedení volebního práva ţen ve většině západních zemí, k ně-
muţ došlo na počátku 20. století, připravilo ţenské hnutí o jeho hlavní cíl 
a organizační princip. V 60. letech 20. století ovšem začíná „druhá vlna fe-
minismu". Projevila se v podobě radikálnějších, někdy i revolučních po-
ţadavků narůstajícího Hnutí za osvobození ţen (Women's Liberation Mo-
vement). Feministické teorie a doktríny jsou různé; jejich společným ry-
sem je však přání nejrůznějšími moţnými cestami rozšířit a posílit spole-
čenskou roli ţen. Základními tématy feminismu tudíţ jsou za prvé, ţe spo-
lečnost se vyznačuje nerovností pohlaví (gender) a za druhé, ţe tato struk-
tura moci muţů se můţe a musí od základu změnit. 

Lze rozlišit tři různé a často protikladné feministické tradice. Libe-
rální feministky jako Wollstonecraftová a Betty Friedanová (viz str. 305) 
hodnotily podřízenost ţen obvykle z hlediska nerovné distribuce práv 
a příleţitostí ve společnosti. Tento feminismus „rovných práv" je v pod-
statě reformistický. Jde mu spíš o reformu „veřejné" sféry, tj. o zlepšení 
právního a politického postavení ţen a o zvýšení jejich vyhlídek co do 
vzdělání a kariéry neţ o přebudování „soukromého" nebo rodinného ţi-
vota. Naopak socialistické feministky se zpravidla zaměřují na souvis-
losti mezi podřízeným postavením ţen a kapitalistickým výrobním způ-
sobem a upozorňují, jaký to má ekonomický význam, jsou-li ţeny ome- 
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Pojem 
Ekologie, ekolo- 

ismus Ekologie 
(ecology, z řec. 

slova oikos a logos, 
která dohromady 
znamenají studium 
toho, co tvoří 
domov) studuje 
vztahy mezi ţivými 
organismy a jejich 
ţivotním 
prostředím. Upo-
zorňuje tudíţ na 
soubor vztahů, kte-
ré všechny formy 
ţivota udrţují a na 
to, jak je v přírodě 
všechno navzájem 
propojeno. Ekolo-
gii (poprvé pouţil 
toto označení v ro-
ce 1873 Ernst  Ha-
eckel) lze povaţo-
vat za přírodní vě-
du, za popisný 
princip nebo do-
konce za morální 
hodnotu. Ekologis-
mus (ecologism) je 
politická doktrína 
ci ideologie, vybu-
dovaná na základě 
ekologických před-
pokladů, a zabýva-
jící se zejména ţi-
votně důleţitým 
vztahem mezi lid-
stvem a světem 
přírody: lidé jsou 
součástí přírody, 
nikoli jejími „pá-
ny". Někdy se roz-
lisuje ekologismus 
a environmentalis-
mus; rozdíl se spat-
řuje v tom, ţe eko-
logismus předpo-
kládá biocentrické 
nebo ekocentrické 
vidění, zatímco en-
vironmentalismu 
jde o ochranu pří-
rody konec konců 
ku prospěchu lidí. 

Antropocentris-
mus (anthropo-
centrism), člově-
kostřednost. Názor, 
ţe morálně a filo-
zoficky jsou nejdů-
leţitější zájmy a 
potřeby člověka; 
opak ekocentrismu. 

zovány pouze na ţivot doma nebo v rodině: muţe tak zbavují břemene 
domácích prací, výchovy příští generace kapitalistických dělníků a účasti 
na jejich vzdělávání, a zároveň fungují jako rezervní armáda pracovních 
sil. 

To, co dodává „druhé vlně" feminismu její zvláštní nádech, je ovšem 
především výsledkem feministické kritiky, která uţ nevychází ze vţitých 
politických doktrín, totiţ radikálního feminismu. Radikální feministky 
zastávají názor, ţe rozdělení na pohlaví (gender) je hlavním a politicky 
nejvýznamnějším rozdělením ve společnosti. Všechny společnosti, mi-
nulé i současné, se podle radikálních feministek vyznačují patriarchátem 
(viz str. 114), tedy institucí, kdy - jak to formulovala Kate Millettová 
(1969) - „ţenská polovina obyvatelstva je pod kontrolou poloviny muţ-
ské". Radikální feministky tudíţ hlásají nutnost sexuální revoluce, která 
především od základu změní strukturu osobního a rodinného ţivota. Pro 
radikální feminismus je proto příznačné heslo „osobní je politické". Je-
dině extrémně radikální feminismus ale prezentuje muţe jako „nepřáte-
le" a hlásá, ţe ţeny se musí zcela vymanit z muţské společnosti; tento 
postoj se někdy projevuje v podobě politického lesbismu. 

Environmentalismus 

Na environmentalismus se běţně pohlíţí jako na novou ideologii, 
spjatou s nástupem ekologického hnutí čili hnutí Zelených, k němuţ do-
šlo koncem 20. století. Jeho kořeny lze však sledovat aţ k revoltě proti 
industrializaci v 19. století. V environmentalismu se proto projevuje zne-
pokojení nad škodami, které světu přírody působí zrychlující se tempo 
ekonomického rozvoje (zjitřené ve 2. polovině 20. století objevením ja-
derné technologie, kyselého deště, ničení ozónu, globálního oteplování 
atd.) a starost o klesající kvalitu lidské existence a nakonec i o samo pře-
ţití lidského rodu. Někdy se tyto starosti vyjadřují prostřednictvím běţ-
ných ideologií. Např. ekosocialismus vysvětluje destrukci ţivotního pro-
středí nenasytnou touhou po zisku, která je příznačná pro kapitalismus. 
Ekokonzervatismus spojuje téma zachování (příznivého) ţivotního pro-
středí s přáním zachovat tradiční hodnoty a vţité instituce. Ekofeminis-
mus pak původ ekologické krize váţe na systém moci muţů; v této krizi 
se údajně odráţí skutečnost, ţe vůči přírodním procesům a světu přírody 
jsou muţi méně citliví neţ ţeny. 

Environmentalismu dodává jeho radikální vyhrocení skutečnost, ţe 
přichází s alternativou antropocentrického čili člověkostředného vidě-
ní, které všechny ostatní ideologie přebírají: na svět přírody nepohlíţí 
prostě jako na příhodný zdroj, z něhoţ lze uspokojovat lidské potřeby. 
Tím, ţe upozorňuje na důleţitost ekologie, environmentalismus nebo 
ekologismus (někteří dávají přednost druhému z obou označení) vytváří 
jakýsi ekocentrický světový názor, který prezentuje lidský rod jako pou-
hou součást přírody. Jednou z nejvlivnějších teorií v této oblasti je hy-
potéza Gaia, s níţ přišel James Lovelock (1979). Planeta Země je v ní 
zobrazena jako ţivý organismus, jemuţ jde především o vlastní přeţití. 
Jiní autoři zase dávali najevo své sympatie pro východní náboţenství, 
která -jako např. taoismus nebo buddhistická škola zen - zdůrazňují je-
dinečnost ţivota (Capra, 1983). „Umírnění" ekologové čili „bledězele-
ní", např. členové některých environmentalistických nátlakových sku- 

g 
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pin, zastávají názor, ţe apely na nejvlastnější zájmy a zdravý selský ro-
zum přimějí lidstvo, aby si osvojilo ekologicky rozumnou politiku a eko-
logicky zdravý ţivotní styl. Naopak „tvrdí" ekologové čili „tmavozele-
ní" trvají na tom, ţe přeţití planety i lidstva zaručí pouze a jedině zásad-
ní přeskupení priorit a ochota nadřadit zájmy ekosystému zájmům které-
hokoli z jednotivých druhů v něm. Členy obou skupin lze objevit v „pro-
tistranicky" zaměřených stranách Zelených, které se počínaje 70. lety za-
čaly objevovat v Německu, v Rakousku i jinde v Evropě. 

Náboženský fundamentaiismus 

Náboţenství a politika se překrývají v mnoha bodech, mimo jiné i 
v rozvíjení nejvýznamnějších ideologických tradic. Např. etický socia-
lismus se opíral o celou škálu náboţenských vyznání; výsledkem byly 
rozmanité formy křesťanského socialismu. Protestantismus pomáhal for-
movat myšlenky zápasu o sebeprosazování a individuální odpovědnosti, 
jejichţ politickým výrazem se stal klasický liberalismus. Náboţenský 
fundamentalismus je však něco jiného: politiku (a fakticky všechny 
stránky osobní a sociální existence) totiţ chápe jako něco, co je ve vzta-
hu ke „zjevené pravdě" náboţenské nauky čímsi sekundárním. Takto 
chápaný politický a společenský ţivot by se měl organizovat na základě 
náboţenských principů, vydávaných za prvotní a svým významem zá-
sadní; s tím jde zpravidla ruku v ruce víra v doslovnou pravdivost po-
svátných textů. Jelikoţ tyto principy lze rozvinout v ucelený světový ná-
zor, můţeme k náboţenskému fundamentalismu přistupovat jako ke své-
bytné ideologii. 

Odkud náboţenský fundamentalismus pochází a čím lze vysvětlit, ţe 
se koncem 20. století znovu objevil? Předloţena byla dvě protichůdná 
vysvětlení. Jedno vidí ve fundamentalismu v podstatě úchylku, jeden 
z průvodních jevů, které ve společnosti probíhají, kdyţ si lidé mají zvyk-
nout na moderní a sekularizovanou kulturu. Druhé naznačuje, ţe funda-
mentaiismus je čímsi trvalým a spatřuje v něm důsledek toho, ţe seku-
larismus nedokázal uspokojit věčnou touhu člověka po „vyšší", du-
chovní pravdě. 

Formy náboţenského fundamentalismu se objevily v různých částech 
světa. Například v USA vzrostl od 70. let význam křesťanského funda-
mentalismu; na scénu totiţ vstoupila „Nová křesťanská pravice", která 
vede kampaně proti potratům, za zavedení modliteb do amerických škol 
a za návrat k tradičním rodinným hodnotám. V Izraeli zase vzrostl vý-
znam ţidovského fundamentalismu, dlouho reprezentovaného několika 
drobnými náboţenskými stranami, a to v důsledku snah zabránit odstou-
pení některých částí země, povaţované za domovinu Ţidů, rodícímu se 
palestinskému státu. V Indii se objevil hinduistický fundamentaiismus, 
který chce čelit šíření západního sekularismu a vlivu jiných náboţenství, 
jakými jsou například sikhismus a islám. 

Politicky nejvýznamnější je dnes nepochybně fundamentalismus is-
lámský. Ohlas mu zjednala íránská revoluce roku 1979, která vyústila 
v zaloţení prvního islámského státu, vedeného ájatolláhem Chomejním 
(1900-1989). Později se rozšířil po Blízkém východě, v severní Africe 
a částečně v Asii. Třebaţe šiítský íránský fundamentaiismus podnítil ( 
krajně fanatickou oddanost svých stoupenců, byl islám obecně vzato ná- 

Pojem 
Fundamentalisms 
Fundamentaiismus 
(fundamentalism, z 
lat. fundamentům, 
tj. základ) je sty  
myšlení, v němţ se 
určité principy 
povaţují za zcela 
zásadní „pravdy", 
jejichţ autorita je 
nezpochybnitelná a 
nade vše povýšená, 
bez ohledu na 
jejich obsah. 
Jednotlivé 
fundamentalismy 
mají tudíţ jen málo 
pokud vůbec něco 
společného, nepo-
čítáme-li to, ţe je-
jich stoupenci se 
vyznačují smrtel-
nou váţností a zá-
palem, pramenícím 
z doktrínami jisto-
ty. Fundamentalis-
mus se zpravidla 
spojuje s náboţen-
stvím a s vírou v 
doslovnou prav-
divost posvátných 
textů; lze se vsak s 
ním setkat i u po-
litických vyznání. 
Dokonce i o libe-
rálním skepticismu 
lze tvrdit, ze obsa-
huje fundamenta-
listické přesvědče-
ní, podle něhoţ o 
všech teoriích 
(kromě vlastní) by 
se mělo pochybo-
vat. Třebaţe termín 
fundamentalismus 
se často pouţívá 
hanlivě na označe-
ní nepruţnosti, 
dogmatismu a au-
tontářství, můţe 
být i výrazem ne-
sobeckosti a zása-
dovosti. 

Sekularismus (se-
cularism). Názor, 
ţe náboţenství by 
nemělo zasahovat 
do sekulárních 
(světských) záleţi-
tostí, projevující se 
obvykle přáním 
oddělit církev od 
státu. 



Pojem 
Postmodernismus, 
postmoderna 

Postmodernismus 

ipostmodemism) je Pojem 

sporný a matoucí, který 

byl popr-vé pouţit k 

popisu novátorských 

hnutí v západním umění 

architektuře a kulturním 

vývoji vůbec Jako nástroj 

sociální a politologické 

ana-lýzy upozorňuje ze-

jména na posun od 

industrializací a třídní 

solidaritou 

strukturovaných spo-

lečností ke stále 

fragmentovanějším a 

pluralističtějšim in-

formačním společnostem 

{tedy k post-  -moderně -

postmo-    dernity), ve 

kterých  se jednotlivci z 

pro-   ducentů mění v 

kon-zumenty a na místo    

třídní, náboţenské     a 

etnické loajality nastupuje 

individua-  lismus. V této 

perspektivě se dosavad- 

ní ideologie, např.      

marxismus a libera-   

lismus, stále častěji    

pokládají za irele-      

vantní „metavyprá-vění", 

zrozena z pro- cesu 

modernizace      

postmodernisté tvrdí ze 

neexistuje ţádná Jistota; 

ideu absolutní a 

univerzální

 pravdy je třeba 

od-    hodit jako arogantní  
klam. V tomto smys- lu je 

postmodernis-    mus 

příkladem odpo- ru 

protijakýmkoli      

základům. Důraz se      

tudíţ klade na dis-     kurs, 

diskusi a de-      mokracii.                   

Sociální reflexivita 
(social reflexivity) 
Imerakce mezi lidmi 
těšícími se rozsáhlé 
autonomii, uskuteč-
ňovaná na bázi reci-
procity a vzájemné 
závislosti. 

84 strojem, jak skrze antipatii k 

neokolonialismu západních mocností vyjádřit protizápadní postoje a pokusit 

se bránit šíření svobodomyslhosti, tolerance a materialismu. To se 

nejzřetelněji projevilo v případě reţimu Talibanu v Afghánistánu v letech 

1997-2001. Islámský fundamentalis-mus dokázal vyjádřit zejména tuţby 

městské chudiny rozvojových zemí, která aţ do 70. let tíhla spíše k 

socialismu ať uţ v islámské nebo marxis-ticko-leninské podobě. 

Konec ideologie? 

Značná část diskusí o ideologii se koncem 20. století soustředila na 
předpovědi jejího zániku nebo přinejmenším klesajícího významu. Zadalo se 
hovořit o diskusi o „konci ideologie". Započala v 50. letech a zro-iilo ji 
zhroucení fašismu v závěru 2. světové války a ústup komunismu la 
vyspělém Západě. Americký sociolog Daniel Bell ve své knize Konec 
ideologie? O vyčerpání politických idejí v 50. letech (1960) prohlásil, ţe 
zásoba politických idejí byla vyčerpána. Etické a ideologické otázky jsou 
podle jeho názoru dnes uţ irelevantní, jelikoţ politické strany ve věštšině 
západních společností soutěţí o moc jednoduše tak, ţe slibují vyšší tempa 
ekonomického růstu a hmotný blahobyt. Stručně řečeno, ekonomika 
triumfovala nad politikou. Proces, na který Bell upozornil, ovšem nebyl ani 
tak koncem ideologie, jako spíše nástupem širokého ideeologického 
konsensu (viz str. 30) hlavních politických stran, který na-čas odsunul 
ideologické diskuse do pozadí. Ideologie, která převládla v 50. a 60. letech, 
byla jednou z forem sociálně orientovaného kapitalis-mu, který ve Spojeném 
království i jinde nabyl podoby keynesianismu; šlo tedy o konsens na bázi 
sociálního státu. 

Nedávno přispěl do této diskuse Francis Fukuyama (viz str. 51) svým 
esejem „Konec dějin?" (1989). Fukuyama netvrdil, ţe se politická ideologie 
stala irelevantní; tvrdil, ţe jedna ideologie, totiţ liberální de-mokracie, 
triumfovala nad všemi svými konkurenty a ţe tento triumf je definitivní. 
Tento esej byl napsán na pozadí zhroucení komunismu ve východní Evropě, 
který Fukuyama interpretoval jako doklad konce mar-xismu-leninismu 
jakoţto ideologie světově dějinného významu. Antho-ny Giddens (1994) 
naopak tvrdil, ţe konvenční ideologie na levici i pra-vici jsou stále 
zbytečnější ve společnosti, vyznačující se globalizaci, ústupem od tradice a 
expanzí sociální reflexivity. Alternativní interpre-taci tohoto vývoje nabízí 
postmodernismus, který naznačuje, ţe hlavní ideologie neboli „velká 
vyprávění" (grand narratives) jsou ve své pod-tatě produkty období 
modernizace, které je dnes za námi. Na druhé s traně sama tvrzení o konci 
ideologie, konci dějin nebo konci modernity lze povaţovat za ideologická. 
Spíše neţ zvěstovateli definitivního ústupu ideologie jsou moţná dokladem 
toho, ţe ideologická diskuse trvá a dále vzkvétá a ţe vývoj ideologie je 
proces, který pokračuje a moţná nikdy neskončí. 

Shrnutí 

Ideologie je sporný politický termín, kterému se často přikládal 
nega-tivní význam. Z hlediska společenských věd je politická 

ideologie více či méně provázaný soubor idejí, který se stává 

základem politické čin- 
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nosti. Jeho hlavními rysy jsou hodnocení stávajících mocenských poměrů, 
model ţádoucí budoucnosti a vytyčení cesty, jak by se politická změna 
mohla a měla přivodit. 

> Ideologie spojují politickou teorii s politickou praxí. Na jedné úrovni 
připomínají různé filozofie politiky, jelikoţ jsou souborem hodnot, teorií a 
doktrín, tedy svého druhu světovým názorem. Na druhé úrovni však 

nabývají podoby širokých politických hnutí a dávají o sobě vědět pro-
střednictvím činnosti politických vůdců, stran a skupin. 
> Kaţdé ideologii lze přiřadit určitý pro ni příznačný soubor principů a 
idejí. Tyto ideje „drţí pohromadě" v tom smyslu, ţe na sebe určitým 
způsobem navazují; systematizované či logicky provázané jsou však pouze 
relativně. Všechny ideologie tudíţ ztělesňují škálu konkurujících si tradic a 

vyznačují se vnitřním napětím. Konflikty uvnitř jednotlivých ideologií jsou 
proto občas vášnivější neţ mezi různými ideologiemi navzájem. 

> Ideologie rozhodně nejsou hermeticky uzavřené a neměnné systémy. V 
řadě bodů se překrývají, často jim jde o totéţ a uţívají i společný slovník. 
Vţdy také podléhají politickým nebo intelektuálním proměnám, a to nejen 
proto, ţe jsou v kontaktu s jinými ideologiemi a ovlivňují jejich vývoj, ale i 

proto, ţe se v čase mění, jelikoţ jsou aplikovány na měnící se historické 
okolnosti. 
> Význam jednotlivých ideologií roste a klesá úměrně tomu, jak je ta či 
ona ideologie relevantní ve vztahu k politické, sociální a ekonomické si-
tuaci a jakou schopnost teoretické inovace vykazuje. Ideologický konflikt 
přinutil ve 20. století významné ideologie, například liberalismus, 

konzervatismus a socialismus, aby znovu prověřily své tradiční principy, a 
podnítil vznik relativně nových ideologií jako jsou např. feminismus, 
ekologismus a náboţenský fundamentalismus. 
> Diskuse o konci ideologie měla řadu podob. Bezprostředně po 2. světové 
válce navazovala na klesající přitaţlivost fašismu a komunismu a na názor, 
ţe ekonomická témata nahradila témata ideologická. Teze o „konci dějin" 

naznačuje, ţe liberální demokracie v celosvětovém měřítku triumfovala. 
Postmodernismus mj. znamená, ţe tradiční ideologie jsou irelevantní, 
jelikoţ jsou to ve své podstatě produkty rané fáze modernizace. 

Otázky k diskusi 

- Proč pojem ideologie tak často vyvolával negativní asociace? 
- Lze ještě od sebe odlišit liberalismus a socialismus? 
- Nakolik myšlenky Nové pravice odporují idejím tradičního konzerva-

tismu? 
- Je „třetí cesta" smysluplný a ucelený ideologický postoj? 
- Má marxismus nějakou budoucnost? 

- Jaké okolnosti jsou pro vzestup fašismu nejpříznivější? 
- Ţádají anarchisté nemoţné? 
- Proč vzrostl význam feminismu, ekologismu a fundamentalismu? Jsou 

schopny nahradit tradiční politická kréda? 
- Lze se obejít bez ideologie? 

Doporučená literatura 

Heywood, A.: Political Ideologies: An Introduction (2. vyd., Basingstoke 
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a New York: Palgrave 1997). Přístupný, aktualizovaný a obsaţný průvodce 
hlavními ideologickými tradicemi. McLellan, D.: Ideology (Milton Keynes: 
Open University Press; Minneapo-lis: University of Minnesota Press, 1980). 
Stručné a srozumitelné pojednání o tomto mlhavém pojmu. 

Dobrými úvody do jednotlivých ideologií jsou Arblaster (1984) o liberalis-
mu, O Sulfivan (1976) o konzervatismu, Wright (1987) o socialismu, 
Giddens (2001) o třetí cestě, Marshall (1990 o anarchismu, Dobson 
(1990) o ekologismu a Marty a Appelby (1993) o náboţenském funda-
mentalismu. 
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KAPITOLA 4 

Demokracie 

„Demokracie je tou nejhorší formou vládnutí, nepočítáme-li všechny 

ostatní, které se čas od času zkoušely." 

Winston Churchill, Projev v Dolní sněmovně (1947) 

To, ţe se politikové a političtí myslitelé masově přiklonili k demokracii, 
bylo jednou z nejdramatičtějších a nejvýznamnějších událostí politických 
dějin. I v antickém Řecku, často povaţovaném za kolébku demokratické 
ideje, bývala demokracie hodnocena zpravidla negativně. Myslitelé jako 
např. Platón a Aristoteles pohlíţeli na demokracii jako na systém, kde masy 
vládnou a moudrost a majetek trpí. Hluboko do 19. století vyvolávalo samo 

slovo demokracie negativní asociace, jako by šlo o „vládu davu". Nyní 
jsme ale všichni demokraté. Liberá-lové, konzervativci, socialisté, 
komunisté, anarchisté, dokonce i fašisté opřekot vychvalují přednosti 
demokracie a předvádějí, jací jsou demokraté. A kdyţ se koncem 20. století 
zachvěly a zhroutily velké ideologické systémy, zdálo se, ţe o to výš šlehá 
plamen demokracie. Ve chvíli, kdy pohasla přitaţlivost socialismu a začaly 

se zpochybňovat zásluhy kapitalismu, vynořila se demokracie jako moţná 
jediný stabilní a trvalý princip na postmoderní politické scéně. 

Ve 4. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Jak se termín „demokracie" uţíval? 
- Na které otázky se především soustředila diskuse o povaze demokracie? 
- Jaké modely demokratického vládnutí byly předloţeny? 

- Jaké jsou silné a slabé stránky kaţdého z nich? 
- Jak fungují demokratické systémy v praxi? 
- Zaručuje demokracie skutečně vládu lidu? 

Definování demokracie 

Slovo demokracie pochází uţ z antického Řecka. Stejně jako jiná slova 
končící na „kracie" (např. autokracie, aristokracie a byrokracie) je i slovo 
demokracie sloţeninou, ato z řeckých slov „kratos", tj. moc nebo vládnutí, 
a „démos", tj. lid (Rekové ovšem slovem démos původně označovali 
„chudé" nebo „mnoţství"); demokracie je tudíţ stav, kdy vládne démos. S 
jednoduchým závěrem, ţe jde o „vládu lidu", ovšem daleko nedojdeme. 
Problémem demokracie byla sama její popularita, která hrozila, ţe 
„demokracie" se jako smysluplný politologický, resp. politický pojem zcela 
zlikviduje. Jelikoţ se málem obecně povaţuje za označení „čehosi 
dobrého", slovo demokracie se začalo uţívat téměř ja-ko

f
heslo, výkřik, 

který vyvolává automatický souhlas s určitým soubo- 
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rem idejí nebo systémem vládnutí. Bernard Crick (1993) to formuloval 
takto: „demokracie je slovo, které má ve světě veřejných věcí zřejmě nej-
mlhavější význam". Termín, který můţe kaţdému znamenat cokoli, je v 
nebezpečí, ţe nebude znamenat vůbec nic. Se slovem demokracie se 
spojovaly např. tyto významy: 

- systém, ve kterém vládnou chudí a znevýhodnění, 
- forma vlády, kdy lid si přímo a neustále vládne sám, aniţ by k tomu 

potřeboval profesionální politiky nebo funkcionáře, 
- společnost, jejímţ základem je spíše rovnost příleţitostí a individuální 

zásluha neţ hierarchie a privilegium, 

- systém sociálního zabezpečení a přerozdělování, jehoţ cílem je zmenšit 
sociální nerovnosti, 

- systém rozhodování, v němţ základem je princip vlády většiny, systém 
vládnutí, který tím, ţe omezuje moc většiny, zajištlije práva a zájmy 
menšin, 

- obsazování veřejných funkcí na základě konkurenčního boje o hlasy li-

dí, 
- systém vládnutí, který zájmům lidu slouţí bez ohledu na to, zda se 

účastní nebo neúčastní politického ţivota. 

Při uvaţování o podstatě demokracie nám moţná víc pomůţe, začne-
me-li projevem, který Abraham Lincoln proslovil v Gettysburgu v roce 

1864, kdy vrcholila americká občanská válka. Lincoln vychvaloval před-
nosti toho, co označil jako „vládu lidu, lidem a pro lid". To jasně ukazuje, 
ţe demokracie spojuje vládnutí s lidem, ţe však toto spojení obou lze 
různě konkretizovat: jde totiţ o vládu lidu, lidem a pro lid (of, by and for 
the people). Jaká přesně je povaha demokratického vládnutí, o tom se 
vedla úporná ideologická a politická diskuse. V tomto oddílu zkoumáme 

jednotlivé roviny, ve kterých se tato „diskuse o demokracii" vedla, resp. 
vede. V zásadě jde o snahu zodpovědět tři hlavní otázky: 

-Kdo je lid? 
- V jakém smyslu by měl lid vládnout? 
- Kam aţ by měla vláda lidu sahat? 

Kdo je lid? 

Jedním z hlavních rysů demokracie je princip politické rovnosti, tj. 
koncepce, ţe politická moc by měla být co nejšíře a co nejrovněji rozdě-
lena. V jakém útvaru nebo v jaké skupině by však měla být tato moc roz-

dělena? Čili: kdo tvoří „lid"? Na první pohled je odpověď prostá: „démos" 
čili „lid" znamená všichni lidé, tedy veškeré obyvatelstvo dané země. V 
praxi ale kaţdý demokratický systém politickou participaci omezil, někdy i 
drasticky. 

Jak uţ výše bylo řečeno, staří Rekové uţívali slovo démos na označení 
„mnoha lidí", tj. znevýhodněných a často nemajetných mas. Demokracie 

tudíţ neznamenala politickou rovnost, ale upřednostnění chudých. V 
řeckých městských státech byla politická participace omezena na nepatrnou 
část populace, na muţské obyvatelstvo starší dvaceti let; vyloučeni z ní byli 
ţeny, otroci a cizinci. Přísná omezení volebního práva existovala i ve 
většině západních států aţ do 20. století a často i po jeho nemalou část, a to 
obvykle v podobě majetkových cenzů nebo vyloučení 

Pojem 
Politická rovnost 
Obecně politická 
rovnost {political 
equality) znamená 
rovné rozdělení 
(rovnou distribuci) 
politické moci 
a vlivu. Politickou     _ 
rovnost lze tedy 
chápat jako hlavní     — 

princip demokra 
cie, jelikoţ zajištli 
je, ţe ať „lid" defi-     — 
nujeme jakkoli, má 
kaţdý jednotlivec 
stejnou váhu: _ 
všechny hlasy zní 
stejně hlasitě. To lzeo 
chápat dvojím      _ 
způsobem. V libe-
ralně-demokratické    — 
teorii znamená po-
litická rovnost rovné 
rozdělení poli-       — 
tických práv: práva 
volit, práva byt volen 
atd. To se často    _ 
zkráceně vyjadřuje 
zásadou „jeden člověk, 
jeden hlas; jeden hlas, 
jedna hodnota" 
{pneper-son, one vote; 
one vote, one value). 
Naopak socialisté -
kromě jiných - váţí 
politický vliv na takové 
faktory, jakými jsou 
kontrola nad 
ekonomickými zdroji a 
přístup k masovým 
sdělovacím prostřed-
kům. Pohlíţíme-li na 
politickou rovnost 
takto, neznamená 
pouze rovné volební 
právo, ale i značnou 
míru sociální rovnosti. 
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ţen. Ve Spojeném království bylo všeobecné volební právo zavedeno 
teprve v roce 1929, kdy volební právo získaly bez omezení i ţeny. 
V USA bylo zavedeno teprve počátkem 60. let, kdy mohli v řadě jiţních 
států poprvé volit Afroameričané, ve Švýcarsku pak v roce 1971, kdy se 
konečně dostalo volebního práva ţenám. Ve všech demokratických 
systémech však jedno závaţné omezení nadále existuje: z politické par-
ticipace jsou vyloučeny děti, i kdyţ věk, kdy se dosahuje zletilosti, klesl 
z 21 roků dokonce aţ na 15 let (např. při prezidentských volbách v Írá-
nu). Technická omezení se často týkají např. lidí prokazatelně duševně 
chorých nebo osob ve výkonu trestu. 

Přestoţe se dnes přijímá, ţe „lid" v podstatě znamená všichni dospělí 
občané, lze to různě vykládat. Na lid lze například pohlíţet jako na sou-
drţné těleso, spjaté nějakým společným neboli kolektivním zájmem: 
v tomto smyslu je lid jeden a je nedělitelný. Z takového pohledu obvykle 
vyplývá ten model demokracie, který - jako je tomu v teorii J. J. Rous-
seaua (viz str. 95), o níţ budeme hovořit v následujícím oddílu - se sou-
střeďujeme spíše na „obecnou vůli" čili vůli kolektivní neţ na „soukromou 
vůli" kaţdého jednotlivce. Jelikoţ však všechna společenství jsou nějak 
rozdělena a názory v něm se různí, lze na „lid" pohlíţet i jinak: v praxi můţe 
být chápán jako „většina". Demokracie se tak můţe nakonec rovnat 
strohé aplikaci většinového principu, kdy vůle většiny nebo nejpočetnější 
části převáţí nad vůlí menšiny. To však můţe znamenat, ţe demokracie 
zdegeneruje v „tyranii většiny". Konečně lze o lidu uvaţovat jako o sou-
boru svobodných a vzájemně si rovných jednotlivců, z nichţ kaţdý má 
právo rozhodovat se autonomně. Tento názor není jen v evidentním roz-
poru s jakýmkoli zdůrazňováním většin (majoritarismem), ale také zna-
mená, ţe konec konců pouze jednomyslná rozhodnutí mohou být pro dé-
mos závazná, čímţ se pouţití demokratických principů drasticky omezuje. 

Jak by měl lid vládnout? 

Většina koncepcí demokracie je zaloţena na principu „vlády lidem" 
(by the people). To znamená, ţe lidé vlastně vládnou sami sobě, tedy ţe 
se podílejí na přijímání rozhodnutí, která utvářejí jejich ţivoty a ovliv-
ňují osud jejich společnosti. Tato participace můţe ovšem nabývat řady 
forem. V případě přímé demokracie znamená bezprostřední a stálé zapo-
jení do rozhodování, a to pomocí takových nástrojů, jakými jsou refe-
renda, masová shromáţdění nebo dokonce interaktivní televize. Jinou 
a obvyklejší formou demokracie je výkon volebního práva, tedy hlaso-
vání, které je hlavním rysem toho, čemu se běţně říká zastupitelská de-
mokracie. Kdyţ občané hlasují, nepřijímají rozhodnutí, která utvářejí je-
jich ţivoty, ale vybírají ty, kdo budou tato rozhodnutí přijímat za ně. Tím, 
co činí hlasování demokratickým, je to, ţe - jde-li ovšem o volby kon-
kurenční - veřejnosti umoţňuje „vykopnout darebáky" a vede tudíţ 
k odpovědnosti politiků vůči veřejnosti. 

Existují také modely demokracie, které stavějí na zásadě „vlády pro 
lid" a ponechávají tak jen malý prostor pro participaci veřejnosti, ať uţ 
přímou nebo nepřímou. Nejgrotesknejsi příklad byl k vidění v tzv. tota-
litních demokraciích, které vznikly za fašistických diktátorů, jakými 
byl např. Mussolini nebo Hitler. Demokratický mandát těchto reţimů se 
opíral o tvrzení, ţe jedině „vůdce" vyjadřuje skutečné zájmy lidu; z toho 

Vláda většiny 
{majoritarianism). 
Teorie nebo praxe, 
ve které se na prv-
ní místo staví vůle 
většiny; to s sebou 
nese necitlivost k 
menšinám a jed-
notlivcům. 

Totalitní demo-
kracie (totalitarian 
democracy). Vylo-
ţená diktatura, kte-
rá se vydává za de-
mokracii a opoírá se 
zpravidla o vůdcův 
nárok na monopol 
ideologické moud-
rosti. 
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Pojem 
Plebiscitní demo-
kracie 
Plebiscitní demo-
kracie {piebiscitary 
democracy) je jed-
nou z forem demo-
kratického vládnutí 
fungující pomocí 
nezprostředkované 
vazby mezi vlád-
noucími a ovláda-
nými, iíţ se dosa-
huje plebiscity (re-
ferendy). Ty veřej-
nosti umoţňují pří-
mo vyjadřovat svůj 
názor na politické 
otázky. Jde tedy o 
druh přímé čili 
participativní de-
mokracie. Tento 
typ demokracie se 
vsak často kritizuje 
za to, ţe dává pro-
stor demagogii 
(vládě politických 
vůdců, kteří zmani-
puloyávají masy 
rečněním a působe-
ním na jejich před-
sudky a city). Tento 
typ demokracie je v 
praxi vlastně 
systémem masové 
aklamace, která 
dodává populistic-
ký (viz str. 372) 
nátěr diktatuře. Je 
však rozdíl mezi 
plebiscitní demo-
kracií a vyuţívá-
ním referend jako 
doplňku systému 
zastupitelské de-
mokracie. 

Téma 

Přímá a zastupitelská demokracie 

Přímá demokracie (direct democracy) někdy zvaná také „participativní de-
mokracie" (participatory democracy) je zaloţena na příme, nezprostředko-
vané a trvalé participaci občanů na úkolech spojených s vládnutím. Přímá 
demokracie tak: stírá rozdíl mezi vládnoucími a ovládanými a mezi státem 
a občanskou společností; je to systém lidové samosprávy. Ve starověkých 
Athénách seji dosáhlo ták, ţe se vládlo prostřednictvím masových shro-
máţdění; jejím nejběţnějším moderním projevem je vyuţívání referenda 
(viz str. z46j. K přednostem přímé demokracie patří: 
- zdůrazňuje kontrolu občanů nad jejich vlastními osudy, jelikoţ je jedinou 

čistou formou demokracie; 
- vytváří lépe informované a politicky vyspělejší občanstvo a přispívá tudíţ 

k jeho vzdělanosti; 
- umoţňuje, aby veřejnost vyjadřovala své vlastní názory a zájmy, aniţ by 

přitom byla odkázána na politiky, kteří m^slí svami na sebe; 
- zajištíije legitimitu vládnutí: lidé totiţ spise přijmou ta rozhodnutí, která 

učinili sami. 
Zastupitelská demokracie (representative democracy) je demokracie omeze-
ná a nepřímá. Omezená je v tom, ţe participace veřejnosti na vládnutí je jen 
občasná a krátkodobá, jelikoţ se omezuje na volební akt jednou za několik 
let. Nepřímá je v tom, ze veřejnost sama moc nevykonává, ale pouze vybírá 
ty, kdo budou vládnout za ni a jejím jménem. Tato forma vládnutí je demo-
kratická pouze natolik, nakolik reprezentace (viz str. 244) vytváří spolehli-
vou a účinnou vazbu mezi vládnoucími a ovládanými. To se někdy vyjadřuje 
pojmem mandátu (viz str. 247) vzešlého z voleb. K silným stránkám za-
stupitelské demokracie patří: 
- nabízí prakticky uskutečnitelnou formu demokracie (přímé participace ve-

řejnosti lze dosáhnout jen v malých společenstvích); 
- zbavuje řadové občany břemene rozhodování a v politice tak umoţňuje 

dělbuj>ráce; 
- umoţňuje vloţit vládnutí do rukou těch, kdo jsou vzdělanější a mají větší 

odborné znalosti a zkušenosti; 
- udrţuje stabilitu, jelikoţ řadové občany drţí dál od politiky, a tak je vede 

k tomu, aby akceptovali kompromis. 

ovšem vyplývá, ţe „skutečná", „pravá" demokracie se můţe rovnat ab-
solutní diktatuře. V takových případech byla vláda lidu pouhým rituali-
zováným podrobením se vůli všemocného vůdce, okázale projevovaným 
masovými shromáţděními, pochody a manifestacemi. Někdy se to vy-

dávalo za plebiscitní demokracii. Totalitní demokracie jasně prokázaly, ţe 
jsou výsměchem běţnému pojetí demokracie; ukazuje se však na nich, ţe 
můţe existovat jisté napětí mezi „vládou" lidem (čili participací veřejnosti) 
a „vládou pro lid" (čili vládnutím ve veřejném zájmu). Zastánci 
zastupitelské demokracie např. chtěli omezit participaci veřejnosti na 
volební akt právě z obav, ţe veřejnost není dost moudrá, vzdělaná a 

zkušená, aby sama rozumně vládla. 

Kam až by měla vláda lidu sahat? 

Nyní, kdy jsme posoudili, kdo je lid a jak by měl vládnout, je třeba 
zváţit, kam aţ by jeho vláda měla sahat. Co je tou pravou sférou demo-
kracie? Které otázky jsou vhodné k tomu, aby o nich rozhodoval lid, a 
které by se měly ponechat jednotlivým občanům? Takové otázky znovu v 
mnoha směrech otevírají diskusi o náleţitém vztahu mezi veřejnou sférou a 
sférou soukromou, kterou jsme probírali v kapitole 1. Modely demokracie, 

které byly konstruovány na základě liberálního individualismu, obvykle 
navrhovaly omezit demokracii jen na politický ţivot 
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a politiku nadto definovat úzce. Viděno takto, účelem demokracie je pro-

střednictvím nějakého procesu, kterého se účastní veřejnost, stanovit zá-
konný rámec, ve kterém se mohou jednotlivci zabývat svými vlastními 
věcmi a sledovat své soukromé zájmy. Demokratická řešení se tedy hodí 
pouze pro ty věci, které se konkrétně dotýkají společenství; v jiných 
věcech je demokracie omezováním svobody. Dosti často se tento strach z 
demokracie projevuje odmítáním forem přímé (participativní) demo-

kracie. 
S jiným přístupem k demokracii nezřídka přicházejí např. socialisté a 

radikální demokraté. V rámci radikální demokracie se demokracie 
nechápe jako způsob, jak stanovit rámec, v němţ mohou jednotlivci řešit 
své soukromé záleţitosti, ale spíše jako obecný princip, který lze 
vztáhnout na všechny oblasti sociální existence. Podle této koncepce mají 

lidé základní právo participovat na přijímání všech rozhodnutí, která 
ovlivňují jejich ţivot, a demokracie je pouze kolektivní procedura, jíţ se 
tak děje. Toto stanovisko se jasně projevuje v socialistických poţadavcích 
na kolektivizaci majetků a zavedení samosprávy pracujících; v obou 
těchto krocích se spatřují cesty k demokratizaci ekonomického ţivota. 
Místo aby prosazovali pouze politickou demokracii, socialisté proto volali 

po „sociální" či „průmyslové" demokracii. Podobně feministky po-
ţadovaly demokratizaci rodinného ţivota, chápanou jako právo všech 
podílet se na rozhodování v domácí či soukromé sféře. Viděna takto, de-
mokracie se povaţuje za přítele, nikoli nepřítele svobody. Útisku a vy-
kořístbvání se můţe dařit jedině tehdy, jestliţe se tyto principy ignorují. 

Modely demokracie 

Aţ příliš často se k demokracii přistupuje jako k jednoduchému a jed-
nolitému jevu, který nevyvolává ţádné pochybnosti. Mnohdy se soudí, ţe 
to, co se za demokracii povaţuje ve většině západních společností (systém 
pravidelných a konkurenčních voleb a obecného volebního práva), je jedi-
nou nebo jedině legitimní formou demokracie. Tato pojetí demokracie se 
občas upřesňuje adjektivem „liberální"; tak vzniká pojem liberální demo-
kracie (viz str. 50). Ve skutečnosti však existuje celá řada konkurujících si 

teorií neboli modelů demokracie, z nichţ kaţdý přichází s vlastní verzí vlá-
dy lidu. To ukazuje nejen různost demokratických forem a mechanismů, 
ale také - a to je ještě závaţnější - různost důvodů, jimiţ lze demokratické 
vládnutí ospravedlnit. I liberální demokracie je termín matoucí; lze totiţ 
objevit rozdílné názory na to, jak demokracii chápat a organizovat. 
Uveďme čtyři navzájem odlišné modely demokracie: 

- klasická demokracie, 
- demokracie jako ochrana, 
- demokracie jako nástroj rozvoje, 
- lidová demokracie. 

Klasická demokracie 

Klasický model demokracie se opírá o poliš čili městský stát antického 
Řecka a zejména o systém vládnutí, který se vyvinul v největším a 
nejmocnějším řeckém městském státě, v Athénách. Forma přímé de-
mokracie, pouţívaná ve 4. a 5. století př. Kr. v Athénách, se často pre- 

Radikální demo-
kracie (radical de-
mocracy). Jedna z 
forem demokracie, 
která upřed-
nostňuje decentra-
lizaci a participaci 
a co největší roz-
ptyl politické moci. 
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zentuje jako jediný čistý či ideální systém participace lidu. I kdyţ tento 
model výrazně ovlivnil pozdější myslitele, např. Rousseaua (viz str. 95) 
a Marxe (viz str. 73), athénská demokracie vytvořila velmi osobitý typ 
přímé vlády lidu, který bylo moţno jen ve velice omezené míře apliko-
vat v moderním světě. Athénská demokracie byla v podstatě vládou li-
dového shromáţdění. Všechna významná rozhodnutí přijímalo Shro-
máţdění čili ecclesia, jehoţ se mohli účastnit všichni občané. Scházelo 
se přinejmenším čtyřicetkrát do roka. Pokud bylo zapotřebí funkcionářů 
„na plný úvazek", vybírali se losem a ve funkci se střídali, aby se zajis-
tilo, ţe budou jakýmsi vzorkem obyvatelstva; funkční období nadto by-
la zpravidla krátká, aby se umoţnila co nejširší participace. Rada, sloţe-
ná z 500 občanů, působila jako výkonný či řídící výbor Shromáţdění; 
návrhy předkládal Radě padesátičlenný Výbor. Předseda Výboru zastá-
val svůj úřad jen jeden den a ţádnému Athéňanovi se nesmělo této poc-
ty dostat víc neţ jedenkrát v ţivotě. Potřeba odbornosti a zkušenosti vedla 
k jediné výjimce: nejvyšší vojenští velitelé mohli být - na rozdíl od 
ostatních funkcionářů - voleni opětovně. 

To, čím se athénská demokracie vyznačovala především, byla vysoká 
aktivita občanů. Pravidelně se účastnili zasedání Shromáţdění a mnozí 
byli také ochotni nést břímě veřejné funkce a rozhodování. Nejvliv-
nějším soudobým kritikem této formy demokracie byl filozof Platón (viz 
str. 33). Proti principu politické rovnosti vystoupil s odůvodněním, ţe 
masa není dost moudrá ani zkušená, aby mohla rozumně vládnout. Své 
řešení předloţil v Ústavě: vládnutí by se mělo svěřit třídě králů - filozo-
fů, jejichţ vláda by byla vlastně jakousi osvícenou diktaturou. V praxi 
bylo ovšem hlavní slabinou athénské demokracie to, ţe mohla fungovat 
jedině díky vyloučení většiny obyvatel z politické aktivity. Participace se 
omezovala pouze na muţe narozené v Athénách a starší dvaceti let. Ot-
roci (většina obyvatelstva), ţeny a cizinci neměli ţádná politická práva. 
Athénští občané mohli politice věnovat tolik času jedině proto, ţe otroci 
je zbavovali nutnosti soustavně pracovat. To, ţe soukromá sféra zůstala 
vyhrazena ţenám, je nadto osvobozovalo od domácích povinností. V 
tomto světle lze ovšem athénskou poliš hodnotit jako přímý protiklad 
demokratického ideálu. Přesto byl tento klasický model přímé a sou-
stavné participace lidu na politickém ţivotě udrţován v některých čás-
tech světa při ţivotě, např. v podobě městských shromáţdění v americké 
Nové Anglii a obecních shromáţdění v menších švýcarských kantonech. 
Je rovněţ základem širšího vyuţívání referend, zejména v ústavních 
otázkách, a nových demokratických experimentů jako jsou například li-
dové panely a elektronická demokracie. 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 
Britský filozof, právní reformátor a zakl 
litický systém zaloţený na myšlence, 2 
osobním zájmu čilí maximalizátoři užil 
cházet právní a politické reformy. Vyuţí 
jeho následovníci ~ filozofičtí radikálov< 
správy, práva, vládnutí a ekonomiky ve č 
penec ekonomiky laissez-faire se v pozd 
politické demokracie. Své utilitaristické 
a podrobněji v Úvodu do principů mord 

Demokracie jako ochrana 

V 17. a 18. století oţily demokratické ideje znovu, v podobě ovšem 
značně odlišné od klasické demokracie antického Řecka. Šlo zejména 
o to, ţe demokracie se nechápala především jako mechanismus, jehoţ 
prostřednictvím by mohla veřejnost participovat na politickém ţivotě, 
ale spíše jako nástroj, pomocí něhoţ by se občané mohli chránit před zá-
sahy ze strany státu. Proto se hovoří o demokracii jako ochraně, resp. 
o ochranné demokracii (protective democracy). Tento názor přitahoval 
zejména představitele raného liberalismu, kterým šlo především o co 
nejširší sféru individuální svobody. Přání chránit jednotlivce před vše-
mocným státem bylo vyjádřeno v moţná prvním ze všech demokratic-
kých provolání, totiţ v odpovědi, kterou Aristoteles adresoval Platónovi, 
a která (v pozdějším latinském překladu) zní „Quis custodiet custodes? ", 
čili „kdo bude stráţit stráţce?". 

Stejné znepokojení nad ničím nebrzděnou mocí vyjádřil v 17. století 
John Locke (viz str. 65), který tvrdil, ţe základem volebního právaje exi-
stence přirozených práv, zejména práva vlastnit majetek. Má-li stát 
moc majetek prostřednictvím daní vyvlastňovat, jsou občané oprávněni 
se chránit, a to tím, ţe budou mít pod kontrolou sloţení orgánu, který daně 
stanoví, totiţ zákonodárného sboru. Jinak řečeno, demokracie začala 
znamenat systém „vládnutí se souhlasem ovládaných", fungující pro-
střednictvím reprezentativního shromáţdění (zastupitelského sboru). 
Podle moderních kritérií Locke sám ovšem demokrat nebyl, jelikoţ za-
stával názor, ţe volit by se měli jedině ti, kdo vlastní určitý majetek; jen 
oni totiţ mají přirozená práva, do nichţ by mohl stát zasahovat. S radikál-
nějším projetím obecného volebního práva vystupovali od konce 18. sto-
letí utilitaristé jako například Jeremy Bentham a James Milí (1773-1836). 
Rovněţ utilitaristický (viz str. 423) argument ve prospěch demokracie se 
opírá o potřebu chránit nebo prosazovat individuální zájmy. Jelikoţ 
všem jednotlivcům jde o to, dosáhnout štěstí a uchránit se bolesti, dospěl 
Bentham k názoru, ţe jedinou cestou, jak zajistit „co největší štěstí pro 
co největší počet lidí" je všeobecné volební právo (v té době chápané ja-
ko volební právo muţů). 

Ospravedlňovat demokracii jen poukazem na to, ţe chrání, ovšem 
znamená prosazovat demokratické vládnutí s určitou výhradou. Stručně 
řečeno, demokracie jako ochrana je demokracií pouze omezenou a ne-
přímou. V praxi se souhlas ovládaných (consent ofthe governed) dává 
najevo hlasováním v pravidelně konaných konkurenčních volbách. Tím 
se zaručuje odpovědnost vládnoucích. Politická rovnost se tudíţ chápe 
ryze technicky a rozumí se jí rovné volební právo. Nadto zde jde přede- 

Užitek {utility). 
Uţitná hodnota, 
uspokojení vyplý-
vající z materiální 
spotřeby. 
Přirozená práva 
(nátural rights). 
Bohem daná práva, 
která jsou pro 
všechny lidi zá-
kladní, a tudíţ ne-
zrušitelná (nemo-
hou být odňata). 
Souhlas (consent). 
Přivolení nebo do-
volení; v politolo-
gii obvykle souhlas 
s tím, být ovládán 
neboli nechat nad 
sebou vládnout. 
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vším o systém konstituční demokracie, která funguje v rámci určitého sou-
boru formálních nebo neformálních pravidel, omezujících výkon státní 
moci. Je-li právo volit nástrojem ochrany individuální svobody, musí být 
svoboda zajištěna také důslednou dělbou moci, uskutečněnou tak, ţe se 
vytvoří od sebe navzájem oddělená exekutiva, legislativa a soudnictví, a ţe 
se budou dodrţovat základní práva a svobody jako je např. svoboda proje-
vu, svoboda pohybu a svoboda od svévolného věznění. Cílem demokracie 
jako ochrany je tedy konec konců dát občanům co největší prostor k tomu, 
aby ţili tak, jak se sami rozhodnou. Lze ji tudíţ sloučit s kapitalismem la-
issez-faire (viz str. 205) i s názorem, ţe jednotlivci by měli být plně odpo-
vědni za ekonomickou a sociální situaci, ve které se ocitnou. Demokracie 
jako ochrana lákala tudíţ především klasické liberály; v moderní politice 
láká především stoupence Nové pravice. 

Obecná vůle {ge-
nerál will). Skuteč-
né zájmy určitého 
kolektivu, ekviva-
lent obecného dob-
ra; pokud nikdo 
nejedná sobecky, je 
to vůle všech. 

Demokracie jako nástroj rozvoje 

Třebaţe raná demokracie se soustřeďovala na potřebu chránit individu-
ální práva a zájmy, brzy si našla jiné zaměření: péči o rozvoj individua 
a lidského společenství. To vedlo ke vzniku zcela nových modelů demo-
kratického vládnutí, o nichţ lze obecně hovořit jako o systémech rozvojo-
vé demokracie (developmental democracy). Nejnovátorštější a nejradikái-
nější z těchto modelů vypracoval Jean-Jacques Rousseau. Rousseauovy 
myšlenky znamenají v mnoha ohledech odklon od převládající liberální 
koncepce demokracie; později ovlivnily marxisty a anarchisty, ještě po-
zději pak Novou levici. Pro Rousseaua byla demokracie konec konců ná-
strojem, pomocí něhoţ mohou lidé dosáhnout svobody (viz str. 317) čili 
autonomie ve smyslu „poslušnosti zákonu, který si člověk sám stanoví". 
Jinak řečeno, občané jsou „svobodni" jedině tehdy, jestliţe se bezpro-
středně a neustálé podílejí na formování ţivota obce, ve které ţijí. Tato 
myšlenka jde daleko nad rámec běţného pojetí volební demokracie a stává 
se oporou radikálnějšího ideálu přímé demokracie. Rousseau také ener-
gicky kritizoval anglickou volební praxi. Ve Společenské smlouvě (1762) 
argumentoval takto: „Angličané si myslí, ţe jsou svobodni; naprosto se 
mýlí: jsou svobodni jedině tehdy, kdyţ volí své poslance. Jakmile jsou 
zvoleni, lid je zotročen. To nic není. V krátkém okamţiku svobody uţívají 
Angličané svobody tak, ţe si zaslouţí o ni přijít." 

Rousseauovu modelu dodává novosti neustálé opakování myšlenky, ţe 
svoboda konec konců znamená být poslušen obecné vůle. Rousseau věřil, 
ţe obecná vůle je „skutečnou" vůlí kaţdého občana, která se liší od jeho 
vůle „soukromé" čili sobecké. Tím, ţe jsou poslušní obecné vůle, jsou tu-
díţ občané poslušni pouze své vlastní „skutečné" přirozenosti, jelikoţ 
obecná vůle je tím, co by jednotlivci chtěli, kdyby nejednali sobecky. 
Systém radikální demokracie jako nástroje rozvoje podle Rousseauova ná-
zoru nevyţaduje jen politickou rovnost, ale i poměrně vysokou míru rov-
nosti ekonomické. Třebaţe nebyl zastáncem společného vlastnictví, Rous-
seau vystoupil s názorem, ţe „ţádný občan nesmí být natolik bohatý, aby 
si koupil jiného, ani natolik chudý, aby se musel sám prodávat" (1762). 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
Francouzský moralista a filozof politiky, naroze 
tuálně ovlivnil francouzskou revoluci. Rousseau 
ţe a důvěrně se spřátelil s francouzskými osvícei 
které pojednávají o výchově, umění, vědě, lite 
v dobrotu „přírodního člověka*' a přesvědčení 
Rousseauovo politické učení, shrnuté v Emilovi i 
vě (1762), straní radikální demokracii, která ovl 
ké a podle některých autorů i fašistické učení. 
(1770), líčí Rousseau svůj ţivot s pozoruhodno 
krývat své chyby a slabosti. 

Rousseauovy myšlenky pomohly formovat moderní ideu participativ-
ní demokracie, které se v 60. a 70. letech 20. století chopili myslitelé No-
vé levice. Ti nadšeně hovoří o přednostech „participativní společnosti", tj. 
společnosti, v níţ kaţdý občan se můţe rozvíjet tím, ţe se podílí na roz-
hodnutích, která ovlivňují jeho ţivot. Tohoto cíle lze dosáhnout jedině stá-
le větší otevřeností, odpovědností (viz str. 414) a decentralizací všech hlav-
ních společenských institucí: rodiny, pracoviště a společnosti v místě, stejně 
jako „politických" institucí jako jsou strany, zájmové skupiny a záko-
nodárné sbory. Jádrem tohoto modelu je koncepce „demokracie dole" 
(grass-roots democracy), tedy přesvědčení, ţe politická moc by se měla 
vykonávat na co moţno nejniţší úrovni. Rousseauovy teorie však byly kri-
tizovány, ţe rozlišují mezi „skutečnými" vůlemi občanů a jejich vůlemi 
„pocitbvánými" čili subjektivními. V čem je zde nebezpečí? Nelze-li totiţ 
obecnou vůli zjistit tím, ţe se jednoduše budeme ptát občanů, co si přejí 
(mohou být totiţ zaslepeni sobectvím), pak je zde prostor, aby obecná vů-
le byla definována „shora", třeba i diktátorem, který tvrdí, ţe jedná 
v „opravdovém", skutečném zájmu společnosti. V Rousseauovi se proto 
někdy spatřuje duchovní otec tzv. totalitní demokracie (Talmon, 1952). 

Byla však vypracována i skromnější forma „rozvojové" demokracie, 
kterou lze sladit s liberálním modelem zastupitelské vlády. Takový po-
hled na demokracii jako nástroj rozvoje má své kořeny v dílech Johna 
Stuarta Milla (viz str. 66). Podle Milla je hlavní předností demokracie, ţe 
pomáhá „maximálně a zároveň harmonicky" rozvíjet schopnosti jednot-
livce. Svou účastí na politickém ţivotě občané hlouběji věci chápou, stá-
vají se vnímavějšími a dosahují vyšší úrovně svého osobního rozvoje. 
Demokracie, stručně řečeno, je v podstatě výchovná zkušenost. Proto 
Milí navrhoval participaci lidí rozšířit; tvrdil, ţe s výjimkou negramot-
ných by volební právo měli mít všichni. Jeho uvaţování ho dovedlo aţ 
k návrhu (v jeho době radikálnímu!) rozšířit volební právo i na ţeny. 
Kromě toho byl pro silné a nezávislé místní orgány. Věřil totiţ, ţe více 
lidem se tak umoţní zastávat veřejné funkce. 

Milí si však byl - spolu s ostatními liberály - vědom, ţe s demokra-
cií jsou spjata i určitá nebezpečí. Millovy názory vybočují z hlavního 
proudu liberálního myšlení v tom, ţe odmítal představu formální politic-
ké rovnosti. Podobně jako Platón si ani Milí nemyslel, ţe všechny poli-
tické názory mají stejnou hodnotu. Proto navrhoval systém, kdy ve vol-
bách by se hlasy „váţily": nekvalifikovaní dělníci by měli po jednom 
hlasu, kvalifikovaní po dvou, absolventi vysokých škol a osoby vykoná-
vající tzv. učená povolání po pěti nebo šesti hlasech. Míliova hlavní vý-
hrada vůči demokracii však vyplývala z obavy - pro liberály příznačněj- 
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ší - před tím, co Alexis de Tocqueville (viz str. 240) ve své slavné formulaci 
popsal jako „tyranii většiny". Jinak řečeno, demokracie v sobě vţdy 
obsahuje hrozbu, ţe svobodu jednotlivce a práva menšin bude moţno 
zardousit ve jménu lidu. Millovi zejména leţelo na srdci, ţe podněcováním 
lidu, aby vůli většiny přijal za svou, by demokracie mohla váţně narušit, ne-
li zlikvidovat diskusi, kritiku a intelektuální ţivot vůbec, a tak nastolit 
uniformitu a tupý konformismus. Zkrátka a dobře, většina nemá vţdy pravdu 
a jenom z počtu zvednutých rukou nelze usoudit, kdo je moudrý. Millovy 
myšlenky tudíţ podporují představu demokracie diskutující čili 
parlamentní. 

Lidová demokracie 

Termín „lidová demokracie" (people's democracy) je odvozen z orto-
doxních komunistických reţimů, které se po sovětském vzoru objevily po 
skončení 2. světové války. Zde je však pouţit v širším smyslu, totiţ na 
označení různých demokratických modelů, které vzešly z marxistické 
tradice. Tyto modely, i kdyţ navzájem odlišné, jsou jasným protikladem 
známějších modelů liberálně demokratických. Liberální čili parlamentní 
demokracii marxisté obvykle odmítali, protoţe v ní spatřovali jednu z forem 
demokracie „burţoazní" čili „kapitalistické". Sám pojem či ideál de-
mokracie však marxisty přitahoval, a to pro své zřejmé egalitářské dů-
sledky. Slovo demokracie uţívali především na označení cíle sociální 
rovnosti, které se dosáhne pomocí společného vlastnictví; šlo jim tedy 
vlastně o „sociální demokracii" v jejím původním významu, na rozdíl od 
„politické" demokracie, která rovnost předstírá. 

Marx věřil, ţe svrţení kapitalismu umoţní rozkvět skutečné demo-
kracie. Podle jeho názoru začne společnost úplného komunismu existovat 
teprve po přechodném období, pro které bude charakteristická „revoluční 
diktatura proletariátu". Systém „burţoazní" demokracie tak bude nahrazen 

zcela odlišným systémem demokracie „proletářské". Marx se sice zdráhal 
podrobně popsat, jak bude tato přechodná společnost organizována, její 
hlavní obrysy však lze vyvodit z obdivu, který měl pro Paříţskou komunu 
z roku 1871, tento krátkodechý experiment s něčím, co se blíţilo přímé 
demokracii. Marx ovšem předpovídal, ţe aţ třídní antagonismy zmizí a 
nastoupí společnost úplného komunismu, proletářský stát jednoduše 

„odumře". Tím nejen pomine potřeba vlády, práva a dokonce i politiky; 
také sama demokracie se vlastně stane zbytečnou. 

Formu demokracie, která se vytvořila v komunistických státech 20. 
století, však ovlivnily spíše myšlenky V. I. Lenina neţ myšlenky Karla 

Marxe. Leninovo heslo „všechnu moc sovětům" (radám dělníků, rolníků a 
námořníků), se kterým Lenin vystoupil v roce 1917, sice oţivovalo 

koncepci demokracie typu Komuny, ve skutečnosti však moc v Sovětském 
Rusku přešla rychle do rukou bolševické strany (brzy přejmenované na 
komunistickou). Podle Leninova názoru byla bolševická (komunistická) 
strana „avantgardou" (předvojem) dělnické třídy. Strana vyzbrojená 
marxismem tvrdila, ţe dokáţe vnímat skutečné zájmy proletariátu a vést 
tudíţ proletariát k naplnění jeho revolučního potenciálu. Tato teorie se stala 

základem „leninské demokracie" v SSSR a jako jeden z rysů marxismu-
leninismu byla přijata všemi ostatními komunistickými reţimy. Slabinou 
tohoto modelu však je, ţe Lenin do 

 

Demokracie dis-
kutující (delibera-
tive democracy), 
resp. demokracie 
jako diskuse. Jedna 
z forem demokra-
cie, kde se zdůraz-
ňuje potřeba dis-
kursu a diskuse ja-
ko cest k definová-
ní veřejného zájmu. 

Pojem 
Parlamentní de-
mokracie 

Parlamentní demo-
kracie (parliamen-
tary democracy) je 
jednou z forem de-
mokratického vlád-
nutí, která funguje 
prostřednictvím li-
dem voleného ro-
kujícího shromáţ-
dění, které vytváří 
nepřímé spojení mezi 
vládou a ovládanými. 
Demokracie v tomto 
pojetí znamená od-
povědnou a repre-
zentativní (zastupi-
telskou) vládu. 
Participaci veřejnosti 
tak parlamentní 
demokracie vyvaţuje 
vládou elity: vláda 
není odpovědna 
přímo liďu, ale lidem 
voleným zástupcům. 
Předností tohoto 
systému je, ţe zá-
stupci - jak se má za 
to - mohou vzhledem 
ke svému vyššímu 
vzdělání a k moţnos-
tem, které jsou jim 
dány, aby zvaţovali a 
diskutovali, lépe neţ 
sami občané 
definovat skutečné 
zájmy občanů. V 
klasické parlamentní 
demokracii, 
spojované s J. S. 
Millem a s E. Bur-
kem (viz str. 67), se 
po poslancích chce, 
aby uvaţovali v 
zastoupení a jménem 
svých voličů. 
Moderní stranická 
politika však spojila 
dvě představy - před-
stavu parlamentní 
demokracie a před-
stavu demokracie 
mandátové {mandáte 
democracy -viz str. 
247). 
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něj nezabudoval ţádný mechanismus, který by drţel na uzdě moc ko-
munistické strany (zejména jejích vůdců) a který by zajišťoval, ţe strana 
bude i nadále naslouchat proletariátu a skládat mu účty. Vyjádřeno para-
frází Aristotelova výroku: „Kdo bude hlídat komunistickou stranu?" 

Demokracie v praxi: různé pohledy 

I kdyţ nadále pokračuje spor, která forma demokracie je nejvhodnější, 
velká část současné diskuse se zaměřuje na otázku, jak demokracie funguje 
v praxi a co to vlastně je „demokratizace" (viz str. 100). To je odrazem 
skutečnosti, ţe jedna konkrétní forma demokracie, zpravidla nazývaná 

liberální demokracie, je dnes široce, dokonce celosvětově přijímána. I kdyţ 
v rámci takto obecně definované kategorie existují různé tendence, které 
spolu navzájem soutěţí, některé hlavní rysy jsou zřejmé: 

- Liberální demokracie je demokracií nepřímou a zastupitelskou v tom 
smyslu, ţe politická funkce se získává v důsledku úspěchu v pravidelně 
konaných volbách, prováděných na bázi formální politické rovnosti. 

- Liberální demokracie je zaloţena na konkurenci a voličském výběru. 
Toho se dosahuje politickým pluralismem, tolerováním široké škály 
konkurujících si názorů a existencí soupeřících sociálních filozofií, po-
litických hnutí a politických stran. 

- V liberální demokracii je stát jasně odlišen od občanské společnosti. 
Toto odlišení se udrţuje existencí autonomních skupin a zájmů a trţní 

neboli kapitalistickou organizací ekonomického ţivota. 

Přesto panuje značná neshoda, co liberální demokracie znamená a jaký 
je její význam. ZajištUje například skutečný a zdravý rozptyl politické 
moci? Přinášejí demokratické procedury opravdu dlouhodobý zisk nebo 
jsou kontraproduktivní? Můţe politická rovnost existovat vedle 

ekonomické nerovnosti? Krátce řečeno: různí teoretikové vykládají tuto 
formu demokracie různě. S nejdůleţitějšími z těchto výkladů přichází: 

-pluralismus 
- elitismus 
- korporatismus 

- Nová pravice 
-marxismus. 

Pojem 
Pluralismus 
Slovo pluralismus 
(pluralism) se uţí-
vá ve dvojím 
smyslu, širším a 
uţším. V širším 
smyslu označuje 
víru v rozmanitost 
či mnohost (exi-
stenci mnoha věcí) 
a respektování této 
rozmanitosti. Jako 
termín deskriptivní 
můţe pluralismus 
znamenat existenci 
soutěţe politických 
stran (politický 
luralismus), mno-
osti etických hod-

not (morální plura-
lismus) nebo čet-
nosti kulturních 
norem (kulturní 
pluralismus). Jako 
termín normativní 
(preskriptivní) na-
značuje, ţe rozma-
nitost je zdravá a 
ţádoucí, a to 
zpravidla proto, 
protoţe zaoezpeču- 
e individuální 
svo->odu a 

podněcuje diskusi, 
polemiku a 
porozumění. 
V uţším smyslu je 
pluralismus teorií 
distribuce politické 
moci. Podle ní je 
moc ve společnosti 
spíše rozsáhle 
a rovnoměrně roz-
ptýlena neţ sou-
středěna v rukou 
nějaké elitynebo 
vládnoucí třídy. 
V tomto významu 
se na pluralismus 
ob vy Kle pohlíţí ja 
ko na teori „politi 
ky skupin", kdy 
jednotlivci jsou re 
prezentováni pře 
devším v důsledku 
svého členství 
v organizovaných 
skupinách a toho, 
ţe tytov skupiny 
mají přístup k pro-
cesu tvorby a reali-
zace politiky. 

E 

Í 
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Pluralistický pohled 

Pluralistické myšlenky lze sledovat uţ od politické filozofie raného 
liberalismu, zejména od idejí Lockových a Montesquieuových (viz str. 330). 
Jejich první soustavné rozvedení můţeme objevit v článcích, jimiţ do 
sborníku Listy federalistovy (Hamilton, Madison, Jay, 1787-1789) přispěl 
James Madison. Při úvahách nad transformací Ameriky z volné konfederace 
států do federativních USA ho znepokojoval zejména „problém frakcí". 
Spolu s většinou liberálů Madison tvrdil, ţe demokratické vládnutí, 
neomezené ţádnými brzdami, můţe klidně vést k majoritaris-mu, k popření 
individuálních práv a k vyvlastňování ve jménu lidu. Ma-disonovo dílo je 
však pozoruhodné především pro důraz, jenţ je v něm poloţen na mnohost 
zájmů a skupin ve společnosti, a pro to, s jakou naléhavostí Madison znovu 
a znovu opakoval, ţe stabilita a řád nebudou moţné, nebude-li mít kaţdá z 
těchto skupin v politice svůj hlas. Proto navrhoval systém děleného 
vládnutí, zaloţený na dělbě moci, bikamera-lismu a federalismu (viz str. 
183), nabízejících konkurujícím si skupinám a zájmům celou řadu vstupů. O 
vládnutí systémem mnoha menšin, který z toho vyplynul, se často hovoří 
jako o „madisonovské demokracii". Jelikoţ se v něm uznává jak existence 
rozmanitosti či mnohosti ve společnosti, tak to, ţe taková mnohost je 
ţádoucí, je Madisonův model první rozvinutou formulací pluralistických 
zásad. 

Nejvlivnějším moderním představitelem teorie pluralismu je Robert 
Dahl (viz str. 292). Dahl uskutečnil empirický výzkum distribuce moci ve 
městě New Haven v americkém státě Connecticut, který později popsal ve 
své knize Kdo vládne? Demokracie a moc v jednom americkém městě 
(1961). Dospěl k závěru, ţe politicky privilegovaní a ekonomicky silní sice 
vykonávají větší moc neţ řadoví občané, ţe však neexistuje ţádná vládnoucí 
či stálá elita, která by dokázala ovládnout celý politický proces. Podle Dahla 
je tudíţ „New Haven bez jakýchkoli příkras příkladem demokratického 
systému" (str. 311). Dahl uznával, ţe moderní demokracie se výrazně liší od 
klasických demokracií antického Řecka. Spolu s Charlesem Lindblomem 
razil termín „polyarchie" (viz str. 52), který měl označovat vládu mnohých 
na rozdíl od vlády všech. Hlavním rysem takového systému pluralitní 

demokracie je, ţe volební soutěţ politických stran a moţnost zájmových čili 
nátlakových skupin svobodně vyjadřovat své názory vytváří spolehlivou 
vazbu mezi vládou a ovládanými a umoţňuje komunikaci mezi nimi. To je 
moţná hodně vzdálené ideálu samosprávy lidu; stoupenci polyarchie však 
tvrdí, ţe míra odpovědnosti a vnímavosti vůči lidu, kterou to zajištíije, je 
natolik vysoká, abychom mohli takový systém pokládat za demokratický. 

Vztah mezi pluralismem a demokracií ale nemusí být bezproblémový. 
Jedním z cílů, který se madisonovským systémem sledoval, údajně bylo 
například to, ţe demokracie se v něm omezí v naději, ţe se tak zabezpečí 
vlastnictví. Jinak řečeno, systém vládnutí prostřednictvím mnoha menšin 
můţe být jednoduše nástrojem, jak většině (nemajetným masám) zabránit 
ve vykonávání politické moci. Dalším problémem je nebezpečí tzv. 
„pluralistické stagnace". K ní dochází ve chvíli, kdy organizované skupiny 
a ekonomické zájmy začínají být natolik mocné, ţe vyvolají „navršení 
polen v propusti", tedy situaci, jejímţ výsledkem je přetíţení, zahlcení 
vlády (government „overload"). V takové situaci se plu- 

Bikameralismus 
(bicameralism), 
dvoukomorovost. 
Rozdělení zákono-
dárné moci v dů-
sledku existence 
dvou vzájemně si 
rovných komor zá-
konodárného sbo-
ru; jeden z nástro-
jů, jak zajistit ome-
zenou vlád 

Pojem 
Pluralitní   demo-
kracie 

Termín    pluralitní 
demokracie (plura-
list^ democracy) se 
občas   uţívá jako 
synonymum   libe-
rální   demokracie, 
tedy   na   označení 
demokratického 
systému zaloţeného 
na volební soutěţi   
více   politických 
stran. V uţším 
smyslu je označením 
formy demokracie, 
která funguje díky 
tomu, ţe or-
ganizované  skupiny 
a zájmy mohou 
tlumočit poţadavky 
veřejnosti a zajištb-
vat tak responzivitu 
vlády. Lze ji tudíţ 
chápat jako alterna-
tivu     parlamentní 
demokracie a všech 
forem majoritaris-
mu. K předpokladům 
zdravé pluralitní     
demokracie patří mj.: 
- politická moc je 
široce rozptýlena 
mezi konkurující si 
skupiny; neexistují 
zejména ţádné elit 
ní skupiny; 

- existuje vysoká 
míra vnitřní res-
ponzivity, jelikoţ 
vůdci skupin jsou 
odpovědni jejich 
členům; 
- existuje neutrální 
státní mechanismus, 
který je dostatečně 
íragmenta-rizován, aby 
skýtal radu vstupu. 
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ralistický systém můţe stát neovladatelným. Konečně je zde problém, na 

který Dahl upozornil ve svých dalších dílech, např. v Předmluvě k eko-
nomické demokracii (1985), totiţ ţe nerovné rozdělení vlastnictví eko-
nomických zdrojů má tendenci soustřeďovat politickou moc do rukou ně-
kolika málo lidí a mnoho lidí jí zbavovat. Tato argumentační linie míří 
zhruba stejným směrem, jako běţná marxistická kritika pluralitní demo-
kracie, a vedla ke zrodu neopluralismu (viz str. 110). 

Elitistický pohled 

Elitismus vznikl jako kritika rovnostářských idejí typu demokracie a 
socialismu. Upozorňuje, ţe tím, kdo vládne, je elita, ať uţ se tato sku-

tečnost chápe jako nevyhnutelný a ţádoucí rys sociální existence, nebo 
jako její rys neţádoucí a odstranitelný. Klasikové elitismu, například 
Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1857-1941) a Robert Mi-
chels (1876-1939), se zpravidla přikláněli k prvnímu z obou názorů. De-
mokracie je pro ně pouhou pošetilou iluzí, protoţe politickou moc vţdy 
vykonává privilegovaná menšina, tj. elita. Například Mosca ve svém díle 

Vládnoucí třída (1896) prohlašoval, ţe ve všech společnostech „na-
cházíme dvě třídy - třídu, která vládne, a třídu, která je ovládána". Zdroje 
čili atributy, jeţ jsou k vládnutí nezbytné, jsou podle jeho názoru roz-
děleny vţdy nerovnoměrně, a soudrţná menšina dokáţe vţdy masy zma-
nipulovat a ovládnout, a to i v parlamentní demokracii. 

Pareto zase vystoupil s názorem, ţe kvality nezbytné k vládnutí jsou 

kvalitami jednoho ze dvou psychologických typů: „lišek" (které vládnou 
klamáním a podváděním a dokáţí zmanipulovat souhlas mas) nebo „lvů" 
(kteří si nadvládu obvykle zajištlijí donucováním a násilnostmi). Michels 
však přišel s jinou argumentací, vycházející z toho, ţe ve všech organi-
zacích, navenek sebedemokratičtějších, existuje spíše tendence k sou-
středění moci v rukou malé skupiny dominantních osobností, které dokáţí 

organizovat a rozhodovat, neţ k ponechání moci v rukou apatických 
řadových členů. Michels ji pojmenoval „ţelezný zákon oligarchie" (viz 
str. 274). Tuto koncepci moci byrokracie dále rozvinul James Burnham, 
který ve svém díle Manažerská revoluce (1941) tvrdil, ţe ve všech indus-
tríálních společnostech, kapitalistických i komunistických, vládne „třída 
manaţerů", a to proto, protoţe disponuje technickými a vědeckými zna-

lostmi a administrativními dovednostmi. 
Zatímco klasičtí elitisté se snaţili dokázat, ţe demokracie je vţdy 

mýtus, moderní elitisté spíše ukazovali, nakolik jsou jednotlivé politické 
systémy vzdáleny demokratickému ideálu. Příkladem je vlivné zhodno-
cení mocenské struktury USA, se kterým se setkáváme v C. Wrighta 
Millse. Na rozdíl od pluralistického pojetí značné a rozsáhlé demokratické 

disperze moci Mills ve své Mocenské elitě (1956) načrtl obraz USA, 
ovládaných navzájem propojenými vůdčími skupinami. Touto „elitou 
moci" je podle jeho názoru jakýsi triumvirát tvořený velkými podniky 
(zejména odvětvími spjatými s obranou), ozbrojenými silami apolitickými 
klikami kolem prezidenta. Vyuţívajíc kombinace ekonomické moci, 

byrokratické kontroly a přístupu k nejvyšším úrovním administrativy, 
mocenská elita je s to rozhodujícím způsobem ovlivnit jak zásadní 
„historická" rozhodnutí, zejména na poli obrany a zahraniční politiky, tak 
strategii ekonomické politiky. Model mocenské elity naznaču- 

Pojem 
Elita, elitismus 
Slovem elita (elitě) 
se původně ozna-
čovali - a mohou 
označovat nadále -
ti nejvyšší, nejlep-
ší, nejskvělejší. 
Pouţije-li se však v 
neutrálním či 
empirickém smys-
lu, označuje menši-
nu, v jejíchţ rukou 
se soustřeďuje moc, 
bohatství nebo 
privilegia, ať jiţ 
odůvodněně nebo 
ne. Elitismus (eli-
tism) je názor, ţe 
tím, kdo vládne, je 
elita nebo menšina, 
případně praxe, 
kdy tomu tak je. 
Normativní elitis-
mus naznačuje, ţe 
vláda elity je ţá-
doucí: politická 
moc by měla být 
svěřena moudré či-
liosvícené menšině. 
Klasický elitismus 
(rozvíjený Moscou, 
Paretem 
aJVIichelsem) o so-
bě prohlašoval, ţe 
je emmrický (i 
kdyţ často obsa-
hoval i normativní 
prvky) a vládu elity 
prezentoval jako 
nevyhnutelný, ne-
změnitelný fakt so-
ciální ^existence. 
Rovněţ moderní 
elitismus přichází s 
empirickou analý-
zou, je však kritičj 
tější a nuancovaněj-
ši pokud jde o dů-
vody, proč vládne 
elita. Moderní eli-
tisté jako například 
C.Wright Mills 
(1916-1962)se 
často snaţili nadvlá-
du elity upozorňo-
vat v naději, ţe její 
vládu objasní a zá-
roveň zpochybní. 
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Pojem 
Demokratizace 
Demokratizace 
(democratization) 
je přechod od auto-
ritarismu k liberální 
demokracii. K 
nejdůleţitějším 
rysům tohoto pro-
cesu patří poskyt-
nutí základních 
svobod, zejména 
politických práv, 
konání všeobec-
ných konkurenč-
ních voleb a (ze-
jména v postkomu-
nistických řeţi- v 

mech) uskutečnění 
trţních reforem. 
Demokratizace za-
hrnuje tři někdy 
vzájemně se pře-
krývající procesy. 
Za prvé, starý re-
ţim se zhroutí; to s 
sebou obvykle nese 
ztrátu legitimity (viz 
str. 232), spojenou 
většinou s eko-
nomickou neúspěš-
ností a slábnoucí 
loajalitou oolicie a 
armády. Za druhé, 
„přechod k demo-
kracii" (democratic 
transition)JQ obdo-
bím vytváření no-
vých liberálně-de-
mokratických 
struktur a procedur. 
Za třetí, během 
„konsolidace demo-
kracie" (democratic 
consolidatiorí) se 
tyto nové struktury 
a procedury natolik 
promítnou do myslí 
elit a mas, ţe jejich 
odstranění je uz ne-
myslitelné. Demo-
kracie se tak stává 
„jedinou hrou, která 
se ve městě hraje" 
(Przeworski, 1991). 

je, ţe demokracie v USA je do značné míry pouhý humbuk. Volební tlaky 

jsou obvykle „středními úrovněmi moci" (Kongres, vlády jednotlivých 
států atd.) absorbovány a skupiny typu odborů, malých podniků a 
organizací spotřebitelů dokáţí ovlivňovat leda okraje politického procesu. 
Elitisté nadto tvrdili, ţe empirické studie podporují závěry plura-listů 
jedině díky tomu, ţe Dahl a jiní autoři přehlíţejí význam nerozhodování 
(viz str. 31) jako jednoho z projevů moci. 

Někteří teoretikové elit přesto tvrdili, ţe jistou míru demokratické od-
povědnosti lze s vládou elity sladit. Zatímco model mocenské elity vydává 
elitu za kompaktní celek, spjatý společnými či překrývajícími se zájmy, 
konkurenční elitismus (competitive elitism), zvaný někdy demokratický 
elitismus, poukazuje na rivalitu uvnitř elity (viz graf 4,1). Jinak řečeno 
elita, sloţená z čelných osobností řady navzájem si konkurujících skupin a 

zájmů, je elita fragmentarizovaná. Tento názor se často spojuje s 
„realistickým" modelem demokracie, který ve své knize Kapitalismus, 
socialismus a demokracie (1942) předloţil Joseph Schumpeter (viz str. 
248): „Demokratická metoda je takové institucionální uspořádání poli-
tického rozhodování, ve kterém jednotlivci získávají moc rozhodovat 
prostřednictvím konkurenčního boje o hlasy lidí." 

Voličstvo můţe rozhodovat, která elita vládne, nemůţe však nic změnit 
na tom, ţe vţdy je to nějaká elita, kdo moc vykonává. Tento model 
konkurenčního elitismu rozpracoval Anthony Downs (1957) do podoby 
„ekonomické teorie demokracie". Volební konkurence podle ní předsta-
vuje jakýsi politický trh, na němţ si politikové počínají jako podnikatelé, 
kterým jde o získání státní moci, a jednotliví voliči jako spotřebitelé, kteří 

hlasují pro tu politickou stranu, jejíţ politika nejvěrněji odráţí jejich 
vlastní preference. Downs tvrdil, ţe systém otevřených a konkurenčních 
voleb zaručuje demokratické vládnutí, jelikoţ svěřuje vládnutí té politické 
straně, jejíţ filozofie, hodnoty a politická linie nejlépe odpovídají 
preferencím největší skupiny voličů. Jak to napsal Schumpeter: 
„demokracie je systém, kde vládne politik". 

Jako model demokratické politiky má konkurenční elitismus mini-
málně tu přednost, ţe v podstatě odpovídá tomu, jak funguje liberálně-
demokratický politický systém. Faktem je, ţe se objevil spíše jako pokus 
popsat, jak demokratický proces funguje, neţ jako výraz touhy nějaké 
hodnoty a principy - politickou rovnost, participaci veřejnosti, svobodu či 
cokoli jiného - předepsat. Na demokracii se tudíţ hledí jako na politickou 

metodu: jako na způsob politického rozhodování, kdy ten, kdo rozhoduje, 
se vystavuje konkurenčnímu boji o hlasy lidí. Je-li je tento model přesný, 
pak jeho přednost tkví v tom, ţe vytváří značný prostor pro politické 
vůdcovství, a to tím, ţe rozhodování vkládá do rukou nej-
informovanějších, nejkvalifikovanějších a politicky nejaktivnějších členů 
společnosti. Na druhé straně přestoţe soutěţ o moc nepochybně plodí 

určitou míru odpovědnosti, lze konkurenční elitismus povaţovat v 
nejlepším případě za slabou demokracii. Nejde jen o to, ţe jednu elitu lze 
odstranit jedině jejím nahrazením elitou jinou; je také pravděpodobné, ţe 
role vymezená veřejnosti jako celku (tj. jednou za pár let rozhodovat, která 
elita bude jejím jménem vládnout) povede k apatii, nezain-teresovanost a 
dokonce odcizení. 
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Korporatistický pohled 

Kořeny korporatismu (viz str. 293) sahají k pokusu fašistické Itálie 
vybudovat tzv. „korporativní stát", a to tak, ţe manaţeři i dělníci se zapojí do 
procesů vládnutí. Teoretikové korporatismu ovšem upozorňovali, ţe podobný 
vývoj probíhá i v hlavních průmyslově vyspělých zemích světa. V podobě 
neokorporatismu čili liberálního korporatismu to vedlo ke vzniku celé škály 
„tripartitních vlád", kdy se vládne prostřednictvím organizací, jeţ umoţňují 
státním úřadům, skupinám zaměstnavatelů a odborům přímo mezi sebou 
komunikovat a dohadovat se. Tato tendence začlenit ekonomické zájmy do 
mechanismu vládnutí (po roce 1945 běţná a zvláště markantní například ve 
Švédsku, Norsku, Nizozemsku a Rakousku) byla do značné míry důsledkem 
posunu směrem k řízení ekonomiky a ke státnímu zasahování do ní. Stát se 
snaţil řídit ekonomický ţivot a zajišťovat stále širší spektrum veřejných 
sluţeb; uznával proto potřebu institucionálního uspořádání, které by zajistilo 
součinnost a podporu významných ekonomických zájmů. Kde se objevily 
pokusy zbavit ekonomickou politiku státních zásahů a posunout ji směrem k 
volnému trhu (např. ve Spojeném království od roku 1979), tam se vliv 
korporatismu výrazně sníţil. 

Model mocenské elity: jedna 

kompaktní elita 

 

tni elita 
Graf 4.1 

Modely elity 

  

Význam korporatismu z hlediska demokratických procedur je evidentně 
značný. Existují lidé, např. britští „cechovní socialisté", kteří tvrdí, ţe 
korporatismus umoţňuje funkční reprezentaci, v níţ jsou názory a zájmy 
jednotlivců artikulovány spíše skupinami, k nimţ tito jednotlivci patří, neţ 
prostřednictvím konkurenčních voleb. Většina komentátorů však pohlíţí 
na korporatismus především jako na ohroţení demokracie. 

Neokorporatis- 
mus (neocorpora-
tism). Jedna z ten-
dencí, se kterou se 
setkáváme v zá-
padních polyarchi-
ich a podle které 
má byt organizova-
ným zájmům zajiš-
těn privilegovaný a 
institucionalizo-
vaný přístup k 
tvorbě politiky 

 

Model kunkurujících si elit: elita fragmentarizovaná 
mentarizovaná 
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Střechová organi-
zace (peak asso-
ciation). Skupina, 
kterou vláda (stát) 
uznává za předsta-
vitele společných 
čili kolektivních 
zájmů podnikatelů 
nebo pracujících. 

Za prvé, korporatismus zvýhodňuje pouze ty skupiny, kterým je přiznán 
privilegovaný přístup k vládě. Skupiny, které jsou „uvnitř" (insider 
groups), tudíţ politický hlas mají, zatímco skupinám, které zůstávají 
„vně" (outsider groups) se politický hlas upírá. Za druhé, korporatismus 
můţe přinášet prospěch spíše státu neţ významným ekonomickým zá-
jmům, a to tím, ţe střechové organizace, se kterými se vláda rozhodne 
jednat, lze vyuţít k tomu, aby ukázňovaly své členy a bránily radikálním 
poţadavkům v proniknout na veřejnost. Konečně je zde hrozba, ţe kor-
poratismus zásadním způsobem naruší procedury volební čili parlamentní 
demokracie. Politika se dělá spíše vyjednáváním mezi vládními úředníky 
a čelnými představiteli mocných ekonomických zájmů neţ rokováním a 
diskusí v zastupitelském sboru. Vůdci zájmových skupin mohou tudíţ 
uplatňovat značnou politickou moc, i kdyţ nejsou sebeméně odpovědni 
veřejnosti a jejich vliv nemůţe veřejnost kontrolovat. 

Pohled Nové pravice 

Nástup Nové pravice, k němuţ došlo počínaje 70. léty, s sebou při-
nesl poněkud zvláštní kritiku demokratické politiky. Ta se zaměřila ze-
jména na nebezpečí tzv. „demokratické zátěţe" (democratic overload), 
tj. paralyzování politického systému, vystaveného ničím neomezované-
mu tlaku skupin a voličů. Jeden z aspektů této kritiky poukázal na ne-
chutnou tvář korporatismu. Teoretikové Nové pravice jsou zanícenými 
propagátory volného trhu. Jsou totiţ přesvědčeni, ţe ekonomika funguje 
nejlépe tehdy, kdyţ ji vláda (stát) nechá na pokoji. Z tohoto hlediska spo-
čívá nebezpečí korporatismu v tom, ţe dílčím skupinám a ekonomickým 
zájmům umoţňuje poţadovat na vládě zvýšení mezd, investice do veřejné 
sféry, subvence, státní ochranu atd. Tím korporatismus vlastně umoţňuje 
správně umístěným skupinám ovládnout vládu a diktovat jí. Výsledkem 
je pak podle Nové pravice tlak na státní zásahy, kterému lze stěţí odolat, 
a následná stagnace ekonomiky (Olson, 1982). 

„Přetíţenost" vlády lze chápat i jako důsledek volebního procesu. To 
měl na mysli Samuel Brittan (1977), kdyţ hovořil o „ekonomických dů-
sledcích demokracie". Politika zaloţená na volbách je podle tohoto ná-
zoru proces ve své podstatě kontraproduktivní, kdy politikové jsou ve-
deni k tomu, aby soutěţili o moc tím, ţe budou voličům dávat stále méně 
reálné sliby. Z toho je třeba vinit jak voliče, tak politiky. Voliči jsou 
vábeni sliby stále vyšších veřejných výdajů, protoţe počítají s tím, ţe ná-
klady (zvýšené daňové zatíţení) se rozloţí na veškeré obyvatelstvo. Po-
litikové, zcela ovládnutí touhou po moci, se snaţí jeden druhého pře-
trumfnout slibováním stále vyšších a vyšších veřejných výdajů. Ekono-
mickými důsledky ničím nekorigované demokracie jsou podle Brittana 
vysoká míra inflace, stimulovaná státními půjčkami, a daňová zátěţ, která 
ničí podnikání a ochromuje růst. Podle Davida Marquanda (1988) zastává 
Nová pravice názor, ţe „demokracie je pro dospělé totéţ, co čokoláda pro 
děti - neustálé pokušení, které v malých dávkách neškodí, v nadměrných 
však působí nemoc". Teoretikové Nové pravice mají proto sklon pohlíţet na 
demokracii z hledisek výlučně ochranných; v jádru ji povaţují spíše za 
obranu proti arbitrárnímu vládnutí neţ za nástroj, pomocí něhoţ lze při-
vodit sociální transformaci. 
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Marxistický pohled 

Jak jsme jiţ ukázali v souvislosti s lidovou demokracií, marxistický 
pohled na demokratickou politiku je třídní. Podle tohoto názoru nelze 
politickou moc chápat jen z hlediska práv voličů nebo z hlediska toho, 
nakolik mohou skupiny artikulovat své zájmy lobbováním nebo kampa-
němi. Ve své hlubší rovině je politická moc spíše odrazem rozdělení eko-
nomické moci a zejména nerovného vlastnictví výrobních prostředků. 
Marxistická kritika liberální demokracie se proto zaměřuje především na 
nutné napětí mezi demokracií a kapitalismem, tj. mezi politickou rov-
ností, kterou proklamuje liberální demokracie a sociální nerovností, kte-
rou nutně plodí kapitalistická ekonomika. Liberální demokracie se tudíţ 
chápou jako demokracie „kapitalistické" čili „burţoazní', kterými jsou 
manipuluje a které ovládá pevně etablovaná moc vládnoucí třídy. 

Marxismus proto přichází se svéráznou kritikou demokracie. Moc ne-
můţe být ve společnosti rozsáhle a rovnoměrně rozdělena do té doby, do-
kud nebude rovnoměrně rozdělena třídní moc. V mnoha ohledech odpo-
vídá marxistický pohled elitistické kritice pluralismu. Obojí poukazuje 
na to, ţe moc je konec konců soustředěna v rukou malého počtu lidí. 
Rozdíl je pak v tom, zda se tento malý počet lidí chápe jako „mocenská 
elita" nebo jako „vládnoucí třída". Lze ovšem objevit i rozdíly skutečně 
závaţné. Za prvé, zatímco elitisté naznačují, ţe moc můţe vyplývat 
z různých zdrojů (vzdělání, sociální status, byrokratická pozice, politic-
ké vazby, bohatství atd.), marxisté zdůrazňují rozhodující význam eko-
nomických faktorů, zejména vlastnictví výrobních prostředků a dispono-
vání s nimi. Kromě toho elitisté se nevyjadřují zcela jasně pokud jde 
o význam vlády elity; uznávají například, ţe tam, kde v rámci fragmen-
tarizované elity existuje konkurence, mohou politiku do jisté míry ovliv-
ňovat i demokratické tlaky. Marxisté naopak obvykle tvrdí, ţe vládnou-
cí třída nutně sleduje své vlastní ekonomické zájmy a ústupky jiným tří-
dám činí jedině proto, aby stabilizovala kapitalismus a zvěčnila systém 
nerovné třídní moci. 

Moderní marxisté se však poněkud zdráhali odbýt volební demokra-
cii jako pouhý klam. Eurokomunisté například přestali myslet na revo-
luci a místo toho se přiklonili ke koncepci pokojné, legální a demokra-
tické „cesty k socialismu". Neomarxisté jako Jürgen Habermas (viz str. 
236) a Claus Offe (1984) přesto upozorňovali na rozpornost a moţná 
nutnou nestabilitu kapitalistické demokracie. Podle jejich názoru na jed-
ná straně demokratický proces nutí vládu reagovat na poţadavky veřej-
nosti, coţ nevyhnutelně vede k růstu veřejných výdajů a k neustálému 
rozšiřování funkcí státu, zejména v ekonomice a sociálních věcech. Na 
druhé straně je dlouhodobé přeţití kapitalismu ohroţováno fiskální kri-
zí, kdy vysoké daně odrazují od podnikání a neustálý růst státních půj-
ček vede k trvale vysoké inflaci. Kapitalistická demokracie, nucená čelit 
demokratickým tlakům nebo riskovat ekonomický kolaps, bude podle 
Habermase (1973) stále obtíţněji udrţovat legitimitu. O těchto otázkách 
se podrobněji hovoří v kapitole 10. 

Vládnoucí třída 
(ruling class). 
Marxistický termín 
označující třídu, 
která v důsledku 
vlastnictví výrob-
ních prostředků 
ovládá ostatní třídy 
a společnost vůbec. 

Eurokomunismus 
(eurocommunism). 
Jedna z forem ko-
munismu, oproště-
ná od radikalismu 
a snaţící se spojit 
marxismus s libe-
rálnědemokratický-
mi principy. 
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Shrnutí 

> Sama popularita demokracie hrozila, ţe demokracie přestane být poli-
tologickým termínem, který by vůbec něco znamenal, a stane se pouhým 
sloganem. Význam tohoto termínu sahal od systému vlády mas a formy 
vlády zaloţené na přímé a stálé participaci mas aţ k vládě většiny a 
systému soutěţe politických stran prostřednictvím pravidelných všeli-
dových voleb. 
> Diskuse o povaze demokracie se obvykle zaměřovaly na tři hlavní té-
mata. Za prvé, kdo je lid a nakolik by měla být politická moc distribuo-
vána? Za druhé, měli by si lidé skutečně vládnout sami nebo by se vlád-
nutí mělo ponechat v rukou politiků a politických stran, které tvrdí, ţe li-
di reprezentují? Za třetí, o čem je vhodné rozhodovat kolektivně s vyu-
ţitím demokratických procedur? 
> Existuje řada různých modelů demokracie, z nichţ kaţdý předkládá 
vlastní variantu vlády lidu. Jsou to: klasická demokracie, která je zalo-
ţena na principu samosprávy lidu; demokracie jako ochrana, která vy-
chází z individualistických předpokladů liberalismu; demokracie jako 
nástroj rozvoje, které jde o rozšiřování prostoru pro participaci lidu; li-
dová demokracie, která věnuje zvláštní pozornost distribuci třídní moci. 
> Klasická demokracie, která se opírá o politický systém, jaký v antic-
kém Řecku existoval v Athénách, se hájí poukazem na to, ţe jedině ona 
zaručuje vládu lidu. Demokracie jako ochrana dává lidem největší pro-
stor ţít, jak sami chtějí. Demokracie jako nástroj rozvoje má tu přednost, 
ţe rozšiřováním participace rozšiřuje svobodu a napomáhá rozvoji osob-
nosti. Lidová demokracie se snaţí dosáhnout spíše ekonomické emanci-
pace neţ jen rozšíření politických práv. 
> V praxi se široce přijímá jeden konkrétní model demokracie, kterému 
se běţně říká liberální demokracie. Vyznačuje se především tím, ţe jde 
o demokracii nepřímou a zastupitelskou, která se opírá o pravidelné vol-
by. Funguje prostřednictvím soutěţe politických stran a výběru voličů 
a respektuje rozdíl mezi státem a občanskou společností, čímţ umoţňu-
je existenci autonomních skupin a soukromé vlastnictví. 
> Existuje rozsáhlá diskuse, jak liberálnědemokratické systémy fungují 
v praxi. Pluralisté vychvalují jejich schopnost zaručit responzivitu a od-
povědnost vůči veřejnosti. Elitisté upozorňují, ţe politická moc má sklon 
soustředit se v rukou privilegované menšiny. Korporatisté vyzvedávají 
zapojení skupin do vládnutí. Nová pravice se zaměřuje na nebezpečí 
„nadměrné zátěţe", vyvolávané demokracií. Marxisté obracejí pozornost 
na napětí mezi demokracií a kapitalismem. 

Otázky k diskusi 

- Proč se demokracie těší tak velké oblibě? 
- Je přímá demokracie v moderních situacích vůbec pouţitelná? 
- Jaké jsou hlavní přednosti demokracie? 
- Jaká jsou negativa a nebezpečí demokracie? 
- Který model demokracie je nejpřitaţlivější a proč? 
- Zaslouţí si moderní formy zastupitelské demokracie, aby se charakte-

rizovaly jako demokratické? 
- Co v moderní společnosti nejvíc ohroţuje demokracii? 
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Pojem 
Stát 

Stát (state) je poli-
tická organizace, 
která zakládá svr-
chovanou (viz str. 
150) jurisdikci uv-
nitř přesně stano-
vených územních 
hranic a prostřed-
nictvím soustavy 
stále fungujících 
institucí vykonává 
autoritu. Tyto insti-
tuce jsou jasně a 
zřetelně „veřejné" v 
tom smyslu, ţe 
odpovídají za 
kolektivní organi-
zaci ţivota společ-
nosti a jsou finan-
covány z veřejných 
zdrojů. Stát tudíţ 
zahrnuje jak různé 
vládní instituce, tak 
soudy, znárodněné 
podniky, systém 
sociálního 
zabezpečení atd.; 
mezi stát a celé 
„politické těleso" lze 
poloţit rovnítko. Pro 
německého 
sociologa Maxe 
Webera (viz str. 
233) byl definito-
rickým rysem státu 
monopol nástrojů 
„legitimního donu-
cování". 

KAPITOLA 5 

Stát 

„Účel státu je stále stejný: omezit jednotlivce, zkrotit ho, podřídit si ho, 
ujařmit ho." Max Stirner, 

Jedinec a jeho vlastnictví (1845) 

Stín státu dopadá na téměř kaţdou lidskou činnost. Od školství po ří-
zení ekonomiky, od sociálního zabezpečení po zdravotnictví, od vnitřního 
pořádku po vnější bezpečnost stát tvoří a kontroluje; kde netvoří nebo 
nekontroluje, tam reguluje, dohlíţí, povoluje nebo zakazuje. I ty 
stránky ţivota, které pokládáme za osobní nebo soukromé (manţelství, 
rodina, potrat, modlitba atd.) podléhají konec konců státní autoritě. Ne-
překvapuje tudíţ, ţe politologií se často rozumí studium státu, analýza 
jeho institucionálního uspořádání, hodnocení jeho vlivu na společnost 
apod. Ideologické diskuse i politika jednotlivých stran se často točí ko-
lem toho, jak by měl stát správně fungovat: co by měl zajišťovat stát a co 
by se mělo ponechat jednotlivcům a sdruţením jako soukromým subjek-
tům. Charakter a sama podstata státní moci se proto staly jedním z hlav-
ních témat politologických zkoumání. Tato diskuse (tzv. „diskuse o stá-
tu") se dotýká jedné z nejzávaţnějších a nejúporněji udrţovaných dělí-
cích čar, které v teorii politiky existují. 

V 5. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je stát a čím se liší od vlády, resp. od vládnutí? 

- Jak se státní moc analyzovala a vysvětlovala? 

- Je stát silou, která prosazuje dobro nebo silou, která prosazuje zlo? 
- Jaké funkce se státu přisuzovaly? Jak se povinnosti dělily mezi stát a 

občanskou společnost? 
- Je moderní stát v ohroţení? Pokud ano, jak o své pravomoci přichází? 

Co je stát? 

Slovo „stát" se pouţívalo na označení nejrůznějších věcí, jejichţ 
mnohost je aţ zaráţející: souboru institucí, územní jednotky, filozofické 
ideje, nástroje donucování a útisku atd. Tento zmatek částečně vyplývá 
z trojího navzájem odlišného chápání státu, totiţ z perspektivy idealis-
tické, funkcionální a organizační. Idealistický přístup ke státu se nejvý-
razněji projevuje v dílech G. W. F. Hegela. Hegel pojmenoval tři „mo-
menty" sociální existence, jimiţ jsou rodina, občanská společnost a stát. 
V rodině, tvrdil, panuje jakýsi „zvláštní altruismus", který lidi nabádá, 
aby vlastní zájmy podřídili dobru svých dětí nebo zestárlých příbuzných. 
Na občanskou společnost naopak pohlíţel jako na sféru „univerzálního 
egoismu", v níţ jednotlivci nadřazují své zájmy zájmům jiných lidí. Stát 
Hegel chápal jako etické společenství, jehoţ základem je vzájemná sym-
patie - „univerzální altruismus". Stinnou stránkou idealismu však je, ţe 



107 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
Německý filozof, zakladatel moderního idealismu. Hegel přišel s myšlenkou, ţe vědomi i 
hmotné  předměty tvoří ve skutečnosti jeden jediný celek. Ve Fenomenologii ducha 
(1807) se snaţil vypracovat racionální systém, který by nahradil křesťanství, a to tím ţe 
by celý proces lidských dějin a fakticky i sám vesmír vyloţil jako postup absolutního du-
cha k objektivizaci. Dějiny  jsou podle Hegela v podstatě pochodem lidského ducha ke ko-
nečnému bodu,který je bodem určujícím.Vesvém hlavním politickém díle Filozofie 
práva (1821) Hegel vylíčil stát jako etický ideál a vrcholný projev lidské svobody. 
Hegelovo dílo silně ovlivnilo Marxe a tzv. mladohegelovce a bylo jedním z faktorů, které 
formovaly vývoj liberálního i fašistického myšlení. 

v lidech probouzí nekritickou úctu ke státu, a tím ţe stát definuje v poj-
mech etiky, nedokáţe jasně odlišit instituce, které jsou součástí státu 
a instituce, které jsou vně státu. 

Funkcionalisticky přístup ke státu se zaměřuje na úlohu či účel stát-
ních institucí. Hlavní funkce státu se pravidelně spatřuje v udrţování 
společenského pořádku (viz str. 409), přičemţ stát se definuje jako soubor 
institucí, které zajišťují pořádek a stabilitu společnosti. Tento přístup 
převzali například moderní marxisté, kteří měli tendenci pohlíţet na stát 
jako na mechanismus, pomocí něhoţ se mírní třídní boj, aby se zajistilo 
dlouhodobé přeţití kapitalistického systému. Slabinou funkcionalistic-
kého přístupu ke státu ovšem je, ţe jakoukoli instituci, která udrţuje po-
řádek (např. rodinu, hromadné sdělovací prostředky, odbory a církev), 
zpravidla ztotoţňuje se samotným státem. Proto se také - není-li výslovně 
řečeno něco jiného - v celé knize vychází při definování státu z orga-
nizačního přístupu (viz níţe). 
Organizační přístup definuje stát jako aparát vládnutí v nejširším slova 

smyslu, tj. jako soubor institucí, které jsou jasně a zřetelně „veřejné" v tom 
smyslu, ţe odpovídají za kolektivní organizaci sociální existence a jsou 
financované z veřejných zdrojů. Předností této definice je, ţe jasně 
rozlišuje mezi státem a občanskou společností (viz str. 28). Stát zahrnuje 
rozmanité instituce, pomocí, resp. prostřednictvím nichţ se vládne: 
byrokracii, armádu, policii, soudy, systém sociálního zabezpečení atd.; 
mezi stát a celé „politické těleso" (body politics) lze poloţit rovnítko. To 
umoţňuje ztotoţnit počátky moderního státu s nástupem systému cent-
ralizovaného vládnutí, k němuţ v Evropě došlo v 15. a 16. století, kdy se 
podařilo podřídit tomuto systému všechny ostatní duchovní i světské in-
stituce a skupiny. Moderní koncepce suverénní státnosti byla formálně 
vyjádřena v mírové smlouvě z roku 1648, uzavřené ve Vestfálsku. Orga-
nizační přístup nám nadto umoţňuje hovořit o „rozvíjení" i o „zavíjení" 
státu, tj. o rozšiřování i o zuţování okruhu státních funkcí a o bujení i naopak 
zeštíhlování jeho institucionálního mechanismu. 
V tomto světle lze identifikovat pět hlavních rysů státu: - Stát je 

suverénní (svrchovaný). Vykonává absolutní a neomezenou moc v 
tom smyslu, ţe stojí nade všemi ostatními sdruţeními a skupinami ve 
společnosti. Thomas Hobbes (viz str. 321) vyjádřil tuto myšlenku tím, 
ţe stát zpodobil jako „Leviathana", giganta, kterého si lidé obvykle 
představují jako mořského netvora. - Státní instituce jsou jasně a 
zřetelně „veřejné", na rozdíl od „soukromých" institucí občanské 
společnosti. Veřejné orgány odpovídají za přijímání a prosazování 
kolektivních rozhodnutí, zatímco útvary sou- 



Vládnutí na bázi 
ústavnosti (consti-
tutional govern-
ment). Vládnutí v 
rámci soustavy 
právních a instituci-
onálních zábran 
Které omezují moc 
vládnoucích a chrá-
ní svobodu jednot- 
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kromé, např. rodiny, privátní podniky a odbory existují proto, aby 
uspokojovaly zájmy jednotlivců. - Stát se „apriorně" těší legitimitě. Státní 
rozhodnutí se obvykle (i kdyţ nikoli nutně) přijímají jako pro členy 
společnosti závazná, jelikoţ -jak se tvrdí - jsou přijímána ve veřejném 
zájmu neboli k obecnému dobru; stát údajně odráţí trvalé zájmy 
společnosti. - Stát je nástrojem ovládání. Autorita státu je podporována 
donucováním; stát musí být schopen zajistit dodrţování svých zákonů a 
trestání těch, kdo jednají v rozporu s nimi. Monopol „legitimního donuco-
vání" je proto praktickým projevem státní suverenity. - Stát je územní 
organizace. Jurisdikce státu je geograficky definována  i a vztahuje se na 
všechny, kdo ţijí uvnitř státních hranic, ať jsou občany daného státu nebo 
nikoli. Na mezinárodní scéně je tudíţ stát (při-nejmenším teoreticky) 
povaţován za autonomní jednotku. Stát není jen oddělen od občanské 
společnosti, ale je i vnitřně diferencován; obsahuje orgány různých „větví" 
(branches) čili druhů, resp. skupin. Součástí státního mechanismu jsou tedy 
politická exekutiva ne- a boli vláda v uţším smyslu, pokud moţno 
shromáţdění čili parlament, orgány soudní moci, byrokracie, armáda, 
policie, místní a regionální instituce atd. Nejdůleţitější je však rozdíl mezi 
„státem" a „vládou"; přitom tyto termíny se často pouţívají jako div ne 
synonyma. Tento rozdíl zdaleka není předmětem jen akademického zájmu. 
Dotýká se samého jádra ideje omezeného vládnutí na bázi ústavnosti. 
Stručně řečeno, moc vlády můţe být drţena na uzdě jedině tehdy, jestliţe 
se momentální vládě brání, aby zasahovala do absolutní a neomezené 
autority státu. Mezi vládou a státem jsou tyto hlavní rozdíly: 
- Stát je širší než vláda. Stát je všeobsáhlá organizace, která zahrnuje 

všechny instituce veřejné sféry a vztahuje se na všechny členy společ 
nosti (jakoţto občany). Vláda je část státu. 

- Stát je entita trvající, dokonce stálá. Vláda je dočasná; vlády přicházejí 
a odcházejí a systémy vládnutí lze reformovat a přetvářet. 

- Vláda je nástroj, jehoţ prostřednictvím se uplatňuje autorita státu. Při 
tvorbě a realizaci státní politiky je vláda „mozkem" státu a „zvěčňuje" 
existenci státu. 

- Stát vykonává neosobní autoritu. Pracovníci státních orgánů se vybíra 
jí a odborně připravují jako byrokraté. Očekává se (obvykle) od nich, 
ţe budou politicky neutrální a státním orgánům tak budou pomáhat če 
lit ideologickému zápalu vlády, která je právě u moci. 

- Stát (přinejmenším teoreticky) reprezentuje trvalé zájmy společnosti, 

tedy společné dobro neboli obecnou vůli. Naopak vláda reprezentuje 

stranické sympatie těch, kdo jsou momentálně u moci. Různé teorie 
státu 

Snaha shodnout se na tom, o čem vlastně mluvíme, říkáme-li „stát", 
nás vede k zamyšlení nad hlubší otázkou: jakou povahu má státní moc a 
jaké zájmy stát reprezentuje? Z tohoto hlediska je „stát" pojem „bytostně 
kontroverzní". Existuje řada vzájemně si konkurujících teorií státu, z 
nichţ kaţdá přichází se svým vysvětlením původu státu, jeho vývoje i 
vlivu na společnost. Spory o povahu státní moci stále více ovládaly 
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moderní politologii; dotýkají se totiţ samého jádra ideologických a teo-
retických neshod, které v tomto vědním oboru panují. Tyto neshody sou-
visejí například s otázkou, zda je stát autonomní a na společnosti nezávis-
lý nebo zda je v podstatě výtvorem společnosti, odrazem obecnější distri-
buce moci nebo zdrojů. Kromě toho: slouţí stát obecnému čili kolektiv-
nímu dobru nebo straní privilegovaným skupinám či nějaké vládnoucí 
třídě? Podobně: je stát faktorem pozitivním čili konstruktivním, jehoţ 

úkoly (funkce) by se měly rozšířit, nebo je čímsi negativním čili de-
struktivním, co je třeba omezovat, ne-li zcela zlikvidovat? Lze identifi-
kovat čtyři zásadně odlišná pojetí státu, a to: 

- pluralistický stát, 
- kapitalistický stát, 
- stát Leviathan, 
- pluralistický stát. 

Pluralistický stát 

Pluralistická teorie státu má jasně liberální rodokmen. Vyvěrá z pře-

svědčení, ţe stát působí ve společnosti jako „rozhodčí" či „soudce". Byl to 
právě tento názor, který ovládal hlavní proud politologické analýzy; na 
konto tohoto názoru padá také sklon - patrný přinejmenším v rámci ang-
loamerického myšlení - stát a státní organizace poněkud přehlíţet a sou-
středit se naopak na „vládu". V této tradici věru není ničím neobvyklým 

„stát" jako abstrakci odmítat a na instituce typu soudů, státní sluţby a ar-
mády pohlíţet spíš jako na nezávislé aktéry, z nichţ kaţdý jedná po svém a 
z hlediska svých vlastních zájmů, neţ jako na součásti nějakého širšího 
státního mechanismu. Tento přístup je ovšem moţný jedině díky tomu, ţe 
se opírá o základní a často nepřiznaný předpoklad neutrality státu. Stát lze 
ignorovat jedině proto, ţe se na něj hledí jako na neutrálního arbitra čili 

rozhodčího, kterého lze svázat vůlí momentální vlády. 
Počátky této teorie státu lze sledovat aţ k dílům teoretiků společenské 

smlouvy, píšících v 17. století, jakými byli např. Thomas Hobbes a John 
Locke (viz str. 65). Snahou těchto myslitelů bylo především prozkoumat, z 
čeho plyne politická zavázanost, tedy proč je jednotlivec povinen stát 
poslouchat a ctít. Tvrdili, ţe stát povstal z dobrovolně uzavřené dohody čili 

ze společenské smlouvy, k níţ přistoupili jednotlivci, kteří si uvědomili, ţe 
jedině ustavení svrchované moci je můţe ochránit před nejistotou, 
nepořádkem a brutalitou přirozeného stavu. Bez státu se jednotlivci 
vzájemně napadají, vykořisťují a zotročují; existuje-li stát, je zajištěn 
pořádek a civilizovaná existence a chráněna svoboda. Řečeno slovy J. 
Locka: „kde není právo, není svoboda" (where there is no law there is no 

freedom). 
V teorii liberalismu se tudíţ pohlíţí na stát jako na neutrálního roz-

hodčího mezi skupinami a jednotlivci, kteří si ve společnosti konkurují; stát 
je „rozhodce", „arbitr", který dokáţe kaţdého občana ochránit před zásahy 
a útoky spoluobčanů. V neutralitě státu se odráţí skutečnost, ţe stát jedná v 
zájmu všech občanů a reprezentuje tudíţ společné dobro čili veřejný zájem. 

Podle Hobbese lze stabilitu a pořádek zajistit jedině ustavením absolutního 
a ničím neomezeného státu, jehoţ moc nelze ani zpochybňovat, ani se proti 
ní stavět. Jinak řečeno, občané si podle Hobbese 

Politická zaváza-
nost (political obli-
gatiorí). Občanova 
povinnost ke státu, 
ze které vyplývá, 
ţe stát je oprávněn 
vládnout. 

Přirozený stav 
(state of nature). 
Společnost bez po-
litické autority a 
formálních (práv-
ních) omezeni jed-
notlivce; zpravidla 
se chápe jako ryze 
teoretická konstruk- 
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Pojem 
Neopluralismus 
Neopluralismus 
{neopluralism) je 
styl uvaţování o 
společnosti, který 
zůstává věren plu-
ralistickým hodno-
tám, zároveň však 
uznává, ţe klasický 
pluralismus je tře-
ba revidovat nebo 
aktualizovat, a to 
například ve světle 
teorií elitismu, 
marxismu a Nové 
pravice. Neoplura-
lismus zahrnuje ce-
lou škálu pohledů 
a stanovisek, ně-
která témata jsou 
však pro něj určují-
cí. Za prvé, pokou-
ší se zohlednit mo-
dernizační tenden-
ce postindustriální 
a postkapitalistické 
společnosti. Za 
druhé, kapitalismus 
sice jednoznačně 
upřednostňuje před 
socialismem, eko-
nomické doktríny 
volného trhu však 
zpravidla pokládá 
za překonané. Za 
třetí, západní de-
mokracie chápe ja-
ko „deformované 
polyarchie", ve 
kterých mají nepři-
měřeně velký vliv 
velké korporace. 

Anarchie 
(anarchy). Doslova 
bezvládí; slovo 
anarchie se často 
uţívá pejorativně k 
vyvolaní představy 
nestability nebo 
dokonce chaosu. 

Téma 

Teorie společenské smlouvy 

Společenská smlouva sociál contract) je dobrovolně uzavřená dohoda mezi 
jednotlivci, v jejímţ důsledku začíná existovat organizovaná společnost čili 
stát. Jako teoretický nástroj tuto teorii uţívali myslitelné typu Hobbese, 
Locka a Rousseaua (viz str. 95]; moderní teoretikové, např. John Rawls (viz 
str. 79), ji znovu oţivili. Jen zřídka se společenská smlouva povaţuje za his-
torickou událost. Spise se pouţívá jako konstrukce, pomoci níţ lze demon-
strovat, jakou hodnotu má vláda a z čeho plyne občanova politická zaváza-
nost, tedy jeho povinnosti vůči ní; teoretikové společenské smlouvy chtějí, 
aby občane jednali tak, jako by sami tutosmlouvu uzavřeli. Ve své klasické 
podobě má teorie společenské smlouvy tři prvky: 

- Prvním |e představa hypotetické bezstátní společnosti („přirozeného sta-
vu"). Ničím neomezená svoboda vede k tomu, ţe lidé ţijí „osaměle, nuz-
ně, stísněně, jako zvířata a jejich ţivot je krátký" - life is soíitary, poor, na-
stx, brutish and short - (Hobbes). 

- Z přirozeného stavu se jednotlivci snaţí uniknout uzavřením společenské 
smlouvy. Tím uznvají, ţe jedině suverénní (svrchovaná) moc můţe zajistit 
řád a stabilitu. 

- Společenská smlouva občany zavazuje mít stát v úctě a poslouchat ho, ko-
nec konců z vděčnosti za stabilitu a bezpečí, které můţe poskytnout jedi-
ně systém politického vládnutí. 

musí vybrat: buď absolutismus (viz str. 48) nebo anarchie. Naopak Locke 
předloţil pro liberalismus příznačnější obranu omezeného státu. Podle něj 
je účel státu zcela konkrétní: omezuje se na obranu určitého souboru „při-
rozených" či Bohem daných práv, konkrétně práva na „ţivot, svobodu a 
majetek". Tím se odlišuje odpovědnost státu (v podstatně udrţování 
vnitřního pořádku a ochrana vlastnictví) a odpovědnost jednotlivých ob-
čanů (zpravidla chápaná jako věc občanské společnosti). Nadto: jelikoţ 
stát můţe přirozená práva stejně snadno ohroţovat jako je bránit, musí mít 
občané v rukou i něco, co by je chránilo proti státu, a to jim, jak byl Loc-
ke přesvědčen, mohou dát jedině mechanismy konstituční a reprezentativní 
vlády. 

Tyto myšlenky byly ve 20. století rozvinuty do podoby pluralistické te-
orie státu. Jako teorie společnosti pluralismus (viz str. 97) tvrdí, ţe v libe-
rálních demokraciích je moc široce a rovnoměrně rozptýlena. Jako teorie 
státu pak tvrdí, ţe stát je neutrální v tom smyslu, ţe je otevřen vlivům růz-
ných skupin a zájmů a všech společenských tříd. Stát apriori nestraní ţád-
ným partikulárním zájmům a skupinám a nemá ţádný vlastní zájem, který 
by byl odlišný od zájmů společnosti. Schwarzmantel (1994: 52) to vyjádřil 
tak, ţe stát je „sluţebník společnosti", nikoli její pán. Stát si lze tudíţ 
představit jako jakýsi „jehelníček", který pasivně absorbuje tlaky, které 
jsou na něj vyvíjeny. Tento názor vychází ze dvou základních předpokla-
dů. Prvním je to, ţe stát je fakticky vládě podřízen. Nevolené státní orgány 
(státní sluţba, soudy a soudci, policie, armáda atd.) jsou přísně nestranné a 
podřízené autoritě svých politických pánů. O státním aparátu se tudíţ má 
za to, ţe se řídí principy veřejné sluţby a politické odpovědnosti (viz str. 
414). Druhým předpokladem je pak to, ţe demokratické procedury mají 
svůj smysl a jsou efektivní. Jinak řečeno, soutěţ politických stran a činnost 
zájmových skupin zaručují, ţe momentální vláda naslouchá veřejnému 
mínění a reaguje na ně. Stát je tudíţ konec konců pouhou korouhvičkou, 
která se otáčí všemi směry, které jí veřejnost vnucuje. 

Moderní pluralisté si však často osvojili poněkud kritičtější pohled na 
stát, kterému se říká neopluralistická teorie státu. Teoretikové typu Ro- 
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berta Dahla (viz str. 292), Charlese Lindbloma a J. K. Galbraitha došli k 
závěru, ţe moderní průmyslově vyspělé státy jsou sloţitější a méně pří-
stupné tlakům veřejnosti, neţ naznačoval klasický pluralismus. Neoplu-
ralisté například uznali, ţe podnikatelská sféra je vůči vládě v „privile-
govaném postavení", ve kterém se s ní jiné skupiny evidentně nemohou 

měřit. Ve své knize Politika a trhy (1977) Lindblom upozornit na sku-
tečnost, ţe podnikatelská sféra jako hlavní investor a zaměstnavatel má 
nutně značný vliv na kaţdou vládu, ať se ideologicky nebo programově 
kloní kamkoli. Kromě toho neopluralisté uznali, ţe stát můţe sledovat a 
také sleduje i své vlastní dílčí zájmy. Na státní elitu, kterou tvoří vysocí 
státní úředníci, soudci, policejní prezidenti, vysocí armádní činitelé atd. lze 

tedy pohlíţet jako na subjekt, který prosazuje zájmy buď svého resortu 
nebo klientelistických skupin. Pokud ovšem lze na stát pohlíţet jako na 
svébytného politického aktéra, pak ho lze také chápat jako moţná 
nejmocnější zájmovou skupinu, jaká ve společnosti existuje. Tato ar-
gumentační linie vedla Erica Nordlingera (1981) k vypracování modelu 
liberální demokracie, v jejímţ centru je stát; základem tohoto modelu je 

„autonomie demokratického státu". 

Kapitalistický stát 

Jasnou alternativu pluralistické představy státu jako neutrálního arbitra 
nabízí marxistické pojetí kapitalistického státu. Marxisté běţně tvrdili, ţe 
stát nelze chápat odděleně od ekonomické struktury společnosti. Tomuto 
názoru se obvykle rozumělo ve smyslu klasické formulace, podle níţ stát 
je pouhým nástrojem třídního útlaku: vyrůstá z třídní společnosti a v 
jistém smyslu je jejím odrazem. V posledních letech však proběhla v rámci 

marxistické teorie bohatá diskuse, která marxistickou teorii státu značně 
této klasické formulaci vzdálila. Prostor k revizi marxistických postojů ke 
státu je v mnoha směrech důsledkem nejasností, které lze objevit v dílech 
samého Marxe. 

Marx nevypracoval ţádnou soustavnou teorii státu. Obecně byl pře-
svědčen, ţe stát je součástí „nadstavby", která je determinována čili ur-

čována ekonomickou „základnou", v níţ lze spatřovat reálný základ ţivota 
společnosti. Není ovšem jasné, jaký je přesně vztah mezi základnou a 
nadstavbou, v tomto případě tedy mezi státem a kapitalistickým výrobním 
způsobem. V Marxových spisech lze objevit dvě teorie státu. První je 
vyjádřena v jeho často citované větě z Komunistického manifestu (1848): 
„Moderní stát je jen výbor, který spravuje společné záleţitosti celé 

burţoazní třídy." Takto chápán, je stát evidentně závislý na společnosti a 
plně závislý na její ekonomicky vládnoucí třídě, kterou je za kapitalismu 
buržoazie. Lenin proto charakterizoval stát zcela věcně jako „nástroj, 
pomocí něhoţ je utlačována vykořisťovaná třída". 

Druhou, komplexnější a propracovanější teorii státu lze objevit v 

Marxově analýze revolučních událostí ve Francii v letech 1848-1851, totiţ 
v díle Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (1852). V něm Marx 
naznačil, ţe stát by mohl být na třídním systému „relativně nezávislý"; 
Napoleonův stát totiţ dokázal vnucovat společnosti svou vůli a jednat 
přitom jako „orgán aţ úděsně parazitní". Pokud vyjadřoval zájmy vůbec 
nějaké třídy, pak to nebyly zájmy burţoazie, ale zájmy třídy ve Francii 

nejpočetnější, totiţ drobného rolnictva. Marx, pravda, tento názor po- 

Buržoazie (bour- 
eoisie). 
Marxistic-é 

označeni vládnoucí 
třídy kapitalistické 
společnosti, 
vlastníků výrobních 
prostředků. 

g 
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Pojem 
Neomarxismus 
Jako neomarxis-
mus (nazývaný ně-
kdy moderní mar-
xismus) se označu-
jí snahy revidovat 
nebo nově formu-
lovat klasické Mar-
xovy myšlenky a 
zároveň podrţet 
určité marxistické 
principy nebo 
aspekty marxistic-
ké metodologie. 
Pro neomarxist y je 
příznačné odmítaní 
názoru, ţe marxis-
mus má monopol 
na pravdu; proto se 
poohlíţeli po hege-
lianismu, anarchis-
mu, liberalismu, 
feminismu a do-
konce i po teorii 
racionální volby. 
Přesto lze u nich 
zaznamenat dvě 
základní témata. 
Za prvé, neomar-
xisté se snaţili 
předloţit alternati-
vu mechanistic-
kých a determinis-
tických idejí orto-
doxního marxismu; 
odmítali akcepto-
vat primát ekono-
miky a přiznat pro-
letariátu privilego-
vanou roli. Za dru-
hé, snaţili se vy-
světlit, proč se ne-
naplnila Marxova 
proroctví; přitom 
se zaměřovali ze-
jména na analýzu 
ideologie a statní 

drobně nerozvedl; z toho, co bylo naznačeno, je však zřejmé, ţe autonomie 
státu je pouze relativní, a to v tom smyslu, ţe jako zprostředkovatel mezi 
antagonistickými třídami vystupuje stát pouze navenek, zatímco ve 
skutečnosti udrţuje při ţivotě třídní systém jako takový. 

Obě tyto teorie se výrazně liší od liberálního a později i pluralistického 

modelu státní moci. Zdůrazňují totiţ, ţe státu lze porozumět jedině v 
kontextu nerovné moci tříd, ţe stát vyrůstá z kapitalistické společnosti a ţe 
tuto společnost odráţí, ať uţ vystupuje jako nástroj utlačování, který ve 
svých rukou třímá vládnoucí třída nebo - nenápadněji - jako mechanismus, 
pomocí něhoţ jsou třídní antagonismy zmírňovány. Marxův postoj ke státu 
nicméně nebyl zcela negativní. Marx tvrdil, ţe při přechodu od kapitalismu 

k socialismu by se stát dal konstruktivně vyuţít, a to v podobě „revoluční 
diktatury proletariátu". Svrţení kapitalismu by znamenalo likvidaci 
burţoazního státu a vytvoření jiného státu proletářského. 

Kdyţ líčil stát jako „diktaturu" proletariátu, Marx vyuţil první teorii 
státu, protoţe na stát tu pohlíţel jako na nástroj, pomocí něhoţ by eko-
nomicky panující třída (nyní proletariát) mohla potlačovat ostatní třídy a 

podřizovat si je. Takto viděny, jsou všechny státy diktaturou nějaké třídy. 
V „diktatuře proletariátu" se spatřoval prostředek, jak zajistit výdobytky 
revoluce; byl by totiţ prevencí proti kontrarevoluci, rozpoutané 
vyvlastněnou burţoazií. Marx však nechápal stát jako společenský útvar 
nutný či věčný. Předpovídal, ţe jakmile pominou třídní antagonismy, bude 
stát „odumírat"; společnost úplného komunismu bude tudíţ také spo-

lečností bezstátní. Jelikoţ stát vznikl aţ poté, co se společnost rozpadla na 
třídy, pak ve chvíli, kdy bude třídní systém odstraněn, jednoduše ztratí 
důvod své existence. 

Marxovo ne zcela jasné dědictví dalo moderním marxistům čili neo-

marxistům značný prostor k další analýze státní moci. Tu podněcovaly i 
spisy italského marxisty Antonia Gramsciho (viz str. 224), který zdů-

razňoval míru, v níţ vládnoucí třída dosahuje svého panství nikoli otev-
řeným útlakem, ale ideologickou manipulací. Podle tohoto názoru je 
panství burţoazie do značné míry udrţováno „hegemonií" (viz str. 223), tj. 
intelektuálním vedením či kulturním ovládáním, ve kterém stát hraje 
důleţitou roli. V 60. letech a počátkem 70. let 20. století kralovaly mar-
xistickému teoretizování o státu vzájemně si konkurující postoje Ralpha 

Milibanda a Nicose Poulantzase (1936-1979). I kdyţ diskuse mezi nimi 
prošla řadou fází, během nichţ oba autoři svá stanoviska revidovali, jde v 
ní v podstatě o protichůdné instrumentalistické a naopak strukturalis-tické 
pohledy na stát. 

Miliband vylíčil ve své knize Stát v kapitalistické společnosti (1969) 
stát jako agenta či nástroj vládnoucí třídy; přitom zvláště zdůraznil míru, v 

níţ se státní elita rekrutuje z řad privilegovaných a bohatých. Předpojatost 
státu ve prospěch kapitalismu je tudíţ důsledkem toho, ţe původ státních 
zaměstnanců a dalších veřejných funkcionářů na jedné straně a bankéřů, 
podnikatelů a kapitálů průmyslu na straně druhé je v podstatě týţ. Jinak 
řečeno, obě skupiny zpravidla tvoří představité třídy kapita-listů. 
Poulantzas ve své knize Politická moc a společenské třídy (1968) tento 

sociologický přístup odmítl a zdůraznil naopak míru, v níţ autonomii státu 
omezuje sama struktura ekonomické a společenské moci. Tento názor 
naznačuje, ţe stát nutně postupuje tak, aby zvěčnil společenský systém, v 
jehoţ rámci funguje. Úkolem kapitalistického státu je slouţit 
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dlouhodobým zájmům kapitalismu, i kdyţ části samotné třídy kapitalis-tů 
se mohou proti takovým postupům stavět. Příkladem je rozšiřování 
demokratických práv nebo reformy sociálního zabezpečení; v obou pří-

padech jde o ústupky dělnické třídě, které ale svazují dělnickou třídu s 
kapitalistickým systémem. 

Výsledkem vývoje v rámci moderního marxismu je značná konver-
gence mezi pluralistickými a marxistickými teoriemi. Pluralisté stále více 
uznávali důleţitost moci korporací a neomarxiste byli nuceni odhodit 
představu, ţe stát je pouhým odrazem třídního systému. Neomarxisté za 

prvé přiznali, ţe v moderních společnostech je model dvou tříd (burţoazie 
a proletariátu) zjednodušující a ţe není k ničemu. Neomarxisté -a v tom 
jdou ve stopách Poulantzasových - zpravidla uznávají, ţe i v rámci 
vládnoucí třídy existují významné rozdíly (např. mezi kapitálem finančním 
a kapitálem průmyslovým) a ţe příchod volební demokracie zvýšil moc 
zájmů a skupin vně vládnoucí třídy. Nadto stále více pohlíţeli na stát jako 

na terén, na němţ probíhá boj mezi různými zájmy, skupinami a třídami. 
To je zvláště zřejmé u Boba Jessopa (1982), který ke státu přistupuje z 
hlediska „strategických vztahů". Podle Jessopa stát není ani tak nástrojem 
zvěčňování kapitalismu cestou zmírňování napětí mezi třídami, jako spíše 
„krystalizací politických strategií", tj. souborem institucí, prostřednictvím 

nichţ konkurující si skupiny a zájmy bojují o nadvládu či hegemonii. 
Podle tohoto názoru stát tedy není „instrumentem" v rukou nějaké 
dominantní skupiny nebo vládnoucí třídy. Je to spíše dynamická entita, 
odráţející mocenskou rovnováhu, která v daný okamţik ve společnosti 
existuje, a tedy i momentální výsledek neustálého boje o hegemonii. 

Stát Leviathan 

Představa státu jako „Leviathana" (tedy jakéhosi netvora, který myslí 
konec konců jen na sebe a usiluje o expanzi a zvětšení) se v moderní 

politice spojuje s Novou pravicí. Tato představa má své kořeny v raném 
čili klasickém liberalismu a zejména v radikálnímu individualismu (viz 
str. 212). Pro Novou pravici nebo alespoň její neoliberální křídlo je pří-
značná výrazná antipatie vůči státním zásahům do ekonomického a spo-
lečenského ţivota, vyvěrající z přesvědčení, ţe stát je parazit, který ohro-
ţuje jak individuální svobodu, tak ekonomickou bezpečnost. Místo aby 

byl nestranným soudcem či rozhodcem, jak tvrdí pluralisté, je stát podle 
tohoto názoru aţ příliš starostlivým „pečovatelem", který se všemoţně 
snaţí zasahovat čili vměšovat se do všech stránek lidské existence. Stát, 
viděný takto, se vyznačuje především tím, ţe sleduje jiné zájmy, neţ zá-
jmy společnosti (tím se tento pohled odlišuje od marxismu), a ţe tyto zá-
jmy vyţadují neustálý růst úlohy čili funkcí státu. Teoretikové Nové pra-

vice proto tvrdí, ţe tendence ke státnímu intervencionismu, příznačná pro 
20. století, není projevem tlaku veřejnosti na ekonomickou a sociální 
bezpečnost nebo potřeby stabilizovat kapitalismus zmírňováním napětí 
mezi třídami, ale spíše projevem vnitřní dynamiky státu. 

Expanzi státní moci vysvětlují teoretikové Nové pravice poukazem na 

tlaky ze strany jak poptávky, tak nabídky. Tlaky ze strany poptávky 
vyvěrají ze společnosti a projevují se zpravidla prostřednictvím volební 
demokracie. Nová pravice, jak jsme o tom v kapitole 4 jiţ hovořili, ar- 
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Pojem 
Patriarchát 
Patriarchát (patri-
archy) znamená 
doslova „otcovlá-
du", nadvládu 
manţela-otce v ro-
dině a podřízenost 
manţelky a dětí. 
Tento termín se 
však obvykle uţívá 
v obecnějším vý-
znamu „vlády mu-
ţů", kdy pozornost 
se obrací na veške-
rý útlak a vykořis-
ťování, kterým jsou 
ţeny vystaveny. 
Pouţiti termínu 
patriarchát tak na-
značuje, ţe systém 
společenské moci 
muţů je odrazem a 
zároveň plodem 
nadvlády otce v ro-
dině. Patriarchát je 
klíčovým pojmem 
radikálně feminis-
tické analýzy, jeli-
koţ zdůrazňuje, ţe 
nerovnost mezi po-
hlavími (gender) je 
soustavná, institu-
cionalizovaná a 
všepronikající. 
Socialisticky orien-
tované feministky 
naopak upozorňují 
na souvislosti mezi 
nerovností pohlaví 
a soukromým 
vlastnictvím; patri-
archát a kapitalis-
mus jsou podle 
nich systémy ovlá-
dání, které oba mí-
ří jedním směrem. 

gumentuje tím, ţe soutěţ o voličské hlasy nutí politiky vzájemně se „pře-
bíjet" sliby rostoucích výdajů a stále velkorysejších vládních programů, 
a to bez ohledu na škody, které taková politika dlouhodobě působí ekono-
mice stále vyššímu daněmi, stále vyšší inflací a stále větším „vytěsňová-
ním" investic. Naopak tlaky ze strany nabídky jsou vlastní samotnému stá-
tu. Lze je tedy vysvětlit poukazem na instituce a personál státního apará-
tu. Ve své nejvlivnější podobě je tato argumentace známa pod označením 
„nadměrná nabídka ze strany vlády" (government oversupply). 

Teze o nadměrné nabídce se zpravidla spojuje s teoretiky veřejné vol-
by (viz str. 294), kteří při zkoumání, jak se přijímají veřejná rozhodnutí, 
vycházejí z předpokladu, ţe zúčastnění jednotlivci jednají racionálně ve 
vlastním zájmu. Například William Niskanen (1971) tvrdil, ţe rozpočto-
vá kontrola v zákonodárných sborech, kupříkladu v Kongresu USA, je 
obvykle slabá, a ţe tvorbu rozpočtu do značné míry ovlivňují zájmy exe-
kutivních orgánů a vysoce postavených byrokratů. Jelikoţ z toho vyplý-
vá, ţe vláda je ovládána státem (tedy ţe státní elita je schopna ovlivňo-
vat myšlení volených politiků), jsou zde paralely mezi modelem veřejné 
volby a marxistickým pohledem, o němţ jsme hovořili výše. Oba pohle-
dy se však rozcházejí pokud jde o zájmy, kterým státní aparát slouţí. Za-
tímco marxisté tvrdí, ţe stát odráţí obecnější třídní a jiné společenské zá-
jmy, Nová pravice líčí stát jako útvar nezávislý čili autonomní, který sle-
duje své vlastní zájmy. Podle tohoto názoru stojí sobecký zájem byro-
kratů vţdy na straně „velké", tj. mnoho funkcí plnící vlády (big govern-
ment) a na straně státních zásahů, protoţe to vede k nárůstu samotné by-
rokracie, která pomáhá zajišťovat pracovní příleţitosti, zvyšovat mzdy, 
zahajovat nové projekty a upevňovat postavení státních úředníků. Tato 
představa sobecky jednajících byrokratů evidentně odporuje pluralistic-
kému chápání státní mašinerie, ovládané etikou sluţby veřejnosti a dů-
sledně podřízené politické kontrole. 

Patriarchální stát 

Moderní uvaţování o patriarchálním státě musí přihlíţet k důsledkům 
teorie feminismu. To samozřejmě neznamená, ţe existuje nějaká sou-
stavná feministická teorie státu. Jak jsme zdůraznili v kapitole 3, teorie 
feminismu zahrnuje mnoţství různých tradic a pohledů a vyúsťuje tudíţ 
do celé škály navzájem značně rozdílných postojů ke státní moci. Nadto 
feministky obvykle nepokládaly podstatu státní moci za hlavní politolo-
gické téma a spíše se soustředily na hlubší strukturu moci muţů, a to ze-
jména pokud jde o takové instituce jako jsou rodina a ekonomický 
systém. Některé feministky, pravda, zpochybňují běţné definice státu; 
tvrdí například, ţe myšlenku, podle níţ stát realizuje monopol legitimní-
ho donucování zpochybňuje běţné pouţívání násilí a zastrašování v ro-
dinném a domácím ţivotě. Přesto feministky - nepřímo a někdy i přímo 
- pomohly diskusi o státu obohatit, a to tím, ţe přišly s novými a zají-
mavými pohledy na státní moc. 

Liberální feministky, které věří, ţe rovnost pohlaví nebo odstranění 
kulturních rozdílností mezi muţi a ţenami (gender) lze přivodit postup-
nými reformami, obvykle akceptují v podstatě pluralistické vidění státu. 
Uznávají, ţe je-li ţenám upírána právní a politická rovnost, zejména vo-
lební právo, znamená to, ţe stát upřednostňuje muţe. Jejich víra v cel- 
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kovou neutralitu státu se projevuje v přesvědčení, ţe kaţdá taková před-
pojatost můţe být a bude překonána reformami. V tomto smyslu sdílejí 
liberální feministky názor, ţe všechny skupiny (včetně ţen) mají poten-
ciálně stejný přístup ke státní moci a ţe státní moc lze vyuţívat nestran-
ně k nastolování spravedlnosti a obecného dobra. Liberální feministky 
proto obvykle hodnotily stát pozitivně a ve státních zásazích spatřovaly 
cestu, jak zmírnit nerovnost mezi ţenami a muţi a zvýšit úlohu ţen. To 
lze vidět na kampaních ve prospěch zákonů o rovné mzdě, legalizaci po-
tratů, zajištění jeslí a mateřských škol, rozšíření sociálních dávek atd. 
S kritičtějším a negativnějším přístupem ke státu se setkáváme u radi-
kálních feministek, které tvrdí, ţe státní moc je projevem hlubší struk-
tury útlaku v podobě patriarchátu. 

Mezi marxistickým a radikálně feministickým pohledem na stát je řa-
da podobností. Obě skupiny např. popírají, ţe stát je autonomní útvar, 
kterému jde o sledování vlastních zájmů. Stát naopak chápou a jeho 
předpojatost vysvětlují poukazem na „hlubinnou strukturu" moci ve spo-
lečnosti jako celku. Zatímco marxisté vřazují stát do ekonomického kon-
textu, radikální feministky ho začleňují do kontextu nerovnosti mezi mu-
ţi a ţenami a trvají na tom, ţe je ve své podstatě institucí moci muţů. 
Společné s marxismem je také i to, ţe i toto feministické stanovisko exi-
stuje ve verzi instrumentalistické a ve verzi strukturalistické. 

Instrumentalistická argumentace spatřuje ve státu bezmála jen „agen-
ta" či „nástroj", který vyuţívají muţi, aby obhájili své zájmy a zachovali 
patriarchální struktury. Tato argumentační linie navazuje na přesvěd-
čení, které je pro feminismus základní a podle něhoţ rozdělení společ-
nosti na navzájem odlišné sféry ţivota, totiţ „veřejnou" a „soukromou", 
udrţuje patriarchát. Podřízenosti ţen se tradičně dosahovalo tím, ţe ţe-
ny byly omezovány na „soukromou" sféru rodinných a domácích povin-
ností, ţe se z nich dělaly hospodyně a manţelky a vylučovaly se z „ve-
řejné" sféry, jejímţ jádrem je politika a ekonomika. Zkrátka a dobře, stát 
podle tohoto názoru funguje skrze muţe a ve prospěch muţů. 

Zatímco instrumentalistická argumentace se zaměřuje především na 
personál státu a zejména na státní elitu, strukturalistická argumentace 
obvykle zdůrazňuje, nakolik jsou státní instituce zakotveny v širším 
systému patriarchátu. Moderní radikální feministky věnovaly zvláštní 
pozornost nástupu sociálního státu, ve kterém spatřovaly projev jakého-
si nového druhu patriarchální moci. Sociální zabezpečení (viz str. 435) 
můţe udrţovat patriarchát tím, ţe vytváří jakýsi přechod od soukromé 
závislosti (kdy ţeny jako „tvůrkyně domova" jsou závislé na muţích ja-
ko „ţivitelích") k systému závislosti veřejné, kdy ţeny jsou pod stále 
větší kontrolou institucí rozkošatělého státu. Ţeny se např. dostaly do 
větší závislosti na státu jako klientky nebo konzumentky státem posky-
tovaných sluţeb (např. jeslí, mateřských škol a soustavy sociálních pra-
covnic, resp. pracovníků) a jako zaměstnankyně, zejména v tzv. „pečo-
vatelských" povoláních (jako jsou např. zdravotní sestry, sociální pra-
covnice a učitelky). Dále: rozšíření funkcí státu do sfér tradičně ţen-
ských, jakými jsou např. výchova dětí a péče o ně, často jen vytvořilo no-
vé formy podřízenosti. Zejména to obvykle posílilo úlohu ţen jako re-
zervní armády pracovních sil, kdy zaměstnavatelé se stále častěji poo-
hlíţejí po ţenách, aby právě ony se staly zdrojem pruţné, málo placené 
a obvykle poddajné pracovní síly. 

Radikální femi-
nismus (radical fe-
minism). Jedna z 
forem feminis-
mu,j>odle níţ dělí-
cí čára mezi pohla-
vími (gender) je ze 
všech sociálních 
dělících čar a střetů 
politicky nejvý-
znamnější, a která 
zastává názor, ţe 
tato dějící čára má 
své kořeny ve 
struktuře ţivota do-
ma (v rodině). 

Rezervní armáda 
pracovních sil (re-
serve army of la-
bour). Dostupná 
nabídka pracovních 
sil, kterých se lze v 
čase recese snadno 
zbavit; tato „ar-
máda" není nijak 
zajištěna a na trhu 
je prakticky bez-
mocná. 
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Úloha státu 

Z různých interpretací státní moci vyplývají i různé důsledky pokud jde 
o ţádoucí úlohu neboli funkce státu. Co by měl stát dělat? Jaké funkce by 
měl plnit nebo jaké povinnosti by měl na sebe vzít, a jaké by se měly na-
opak ponechat v rukou soukromých jednotlivců? Toto jsou otázky, kolem 
kterých se často točí boj o voliče a soutěţ politických stran. S výjimkou 
anarchistů, kteří stát odmítají jako bytostně špatný a zbytečný, povaţovali 
všichni političtí myslitelé stát za v jistém smyslu ţádoucí. Dokonce i re-
voluční socialisté, inspirovaní leninským heslem rozbití státního mecha-
nismu, souhlasili, ţe je zapotřebí dočasného proletářského státu, aby v po-
době „diktatury proletariátu" předsedal přechodu od kapitalismu ke ko-
munismu. Přesto existují zásadní neshody, jakou roli by přesně měl stát 
hrát, a tudíţ jak by měla vypadat náleţitá vyváţenost mezi státem a ob-
čanskou společností. Vznikly různé podoby státu. Patří mezi ně: 

- minimální stát, 
- stát jako nástroj rozvoje, 
- sociálně demokratický stát, 
- zkolektivizovaný stát, 
- totalitní stát. 

Práva (rights). 
Právní nebo morál-
ní nároky na to, 
aby člověk jednal 
nebo aby se s ním 
jednalo určitým 
způsobem; občan-
ská práva se liší od 
lidských práv. 

Minimální státy 

Minimální stát (minimal state) je ideálem klasických liberálů, jejichţ 
snahou je zajistit, aby se jednotlivci těšili co nejširší svobodě. Tento ná-
zor vyplývá z teorie společenské smlouvy, přesto je ale jeho pohled na 
stát v zásadě „negativní". Hodnota státu spočívá podle něj v tom, ţe stát 
dokáţe vykazovat lidské chování do určitých mezí a jednotlivcům tak 
bránit v zasahování do práv a svobod jiných. Stát je pouze nástrojem 
ochrany a jeho hlavní funkcí je vytvořit rámec míru a společenského po-
řádku, v němţ občané mohou proţívat své ţivoty tak, jak to sami pova-
ţují za nejlepší. Podle slavného přirovnání Lockova si stát počíná jako 
noční hlídač, o jehoţ sluţby je zájem jedině tehdy, kdyţ je ohroţena spo-
řádaná existence. „Minimálnímu" státu neboli „státu - nočnímu hlídači" 
však přesto zůstávají tři základní funkce. Za prvé a především, stát exis-
tuje proto, aby udrţoval vnitřní pořádek. Za druhé, zajišťuje vynutitel-
nost smluv nebo dobrovolně uzavřených dohod mezi soukromými obča-
ny a za třetí, skýtá ochranu před útokem zvenčí. Institucionální aparát 
minimálního státu se tudíţ omezuje na policii, soudy a armádu. Ekono-
mické, sociální, kulturní, morální a jiné povinnosti náleţejí jednotlivcům 
a jsou tudíţ nepochybně součástí občanské společnosti. 

Argumentace ve prospěch minimálního státu se v moderní politické dis-
kusi chopila Nová pravice. Navazujíc na raně liberální ideje a zejména na 
teorie volného trhu čili klasické politické ekonomie hlásala, ţe je zapotřebí 
„zatlačit hranice státu zpět". To se ve spisech Roberta Nozicka rovná obno-
venému lockovskému liberalismu, zaloţenému na obraně individuálních, 
zejména vlastnických práv. Ekonomové volného trhu, např. Friedrich von 
Hayek (viz str. 70) a Milton Friedman (viz str. 207), chápou státní zásahy ja-
ko „mrtvou ruku", která omezuje konkurenci a sniţuje efektivitu a produk-
tivitu. Z pohledu Nové pravice by se ekonomická role státu měla omezovat 
na udrţování stabilních prostředků směny čili „zdravých peněz" (nízká 
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Robert Nozick (1938-2002) 
Americký vysokoškolský učitel a filozof politiky. Nozickovo hlavní dílo Anarchie, stát 
a utopie (1974) je velmi často hodnoceno jako jeden z nejdůleţitějších současných spisů 
z oblasti filozofie politiky, který výrazně ovlivnil teorie a názory Nové pravice. Nozick 
rozpracoval jednu z forem libertarianismu, která se blíţí názorům Lockovým a na kterou 
měli nepochybně vliv i američtí individualisté 19. století, např. Spooner (1808-1887) 
a Tucker (1854-1939). Nozick tvrdil, ţe je třeba důsledně respektovat vlastnická práva, 
pokud byl ovšem majetek spravedlivě nabyt prvním vlastníkem nebo později řádně pře-
veden z jedné osoby na druhou. Tento postoj se rovná podpoře minimálního státu a mini-
málních daní a podrývá argumenty ve prospěch sociálního státu a přerozdělování. Nozic-
ková teorie spravedlnosti, vycházející z práv, byla odpovědí na myšlenky Johna Rawlse 
(viz str. 79). V pozdějších letech Nozick svůj extrémní libertarianismus zmírnil. 

nebo nulová inflace) a na podporu konkurence, a to kontrolou nad mo-
nopoly, stanovením cen atd. Asijské země jako např. Tai-wan, Singapur 
a Malajsii mnozí vydávají za moderní příklady minimálního státu. Při-
tom se však přehlíţí míra, v níţ se tyto státy zapojují do řízení ekonomi-
ky, a to tím, ţe směrují investice a zdůrazňují vzdělání a odbornou pří-
pravu. 

Státy jako nástroje rozvoje 

Nejlepšími historickými příklady minimálních států byly státy v ta-
kových zemích, jakými byly Spojené království a USA v prvních fázích 
industrializace 19. století. Obecně však platí, ţe čím později se země in-
dustrializuje, tím rozsáhlejší bude ekonomická role státu v ní. Např. v Ja-
ponsku a v Německu se stát chápal aktivnější „rozvojové" role od samé-
ho počátku. Stát jako nástroj rozvoje (developmental state) je stát, který 
zasahuje do ekonomického ţivota s konkrétním cílem napomoci růstu 
průmyslu a ekonomickému rozvoji. Přitom samozřejmě nejde o nahra-
zování trhu nějakým „socialistickým" systémem plánování (viz str. ...) 
a kontroly; jde spíše o snahu nastolit partnerství mezi státem a hlavními 
ekonomickými zájmy, často podloţenou konzervativními a nacionalis-
tickými prioritami. 

Klasickým příkladem státu jako nástroje rozvoje je Japonsko. V ob-
dobí Neidţi v letech 1868-1912 navázal japonský stát těsné vztahy se 
zaibutsu, velkými rodinnými průmyslovými impérii, která aţ do 2. svě-
tové války ovládala japonskou ekonomiku. Po roce 1945 převzalo roz-
vojovou roli státu japonské Ministerstvo zahraničního obchodu a prů-
myslu, které spolu s Japonskou bankou pomáhá formulovat investiční 
záměry soukromých subjektů a orientovat japonskou ekonomiku na me-
zinárodní konkurenceschopnost. Podobný model státních zásahů s cílem 
podnítit rozvoj existoval ve Francii, kde levicové i pravicové vlády zpra-
vidla uznávaly potřebu ekonomického plánování a sama státní byrokra-
cie se pokládala za stráţce národního zájmu. V zemích typu Rakouska 
a do jisté míry i Německa se hospodářského rozvoje dosáhlo budováním 
„státu zaloţeného na partnerství" (partnership state), ve kterém se zdů-
razňuje potřeba navazovat a udrţovat těsné vztahy mezi státem a hlavní-
mi ekonomickými zájmy, zejména významnými průmyslovými odvětvími 
a odbory. Ekonomická globalizace (viz str. 160) později vedla k nástupu 
„států zaměřených na konkurenci" (competition states); příklady tako-
vých států nacházíme mezi tzv. ekonomickými tygry v Jihovýchodní 

Ekonomičtí „tyg-
ři" (tiger economi-
es). Rychle se roz-
víjející a na export 
orientované ekono-
miky po vzoru Ja-
ponska; např. Jiţní 
Korea, Tai-wan a 
Singapur. 
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Asii. Tyto státy mají za úkol vypracovat strategie vnitrostátní prosperity 
v kontextu sílící nadnárodní konkurence. 

Sociálně demokratické státy 

Zatímco státy, které fungují jako nástroj rozvoje, intervenují s cílem 
podnítit ekonomický pokrok, sociálně demokratické státy intervenují s cí-
lem uskutečnit šíře chápanou sociální přestavbu, a to obvykle v duchu ta-
kových principů, jakými jsou slušnost, rovnost (viz str. 436) a sociální 
spravedlnost. V zemích typu Rakouska a Švédska se státní zásahy usku-
tečňovaly ve jménu priorit jak rozvojových, tak sociálně demokratických. 
Důraz na rozvoj však nejde vţdy ruku v ruce se sociální demokracií. Da-
vid Marquand (1988) upozornil na to, ţe bezprostředně po 2. světové válce 
se ve Spojeném království stát sice výrazně co do svých funkcí po-
změnil v duchu sociální demokracie, nepřerostl však ve stát orientovaný 
na rozvoj. Klíčem k porozumění sociálně demokratickému státu (social-
democratic state) je skutečnost, ţe v něm dochází k posunu od „negativ-
ního" pohledu na stát, který ve státu vidí sotva víc neţ jen nutné zlo, k po-
hledu „pozitivnímu", kdy se na stát hledí jako na nástroj rozšiřování svo-
body a nastolování spravedlnosti. Sociálně demokratický stát je tudíţ ide-
álem jak moderních liberálů, tak demokratických socialistů. 

Místo aby jen stanovil podmínky spořádané existence, je sociálně de-
mokratický stát aktivním účastníkem, který především pomáhá korigo-
vat nevyváţenost a nespravedlnost trţní ekonomiky. Má tudíţ tendenci 
zaměřovat se ani ne tak na vytváření bohatství jako spíše na to, co pova-
ţuje za jeho slušné nebo spravedlivé rozdělování. V praxe jde konec 
konců o snahu vykořenit bídu a zmenšit sociální nerovnost. Keynesián-
ská ekonomická politika usiluje o „řízení", „regulování" kapitalismu 
s cílem stimulovat růst a udrţet plnou zaměstnanost. I kdyţ součástí to-
hoto úsilí můţe být i jisté plánování, klasická keynesiánská strategie 
předpokládá „usměrňování poptávky" pomocí zásahů na poli fiskální 
politiky, tj. v oblasti veřejných výdajů a daní. Přijetí politiky sociální pé-
če vedlo ke vzniku tzv. států blahobytu, jejichţ funkce zahrnuly i starost 
o zabezpečení občanů. V tomto smyslu je sociálně demokratický stát stá-
tem „opravňujícím", resp. „umoţňujícím" (enabling state), který vyzná-
vá zásadu, ţe jednotlivcům je třeba k jejich rozvoji napomáhat. 

Sociální spravedl-
nost (sociál 
justice). Morálně 
zdůvodnitelná di-
stribuce materiál-
ních statků; o soci-
ální spravedlnosti 
se často říká, ţe 
tíhne k rovnostář-
ství. 

Kolektivizace 
(collectivization). 
Likvidace soukro-
mého vlastnictví a 
jeho nahrazení 
vlastnictví společ-
ným nebo veřej-
ným (celospolečen-
ským). 

Zkolektivizované státy 
Zatímco státy chápané jako nástroj rozvoje i státy sociálně demokra-

tické zasahují do ekonomického ţivota s cílem orientovat nebo podpo-
rovat ekonomiku do značné míry soukromou, zkolektivizované státy 
(collectivized states) podřizují veškerý ekonomický ţivot státní kontrole. 
Exemplárními příklady byly státy v ortodoxních komunistických ze-
mích, např. v SSSR a v zemích východní Evropy. Snaţily se zcela zli-
kvidovat soukromé podnikání a vytvořit centrálně plánované ekonomi-
ky, spravované soustavou hospodářských ministerstev a plánovacích vý-
borů. Proto vznikly tzv. příkazové ekonomiky, organizované prostřed-
nictvím centrálního plánování, konec konců kontrolovaného nejvyššími 
orgány komunistické strany. Ospravedlnění státní kolektivizace, resp. 
zestátnění vychází v podstatě z toho, ţe socialisté ze zásady upřednost-
ňují společné vlastnictví před soukromým. Vyuţití státu k tomuto cíli je 
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však projevem ještě pozitivnějšího vztahu ke státní moci neţ s jakým se 
setkáváme v klasických dílech K. Marxe a B. Engelse (1820-1895). 

Marx a Engels rozhodně znárodňování nevylučovali a zejména En-
gels uznával, ţe za „diktatury proletariátu" se kontrola ze strany státu 
rozšíří i na továrny, banky, dopravu atd. Oba však předpokládali, ţe pro-
letářský stát bude jen „dočasný" a ţe „odumře", jakmile pominou třídní 
antagonismy. Zkolektivizovaný stát v SSSR se však stal státem trvalým, 
stále mocnějším a stále zbyrokratizovanějším. Za Stalina (viz str. 75) se 
socialismus fakticky rovnal etatismu a postup na cestě k socialismu se 
projevoval rozšiřujícími se funkcemi a pravomocemi státního aparátu. 
Teprve poté, co Chruščov v roce 1962 oznámil, ţe diktatura proletariátu 
skončila, byl stát formálně ztotoţněn se zájmy „všeho sovětského lidu". 

Totalitní státy 

S nejintenzivnějším a nejrozsáhlejším intervencionismem se setkává-
me v totalitních státech (totalitarian states). Podstatou totalitarismu (viz 
str. 49) je vytvoření všemocného státu, který ovlivňuje všechny stránky 
lidské existence. Své přímé kontrole nepodřizuje jen ekonomiku, ale 
i školství, kulturu, náboţenství, rodinný ţivot atd. Nejinstruktivnějšími 
příklady totalitních států jsou hitlerovské Německo a stalinský Sovětský 
svaz; podobné charakteristické rysy však zřejmě vykazují i některé mo-
derní reţimy jako např. Irák za Saddáma Husajna. Hlavními pilíři těchto 
reţimů jsou všezahrnující dohled, terorizující výkon policejních pravo-
mocí a všudypřítomný systém ideologické manipulace a kontroly. V 
tomto smyslu totalitní státy zcela likvidují občanskou společnost a 
„soukromou" sféru ţivota vůbec. Jedině fašisté, kteří chtějí individualitu 
rozpustit v celku společnosti, jsou ochotni hlásat tento cíl otevřeně. 
Někdy se tvrdí, ţe Mussoliniho koncepce totalitního státu byla vyvoze-
na z Hegelova názoru, podle něhoţ stát je jakýmsi „etickým společen-
stvím", ve kterém se projevuje altruismus a vzájemné sympatie jeho čle-
nů. Díváme-li se na stát takto, můţeme pokrok lidské civilizace nepo-
chybně spojovat s posilováním státu a rozšiřováním jeho funkcí. 

„Vyprázdněný" stát? 

Třebaţe stát byl tradičně pokládán za hlavní jev politického ţivota, 
vývoj, který byl koncem 20. století stále zjevnější a výraznější, jeho úlo-
hu a význam ohroţuje. To se v nejdramatičtější podobě projevilo v ně-
kterých postkomunistických zemích a v části rozvojového světa, kde byl 
fragmentarizovaný nebo rozpadávající se státní aparát vystaven nepoko-
jům nebo rostoucímu ohroţení ze strany organizovaného zločinu. To mě-
lo za následek, ţe se na scéně objevily národy, kmeny a klany bez státu; 
nechvalně známými příklady jsou Čečenci v Ruské federaci, etničtí Al-
bánci v Kosovu, Kurdové, Tamilové a v Nigérii lbové. Jinde byl pokles 
významu státu méně patrný, přesto však značný. Spočíval v tom, co Jes-
sop (1990) nazval „vyprazdňování" (hollowing ouť), tj. v záludném pro-
cesu, kdy se funkce, které kdysi patřily státu, postupně převáděly na jiné 
instituce a orgány. K tomuto procesu vedl trojí - navzájem odlišný, vzá-
jemně však spolu související - vývoj: globalizace, „zatlačování" a pře-
budovávání sféry státu a nárůst správy věcí veřejných na niţší neţ státní 
úrovni. 

Pojem 
Etatismus 
(statism, franc. éta-
tismé) je názor, 
podle něhoţ nej-
vhodnější cestou 
jak řešit politické 
problémy nebo sti-
mulovat ekonomic-
ký a sociální rozvoj 
jsou státní zásahy. 
Tento názor se 
opírá o pevnou a 
moţná i slepou víru 
ve stát jako 
mechanismus, po-
mocí něhoţ lze ori-
entovat kolektivní 
jednání a dosaho-
vat společných cí-
lů. Stát je tudíţ 
chápán jako etický 
ideál (Hegel) nebo 
jako sluţebník 
„obecné vůle" či 
veřejného zájmu. 
Nejvýrazněji se 
etatismus projevuje 
v politických opat-
řeních vlád v ob-
lasti regulace a 
kontroly ekono-
mického ţivota. 
Tato opatření sahají 
od výběrově pro-
váděného znárod-
ňování a ekono-
mického řízení (to-
mu se někdy říká 
dirigismus) aţ po 
korporatismus v li-
berální nebo fašis-
tické podobě (viz 
str. 293) a státní 
kolektivizaci po 
vzoru SSSR. 
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Globalizace 

Patrně nejváţnějším ohroţením státu nebo přinejmenším národního 
státu je proces globalizace (podrobněji o něm bude řeč v kapitole 7). 
Globalizace, nejobecněji vyjádřeno, je proces, v jehoţ důsledku začaly 
události a rozhodnutí v jedné části světa ovlivňovat lidi ve zcela jiné jeho 
části. Jedním z projevů tohoto procesu je nástup globální ekonomiky, ve 
které je stále obtíţnější a moţná nemoţné, aby kterákoli země regu-
lovala mezinárodní tok kapitálu. Pro státy má tento vývoj velice závaţné 
důsledky. Znamená například, ţe je omezena schopnost jednotlivých 
států řídit ekonomický ţivot a zajišťovat celkovou prosperitu, jelikoţ 
„národní" ekonomické strategie jako například keynesiánství v globál-
ním kontextu prakticky nefungují. Podobně vedl tento proces k celkové-
mu ústupu od praxe sociálního státu, protoţe větší konkurence si vynu-
cuje niţší daně a niţší náklady na pracovní sílu. Dalším projevem glo-
balizace je skutečnost, ţe pro státy je stále obtíţnější regulovat mnoho-
národní společnosti, které dokáţí velice snadno přemísťovat výrobu i in-
vestice. Neméně závaţné důsledky má globalizace politická, projevující 
se rostoucím významem mezinárodních a nadnárodních útvarů, jakými 
jsou např. Organizace spojených národů, Evropská unie (EU), NATO 
a Světová obchodní organizace (WTO). Je jasné, ţe například členství 
v EU ohroţuje moc státu, jelikoţ stále širší škálu rozhodnutí (týkajících 
se například měnové politiky, zemědělství a rybolovu či obrany a zahra-
ničních věcí) nepřijímají členské státy, ale orgány EU. 
Někteří autoři tvrdí, ţe globalizační tendence fakticky způsobily pře-

stavbu státu v jeho tradičním chápání. Suverenita, definitorický rys státu, 
nepochybně končí, přinejmenším pokud se jí rozumí moc nejvyšší a 
výlučná. Státy nyní fungují v situaci, kterou lze charakterizovat jako 
„postsuverénní", tj. v kontextu vzájemné závislosti a prostupnosti. To 
ovšem nemusí nutně vést k soumraku státu, ale spíše ke vzniku státu jiného 
druhu. Sociálně demokratické stejně jako zkolektivizované státy jsou 
moţná odsouzeny k pádu na smetiště dějin, na jejich místě se však 
objevily „státy zaloţené na konkurenci" (competition states), které jsou 
lépe uzpůsobeny poţadavkům globalizované ekonomiky. Mezi věci, o 
které takovým státům jde, patří například větší důraz na vzdělání a odbornou 
přípravu jako na hlavní metodu, jak zajišťovat ekonomickou úspěšnost v 
nové, na technologii závislé ekonomice, větší schopnost reagovat na 
poţadavky trhu podporou podnikavosti i flexibility pracovních sil, boj proti 
vylučování ze společnosti a upevňování jejích morálních základů. Rovněţ 
politická globalizace můţe šance státu stejně tak rozšířit jako zmenšit. To 
je vyjádřeno v představě „sdílené suverenity" (pooled sovereignty), tj. v 
pochopení, ţe státy, které by byly slabé a neefektivní, kdyby postupovaly 
samostatně, by mohly nabýt většího vlivu, kdyby prostřednictvím 
mezinárodních a regionálních institucí postupovaly společně s jinými. To lze 
vidět například na tom, ţe Rada ministrů EU, nejmocnější orgán Unie pokud 
jde o tvorbu politiky, je do značné míry výtvorem členských států EU a 
skýtá fórum, které národním politikům dovoluje přijímat rozhodnutí na 
regionální úrovni. 
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Přebudovávání státu 

Osmdesátá a devadesátá léta 20. století se stala - zejména v USA a ve 
Spojeném království - svědkem cíleného útoku na stát, podnikaného vládami, 
které se inspirovaly prioritami a názory Nové pravice. To vedlo k 
„zatlačování" hranic státní moci pomocí takových politických opatření, 
jakými jsou deregulace, privatizace a zavádění trţních reforem v oblasti 
veřejných sluţeb. Podobná opatření byla však přijata i jinde. Moţná s 
největším nadšením je přijímaly postkomunistické reţimy ve střední a 
východní Evropě, které se tak snaţily rozbít aparáty někdejších zko-
lektivizovaných států. „Zeštíhlování" státu probíhalo rychleji tam, kde měla 
značný vliv protrţní a protietatistická filozofie typu „soukromé je dobré, 
veřejné je špatné"; toto zeštíhlování bylo však diktováno i silami obecnější 
povahy, kterým bylo také obtíţnější vzdorovat. K nim patří tlaky vyvolávané 
sílící celosvětovou konkurencí a potřeba vytvářet efektivnější a pruţnější 
způsoby, jak formulovat veřejnou politiku a zajišťovat veřejné sluţby, tedy 
způsoby, které si ţádá posun od vládnutí ke správě věcí veřejných 
(govemance; viz str. 26). V této naposled uvedené myšlence se odráţí 
skutečnost, ţe ve chvíli, kdy se společnost stává komplexnější a 
proměnlivější, bylo třeba vymýšlet a realizovat nové metody vládnutí, které 
tolik nespoléhají na hierarchicky uspořádané státní instituce, a stírat tak 
rozdíl mezi státem a společností. Obrat ke „správě věcí veřejných", ke 
kterému v politice došlo, se jasně projevil v řadě tendencí. Mezi ně patří stále 
častější financování veřejných programů prostřednictvím soukromých 
investic, „opětné vynalezení" vlády posunem od přímého poskytování 
sluţeb k roli „umoţňující" nebo „regulační", širší vyuţívání kvazivládních 
a soukromých organizací při poskytování veřejných sluţeb a nástup „nové 
veřejné správy", kdy vlády stále více a častěji pouţívají techniky řízení, 
známé ze soukromého sektoru. 

Správa věcí veřejných na nižší úrovni 

Výzvou státu je i tlak na decentralizaci, tendence přenášet povinnosti 
z celostátních neboli centrálních orgánů na místní neboli komunální 
úroveň. Tyto procesy nepochybně neprobíhají všude; v mnoha částech 
světa však nárůst významu politiky v místech a v měřítcích etnik vedl 
k poţadavkům posílit místní nebo regionální orgány. Ustavením Skot-
ského parlamentu a Velšského shromáţdění v roce 1999 se Spojené krá-
lovství přiřadilo k některým dalším evropským zemím, například Špa-
nělsku, Francii a Itálii, kde má vládnutí na niţších neţ celostátních úrov-
ních značný význam. V případě Skotska jde o poměrně značnou samo-
správu, o níţ lze tvrdit, ţe se rovná jakémusi „kvazifederalismu". Od-
středivé síly v rámci EU nadto vyústily v představu „Evropy regionů". 
To znamená, ţe regionální instituce a skupiny stále více usilují o přístup 
k orgánům EU, kterým by tak obcházely národní vlády. To vedlo v EU 
ke vzniku různých modelů víceúrovňové správy věcí veřejných, na 
které se podílejí útvary substátní, státní a nadstátní; všechny tyto modely 
lze sotva sladit s tradičním chápáním státnosti. Ve své  nejdramatičtější 
podobě však odstředivé síly vedly k rekonstrukci státní moci nebo k 
úplnému rozbití státu. Sílící etnický nacionalismus vyústil například v 
rozpad Československa a vznik samostatných států českého a sloven-
ského. Počátkem 90. let se rozpadla Jugoslávie, a to v důsledku občan- 

Privatizace (priva-
tization). Převádění 
státního majetku z 
veřejného do 
soukromého sekto-
ru; jde o jeden z 
projevu omezovaní 
funkcí státu. 

Víceúrovňová 
správa věcí veřej-
ných (multi-level 
governance). Slo-
ţitý politický pro-
ces, zahrnující 
úrovně niţší neţ 
státní, státní i nad-
státní a aktéry 
vládní i nevládní. 
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ské války, na jejímţ počátku stála a kterou ţivila směsice nacionalistických 
ambicí a etnické rivality. Podrobněji o těchto silách hovoříme v kapitole 8. 

Shrnutí 

> Stát je politická organizace, která v jasně stanovených územních hra-
nicích vykonává svrchovanou (suverénní) jurisdikci. Na rozdíl od vlády, 
která je pouze jednou z jeho součástí, zahrnuje stát všechny veřejné orgány a 
neosobní autoritu uplatňuje na základě předpokladu, ţe reprezentuje trvalé 
zájmy společnosti, nikoli jen stranické zájmy kterékoli skupiny politiků. 

> Existuje řada vzájemně soupeřících teorií státu. Pluralisté zastávají názor, 
ţe stát je neutrální orgán, který rozhoduje mezi konkurujícími si zájmy 
společnosti. Marxisté tvrdí, ţe stát udrţuje rozdělení společnosti na třídy, a 
to buď tím, ţe podřízené třídy utlačuje nebo tím, ţe tlumí třídní boj. Nová 
pravice líčí stát jako sobeckou obludu, která má zájem na vlastní expanzi a 
zvětšování. Radikální feministky poukazují na to, ţe základem státu jsou 
patriarchální představy, které podporují systém moci muţů. 

> Ti, kdo stát podporují, v něm spatřují nástroj obrany jednotlivce před 
zásahy spoluobčanů nebo mechanismus, pomocí něhoţ lze organizovat 
kolektivní činnost. Kritikové zase obvykle naznačují, ţe stát je odrazem 
buď zájmů vládnoucích sociálních skupin nebo zájmů společnosti vzdá-
lených nebo nepřátelských. 

> Státy plní velmi rozmanité funkce. Minimální státy pouze vytvářejí 
podmínky spořádané existence. Státy, které jsou nástrojem rozvoje, se snaţí 
podporovat růst a ekonomický rozvoj. Sociálně demokratické státy chtějí 
napravovat nevyváţenosti a nespravedlnosti trţní ekonomiky. Totalitní 
státy politizují všechny oblasti ţivota a fakticky likvidují občanskou 
společnost. 

> Moderní stát je vystaven řadě hrozeb. Hlavní jsou tyto: globalizace v 
podobě vzájemné ekonomické závislosti a vznikání nadnárodních útvarů; 
„zatlačování hranic" státu čili „vyprazdňování" státu v důsledku toho, ţe 
úkoly přecházejí na soukromé instituce; decentralizace uskutečňovaná tak, 
ţe úkoly se ze státních institucí převádějí na orgány v regionech, 
provinciích nebo místech. 

Otázky k diskusi 

- Byl by ţivot v přirozeném stavu skutečně „osamělý, nuzný, stísněný a 
krátký"? 

- Kontroluje vláda stát nebo stát vládu? 
- Lze stát chápat jako útvar ve vztahu ke konkurujícím si společenským 

zájmům neutrální? 
- Je předpojatost státní elity nutným důsledkem jejího charakteru, jejího 

původu, předchozí přípravy atd.? 
- Jaký vztah mezi státem a občanskou společností povaţujete za správný? 

- Nakolik můţe být stát „vyprázdněn", neţ vůbec přestane být státem? 

- Znamená globalizace, ţe stát ztratil veškerý význam? 
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KAPITOLA 6 

Národy a nacionalismus 

„Nacionalismus je dětská nemoc. Jsou to spalničky lidstva." 
Albert Einstein, Dopis (1921) 

Celých posledních 200 let se národ povaţoval za nejpřiměřenější 
(a moţná jedinou přiměřenou) jednotkou, v níţ lze uskutečňovat politické 
panství. Samo mezinárodní právo se přece zakládá na předpokladu, ţe 
národy mají stejně jako jednotlivci neporušitelná práva, zejména právo 
na politickou nezávislost a sebeurčení. Nikde se však význam národa ne-
projevil dramatičtěji neţ ve sklonu k nacionalismu jako politickému ná-
zoru. Byl to nacionalismus, co v mnoha směrech formovalo přesnější 
a soustavnější ideologie, o kterých jsme hovořili v kapitole 3. Spolu s ji-
nými faktory stál u zrodu válek a revolucí. Byl příčinou vzniku nových 
států, rozpadu říší i vytyčování nových hranic; slouţil jako nástroj pře-
tváření stávajících reţimů i jejich likvidace. Přesto existují důvody si 
myslet, ţe věk národa se moţná blíţí svému konci. Národní stát, cíl, je-
hoţ se snaţily dosáhnout celé generace nacionalistu, je vystaven stále 
větším tlakům, a to vnitřním i vnějším. 

V 6. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je národ? 
- Čím se liší kulturní nacionalismus od nacionalismu politického? 
- Jak vysvětlit zrod a růst nacionalismu? 
- Jakých politických forem nacionalismus nabyl? Jaké snahy a cíle se 

v něm projevovaly? 
- V čem tkví přitaţlivost či síla národního státu? 
- Má národní stát budoucnost? 

Pojem 
Národ 
Národy (nations, z 
lat. nasci, tj. být 
zrozen) jsou sloţité 
jevy, utvářené ce-
lým souborem kul-
turních, politických 
a psychologických 
faktorů. Kulturně je 
národ skupina lidí, 
kteří jsou spjati 
společnou řečí, ná-
boţenstvím, historií 
a tradicemi; národy 
však mohou být i v 
různé míře kulturně 
heterogenní. 
Politicky je národ 
skupina lidí, kteří se 
povaţují za 
přirozené politické 
společenství. Kla-
sickým projevem 
toho je touha zís-
kat, vytvořit nebo 
uchovat státnost; 
tato touha však ta-
ké můţe nabýt po-
doby občanského 
vědomí. Psycholo-
gicky je národ sku-
pina lidí, která se 
od jiných liší sdíle-
nou loajalitou či ci-
tovými pouty v po-
době patriotismu 
(viz str. 136). Ta-
ková citová vazba 
však není nutnou 
podmínkou přiná-
leţitosti k národu; i 
ti, u nichţ se ná-
rodní hrdost nepro-
jevuje, mohou 
uznávat, ţe „patří" 
k národu. 

Co je národ? 

Mnoho sporů a diskusí o fenoménu nacionalismu koření v různých 
názorech na to, co je národ. Idea národa je přijímána natolik široce, ţe 
jen zřídka se zkoumá, čím se vlastně národ vyznačuje: národ se jedno-
duše bere jako hotová věc. Nejasností je přesto spousta. Slovo „národ" 
se uţívá značně nepřesně a často se jím, jako by šlo o synonyma, nahra-
zují slova stát, země, etnická skupina, rasa apod. Organizace spojených 
národů má evidentně nesprávný název; jde přece o organizaci států, ni-
koli o organizaci lidí, kteří tvoří jejich obyvatelstvo. Čím se tedy národ 
vyznačuje? Čím se liší od všech ostatních sociálních skupin či zdrojů ko-
lektivní identity? 

Obtíţe spojené s definováním slova „národ" plynou z toho, ţe všech-
ny národy jsou směsicí objektivních i subjektivních rysů, charakteristik 
kulturních i politických. Objektivně jsou národy kulturní entity: skupiny 
lidí, kteří hovoří stejným jazykem, vyznávají stejné náboţenství, jsou 
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spjati stejnou minulostí atd. Takové faktory nepochybně formují nacio-

nalistickou politiku. Např. nacionalismus v Kanadě ţijících Quebečanů se 
do značné míry opírá o jazykovou odlišnost francouzsky mluvících 
Quebečanů a anglicky mluvících ostatních Kanaďanů. Národnostní napětí v 
Indii vyvěrají vţdy z rozdílnosti náboţenství: příkladem je boj sik-hů v 
Paňdţábu za samostatnou vlast (Khalistan) i snahy kašmírských muslimů o 
začlenění Kašmíru do Pákistánu. Národ však nelze definovat jen 

objektivními faktory. Všechny národy přece vykazují určitou míru kulturní, 
etnické i rasové rozmanitosti. Švýcarský národ, jak se ukázalo, je trvalý a 
ţivotaschopný, i kdyţ se ve Švýcarsku mluví třemi jazyky (francouzsky, 
německy a italsky) a řadou nářečí. Rozdělení na katolíky a protestanty, 
které vedlo ke vzniku vyostřeného nacionalismu v severním Irsku, je ve 
zbytku Spojeného království v podstatě irelevantní a v zemích typu 

Německa má jen okrajový význam. 
To ukazuje, ţe národy lze konec konců definovat jedině subjektivně, tj. 

těmi, kdo k nim patří. Národ je tedy konec konců výtvor psychopoli-tický. 
Od ostatních skupin odděluje národ to, ţe jeho členové se za národ 
povaţují. Co to znamená? Znamená to, ţe národ se sám pokládá za 
samostatné, zvláštní, od jiných odlišné politické společenství. Tím se národ 

liší od etnické skupiny. Etnická skupina má nepochybně společnou identitu 
ve smyslu určité kulturní hrdosti; na rozdíl od národa však nemá kolektivní 
politické aspirace. Tyto aspirace tradičně nabývaly podoby touhy udrţet si 
politickou nezávislost neboli státnost či snahy ji získat. Na skromnější 
úrovni můţe samozřejmě jít i o touhu dosáhnout jisté autonomie, např. v 
podobě součásti federace nebo konfederace států. 

Zde ovšem sloţitost nekončí. Nacionalismus je obtíţně uchopitelný 
politický fenomén zčásti proto, protoţe v různých tradicích nacionalismu se 
různě pohlíţí na pojem národa. Zvláštního významu nabyly dvě navzájem 
odlišné koncepce. Jedna prezentuje národ jako společenství primárně 
kulturní a zdůrazňuje význam etnických vazeb a loajalit. Druhá na národ 
hledí jako na společenství v podstatě politické a soustřeďuje se zejména na 

důleţitost občanských pout a občanské věrnosti. Tyto konkurující si názory 
nejen různě vysvětlují původ národů, ale spojovaly se také s velmi 
odlišnými podobami nacionalismu. 

Etnická skupina 
(ethic group). Sku-
pina lidí sdílejících 
kulturní a historic-
kou identitu, ob-
vykle vázanou na 
víru ve společné 
předky. 

Duch národa 
(něm. Volksgeist, 
doslova „duch li-
du"). Organická 
jednota národa, 
rojevující se v je-o 
kultuře a zejména 

jazyce. 

Národy jako kulturní společenství 

Idea, ţe národ je primárně entita etnická či kulturní, se prezentovala 
jako „prvotní" koncepce národa (Lafont, 1968). Její kořeny lze hledat v 
Německu 18. století a v dílech takových osobností, jakými byli Herder a 
Fichte (1762-1814). Pro Herdera byla vrozenost charakteru kaţdé národní 
skupiny dána konec konců přírodním prostředím, ve kterém národ ţije, a 
klimatem a fyzikálním zeměpisem, které formují ţivotní styl, pracovní 

návyky, postoje a tvůrčí sklony lidu. Herder zdůrazňoval především 
význam jazyka, který, jak byl přesvědčen, je ztělesněním osobitých tradic a 
historické paměti národa. Kaţdý národ má tudíţ podle Herdero-va názoru 
svého určitého „ducha", Volksgeist, který se projevuje v písních, mýtech a 
pověstech, a je zdrojem tvořivosti národa. Herderův nacionalismus je proto 

jakýmsi kulturalismem, který klade důraz na uvědomování si a oceňování 
národních tradic a kolektivní paměti, nikoli na nepokryté politické úsilí o 
státnost. Takové myšlenky měly dalekosáhlý 

p 
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Johanu Gottfried Herder (1744-1803) 
Německý básník, kritik a filozof, často uváděný jako „otec" kulturního nacionalismu. Učitel 
a luteránský pastor Herder procestoval celou Evropu, neţ se v roce 1776 usadil ve Výmaru a 
stal se nejvyšším církevním představitelem tamního velkovévodství. Zpočátku na něj měli 
vliv Kant (viz str. 149), Rousseau (viz str. 95) a Montesquieu (viz str. 330); později se 
Herder stal předním intelektuálním odpůrcem osvícenství a zásadním způsobem ovlivnil 
vývoj romantického hnutí v Německu. Herderův důraz na národ jako organické uskupení 
vyznačující se zvláštním jazykem, kulturou a „duchem" přispěl ke vzniku dějin kultury jako 
vědního oboru a pomohl vytvořit svéráznou podobu nacionalismu, zdůrazňující 
nezaměnitelnost národní kultury. 

vliv na probouzení národního vědomí v Německu 19. století, projevující 
se znovuobjevováním prastarých mýtů a legend, jak to známe např. z po-
hádek bratří Grimmů a z oper Richarda Wagnera (1813-1883). 

Z Herderova kulturalismu vyplývá, ţe národy jsou entity „přirozené" 
čili organické, jejichţ kořeny sahají do dávné minulosti a které tudíţ bu-
dou existovat stejně dlouho, jako sama lidská společnost. S podobným 
názorem vystoupili moderní sociální psychologové, kteří poukazovali na 
to, ţe lidé mají tendenci vytvářet skupiny, aby získali pocit bezpečí, iden-
tity a přináleţitosti. Takto nahlíţeno je rozdělení lidstva na národy pou-
ze odrazem přirozeného lidského tíhnutí ke sbliţování se s lidmi, kteří 
mají podobnou kulturu, původ a ţivotní styl jako oni. Takové psycholo-
gické postřehy ovšem nevysvětlují nacionalismus jako historický jev, tj. 
jako jev, který se objevil na scéně v konkrétním čase a na konkrétním 
místě, tedy na počátku 19. století v Evropě. 

Ernest Gellner ve své knize Národy a nacionalismus (1983) zdůraz-
ňuje, nakolik je nacionalismus spjat s modernizací a zejména s procesem 
industrializace. Gellner ukázal, ţe zatímco předmoderní „agrogramotné" 
společnosti byly strukturovány soustavou feudálních pout a loajalit, ro-
dící se industriální společnosti podněcovaly sociální mobilitu, touhu jed-
notlivců se prosadit a uspět v soutěţi, a tudíţ potřebovaly nějaký nový 
zdroj kulturní soudrţnosti. Ten dodal nacionalismus. Nacionalismus se 
tedy objevil proto, aby vyhověl potřebám konkrétních podmínek a situ-
ací, ve kterých společnost ţila. Gellnerova teorie zároveň straně nazna-
čuje, ţe dnes uţ je nacionalismus nevykořenitelný, jelikoţ není myslitel-
né, ţe by se společnost vrátila k předmoderním loajalitám a identitám. 
Anthony Smith ve své knize Etnické počátky národů (1986) však zpo-
chybnil představu, ţe existuje souvislost mezi nacionalismem a moder-
nizací. Upozornil totiţ na kontinuitu mezi moderními národy a předmo-
derními etnickými společenstvími, která pojmenoval „ethnies". Podle to-
hoto názoru jsou národy ukotveny v dějinách: jejich kořeny tkví ve spo-
lečném kulturním dědictví a v jazyce, přičemţ obojí můţe být daleko 
starší neţ dosaţení státnosti nebo i úsilí o národní samostatnost. Smith 
ovšem uznával, ţe jakkoli je etnicita předchůdcem nacionalismu, mo-
derní národy začaly existovat teprve poté, co se jiţ existující „ethnies" 
spojila s vynořující se doktrínou politické svrchovanosti (viz str. 150). 
K tomuto spojení došlo v Evropě koncem 18. a počátkem 19. století, 
v Asii a v Africe ve století dvacátém. 

Bez ohledu na to, jak národy povstaly, mají některé podoby naciona-
lismu spíše osobitý kulturní neţ politický charakter. Kulturní naciona-
lismus obvykle nabývá podoby národního sebeuvědomování: je nástro-
jem, pomocí něhoţ můţe lid nabýt jasnějšího vědomí své identity úsilím 

Pojem 
Kulturní naciona-
lismus 
Kulturní naciona-
lismus (cultural 
nationalism) je jed-
na z podob nacio-
nalismu, která kla-
de důraz na rege-
neraci národa jako 
především svébyt-
né civilizace, nikoli 
jako svébytného 
politického spole-
čenství. Naciona-
listé tohoto typu 
dost často pohlíţejí 
na stát jako na en-
titu okrajovou, ne-li 
cizorodou. Zatímco 
politický na-
cionalismus je raci-
onální a obvykle 
vychází z jasných 
principů, kulturní 
nacionalismus je 
„mystický", tj. opí-
rá se o romantickou 
víru v národ jako 
celek unikátní, 
historický a oţi-
vovaný vlastním 
„duchem". Pro kul-
turní nacionalismus 
je vcelku příznač-
né, ţe je jakousi 
„převrácenou" po-
dobou nacionalis-
mu, ţivenou spíše 
„lidovými" rituály, 
tradicemi a pověst-
mi neţ kulturou 
elity, tedy kulturou 
„vyšší". I kdyţ je 
svou povahou často 
antimodernistic-ký, 
kulturní nacio-
nalismus můţe být 
i nástrojem moder-
nizace, protoţe lidu 
umoţňuje se 
„obrazovat". 
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o zvýšení národní hrdosti a sebedůvěry. Příkladem je velšský nacionalis-
mus, který se zaměřuje spíše na snahu zachovat velšský jazyk a velšskou 
kulturu vůbec neţ na úsilí o politickou nezávislost. Rovněţ černošský na-
cionalismus v USA, v Západní Indii a v mnoha částech Evropy má výraz-
ně kulturní charakter. Zdůrazňuje rozvíjení svébytně černošského vědomí 
a národní hrdosti; to se v dílech Marcuse Garveye (viz str. 191) a Malcol-
ma X (1926-1965) spojuje se znovuobjevením Afriky jako duchovní 
a kulturní „vlasti". Podobný proces můţeme pozorovat v moderní Austrá-
lii a v určité míře i na Novém Zélandě. Např. v republikánském hnutí 
v Austrálii se odráţí touha pojmout národ jako politickou a kulturní jed-
notku, vyčleněnou ze Spojeného království. Jde o proces sebeafirmace, 
který rozsáhle těţí z mýtů spojených s australským a novozélandským ar-
mádním sborem v 1. světové válce (Anzac), ze vztahu k domorodému 
obyvatelstvu a ze zvovuobjevení lidové kultury někdejších osadníků. 

Německý historik Friedrich Meinecke (1907) šel ještě dál a rozlišo-
val „kulturní národy" a „politické národy". „Kulturní" národy se vyzna-
čují vysokým stupněm etnické homogenity; národní identita se u nich 
prakticky kryje s identitou etnickou. Jako příklady kulturních národů 
uváděl Meinecke Řeky, Němce, Rusy, Angličany a Iry; popis by se však 
stejně dobře hodil na takové etnické skupiny, jakými jsou Kurdové, Ta-
milové a Čečenci. Tyto národy lze povaţovat za „organické" v tom 
smyslu, ţe jsou utvářeny silami spíše přírodními a dějinnými neţ poli-
tickými. Kulturní národy mají tu přednost, ţe jsou zpravidla stabilní a drţí 
při sobě, jelikoţ jejich příslušníky k sobě váţe silný a historií ověřený 
pocit národní jednoty. Na druhé straně mají často tendenci pojímat se ja-
ko skupiny výlučné. Přináleţitost k národu je chápána jako výsledek ni-
koli politické loajality, kterou člověk dobrovolně přebírá, ale etnické 
identity, kterou jaksi zdědil. Kulturní národy mají tudíţ tendenci pohlí-
ţet na sebe jako na skupiny „vzdálených příbuzných", které se od jiných 
skupin odlišují společnými předky. V tomto smyslu se Němcem, Rusem 
nebo Kurdem nelze „stát" jednoduše tím, ţe si člověk osvojí jazyk a ná-
zory příslušného lidu. Taková exkluzivita často plodila do sebe zahledě-
ný zpátečnický nacionalismus a stírala rozdíl mezi národem a rasou (viz 
str. 216). 

Národy jako politická společenství 

Názor, podle něhoţ národy jsou v podstatě politická společenství, 
klade důraz spíše na občanskou loajalitu a politickou věrnost neţ na kul-
turní identitu. Národ je pak skupina lidí spojených především společným 
občanstvím, bez ohledu na jejich kulturní, etnickou či jinou loajalitu. 
Tento pohled na národ se často spojuje uţ s díly Jeana-Jacquese Rousse-
aua (viz str. 95), který je občas povaţován za „otce" moderního nacio-
nalismu. Třebaţe Rousseau se otázkou národa konkrétně nezabýval a 
o fenoménu nacionalismu výslovně nepsal, jeho důraz na suverenitu lidu, 
vyjádřený ideou „obecné vůle" (tedy fakticky obecného dobra spo-
lečnosti), byl semenem, z něhoţ za francouzské revoluce (1789) vypu-
čely nacionalistické doktríny. Svým tvrzením, ţe vláda by se měla opírat 
o obecnou vůli, předloţil Rousseau účinnou kritiku monarchistické mo-
ci a šlechtických privilegií. Za francouzské revoluce se tento princip ra-
dikální demokracie projevil tvrzením, ţe Francouzi jsou „občané", na- 
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daní nezadatelnými a nezcizitelnými právy a svobodami, nikoli jen 
„poddaní" koruny. Svrchovaná moc tudíţ náleţí „francouzskému náro-
du". V nacionalismu, který vzešel z francouzské revoluce, se takto ztě-
lesnila představa lidu či národa, který vládne sám sobě; nacionalismus 
byl tedy nerozlučně spojen s principy svobody, rovnosti a bratrství. 

Ideu, ţe národy jsou společenství politická, nikoli etnická, podpořila 
řadu teorií nacionalismu. Např. Eric Hobsbawn (1983) upozornil, ţe ná-
rody jsou do značné míry „vynalezené tradice". Hobsbawn se neztotoţ-
nil s představou, ţe moderní národy se vyvinuly z dávno jiţ existujících 
etnických společenství a tvrdil, ţe víra v dějinnou kontinuitu a kulturní 
čistotu je vţdy mýtus, nadto mýtus vytvořený samotným nacionalismem. 
Podle tohoto názoru národy vytváří nacionalismus, nikoli naopak. Obec-
né vědomí přináleţitosti k národu (někdy nazývané lidový nacionalis-
mus) se například objevilo teprve koncem 19. století a u jeho zrodu moţ-
ná stál vynález národních hymen a národních vlajek a také rozmach zá-
kladního vzdělání. Idea „mateřštiny", která se předává z generace na ge-
neraci a v níţ je ztělesněna národní kultura, je jistě nanejvýš sporná. 
Nadto lze tvrdit, ţe sám pojem „národního" jazyka je absurdní uţ proto, 
protoţe ještě v 19. století většina lidí psanou podobu svého jazyka vůbec 
neznala a hovořila obvykle krajovým nářečím, které mělo jen málo spo-
lečného s jazykem vzdělané elity. 

Rovněţ Benedikt Anderson (1983) vylíčil moderní národ jako arte-
fakt, v tomto případě „společenství existující jen v představách". Ander-
son poukázal na to, ţe národy existují spíše jako „obrazy v mysli" neţ ja-
ko skutečná společenství, ve kterých je k udrţení představy společné 
identity zapotřebí určité míry interakce „z očí do očí". V rámci jednotli-
vých národů se lidé bezprostředně setkávají jen s malým zlomkem těch, 
s nimiţ údajně sdílejí národní identitu. Existují-li národy, existují jako 
imaginární útvary, které pro nás vytvořily výchova, masová média a pro-
ces politické socializace (viz str. 225). Zatímco podle Rousseaua je ná-
rod oţivován idejemi demokracie a svobody, koncepce, ţe národy jsou 
společenství „vynalezená" nebo „imaginární", se blíţí spíše marxistické-
mu názoru, podle něhoţ je nacionalismus jednou z odrůd burţoazní ide-
ologie. Podle ortodoxního marxismu je nacionalismus nástrojem, pomo-
cí něhoţ vládnoucí třída čelí hrozbě sociální revoluce; tvrdí totiţ, ţe lo-
ajalita k názoru je pevnější neţ třídní solidarita, a tak dělnickou třídu sva-
zuje se stávající mocenskou strukturou. 

Ať uţ národy vznikly z touhy po svobodě a demokracii nebo jsou 
pouhými podvodnými vynálezy politických elit či nějaké vládnoucí tří-
dy, některé národy politický charakter nepochybně mají. Podle Meinecka 
lze tyto národy klasifikovat jako „politické". Politický národ je ten, ve 
kterém má občanství větší politický význam neţ etnická identita; poli-
tické národy poměrně často zahrnují řadu etnických skupin a vyznačují 
se tedy kulturní heterogenitou. Jako klasické příklady politických náro-
dů se často uváděly Spojené království, USA a Francie. Spojené králov-
ství je ve skutečnosti unií čtyř „kulturních" národů: Angličanů, Skotů, 
Velšanů a severních Irů (i kdyţ naposled jmenovaní zahrnují moţná dva 
národy: protestantské unionisty a katolické republikány). Pokud existuje 
nějaká svébytně britská národní identita, je zaloţena na takových poli-
tických faktorech, jakými jsou věrnost Koruně, úcta k parlamentu ve 
Westminsteru a víra v historická práva a svobody britského lidu. USA ja- 
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ko „země přistěhovalců" mají výrazně multietnický a multikulturní cha-
rakter, který znemoţňuje vytváření nějaké národní identity na bázi spo-
lečných kulturních a dějinných vazeb. Vědomí přináleţitosti k americ-
kému národu bylo naopak cílevědomě vytvářeno vzdělávací soustavou 
a pěstováním úcty k souboru společných hodnot, zejména těch, o nichţ 
se hovoří v Deklaraci nezávislosti a v Ústavě USA. Podobně francouz-
ská národní identita je těsně spjata s tradicemi a principy francouzské re-
voluce roku 1789. 

Tyto národy mají společné to, ţe - teoreticky - byly zaloţeny na dob-
rovolném přijetí nikoli existující kulturní identity, ale společného soubo-
ru principů nebo cílů. Někdy se tvrdí, ţe pro nacionalismus, který se v ta-
kových společnostech formuje, je příznačná tolerance a demokratismus. 
Je-li národ entitou prvořadě politickou, je skupinou otevřenou, tj. v tom 
smyslu, ţe členství v ní se neomezuje na ty, kdo vyhoví konkrétním ja-
zykovým, náboţenským, etnickým apod. kritériím. Klasickým příkla-
dem jsou USA, které si o sobě vytvářejí obraz „tavícího kadlubu", a no-
vá Jiţní Afrika, na kterou se pohlíţí jako na „duhovou společnost". Na 
druhé straně nemívají politické národy pocit organické jednoty a dějinné 
zakořeněnosti, se kterým se setkáváme u kulturních národů. Tím lze 
moţná vysvětlit například relativní slabost specificky britského naciona-
lismu ve Spojeném království, na rozdíl od nacionalismu skotského a 
velšského a od poněkud úzkoprsého nacionalismu anglického, kterému se 
někdy říká nacionalismus „malých anglických lidí". 

Státy rozvojového světa se ve svém boji za národní identitu setkáva-
ly se zcela specifickými problémy. Tyto národy lze označit za „politic-
ké" ve dvojím smyslu. Za prvé, v mnoha případech dosáhly státnosti 
teprve po boji proti koloniální nadvládě (viz str. 140). V tomto případě je 
identita národa hluboce poznamenána sjednocujícím úsilím o svobodu. 
Nacionalismus třetího světa mívá proto výrazně antikoloniální charakter. 
Za druhé, tyto národy byly často formovány geografickými hranicemi 
zděděnými po jejich bývalých koloniálních vládcích. Tak tomu bylo ze-
jména v Africe. Africké „národy" často zahrnují široké spektrum etnic-
kých, náboţenských a regionálních skupin, které spojuje sotva něco víc 
neţ jen společná koloniální minulost. Na rozdíl od vytváření klasických 
evropských kulturních národů, které usilovaly o státnost na základě jiţ 
existující národní identity, byl v Africe podniknut pokus „vybudovat" 
národy na základech existujících států. Nevhodné spojení politických 
a etnických identit, které z toho povstalo, však plodilo nová napětí, jak 
jsme to viděli například v Nigérii, Súdánu, Rwandě a v Burundi. Takové 
konflikty však rozhodně nejsou jen projevem někdejšího „tribalismu". 
Do značné míry jsou důsledkem politiky rozděl a panuj, která se v kolo-
niální minulosti uţívala. 

Různé druhy nacionalismu 

Politický charakter nacionalismu je předmětem mnoha sporů a dis-
kusí. Na jedné straně se nacionalismus můţe jevit jako síla pokroková 
a osvobozující, která přináší vyhlídky na národní jednotu nebo nezávis-
lost. Na druhé straně můţe být krédem iracionálním a reakčním, které 
politickým vůdcům umoţňuje sledovat ve jménu národa politiku expan-
ze a války. Nacionalismus skutečně vykazuje známky jakéhosi politic- 



133 

kého ekvivalentu syndromu rozpadu osobnosti. V různých dobách byl 
pokrokový i reakční, demokratický i autoritářský, osvobozující i ujař-
mující, levicový i pravicový. Proto je moţná lepší nechápat nacionalis-
mus jako jev jednotný a bezrozporný, ale spíše jako jakousi sérii „nacio-
nalismů", tj. jako určitý komplex tradic, které spojuje jen jedno: kaţdá 
po svém uznává zásadní politický význam národa. 

Tento zmatek vyplývá zčásti ze sporů, o nichţ byla řeč výše a které 
se vedou o to, jak by se měl národ chápat a zda při jeho definování roz-
hodují kritéria kulturní nebo politická. Na povahu nacionalismu má však 
vliv také situace, ve které vznikají národní aspirace, i politické problémy 
a záměry, se kterými je nacionalismus spojován. Je-li například naciona-
lismus reakcí na zkušenosti s cizí nadvládou nebo koloniálním panstvím, 
je obvykle silou osvobozující, spjatou s cíli svobody, spravedlnosti a de-
mokracie. Je-li produktem sociálního přeskupení a demografické změny, 
je často úzkoprsý a vylučující a můţe se stát odrazovým můstkem k ra-
sismu (viz str. 138) a xenofobii. Na nacionalismus mají konečně vliv 
i politické názory jeho vyznavačů. K nacionalismu tíhli - kaţdý po svém 
- liberálové, konzervativci, socialisté, fašisté a dokonce i komunisté (ze 
všech významných ideologií je to moţná jen anarchismus, který je s na-
cionalismem zcela neslučitelný). V tomto smyslu je nacionalismus ideo-
logií průřezovou, jsoucí napříč prakticky celým politickým a ideologic-
kým spektrem. Hlavní politické projevy nacionalismu jsou: 

- liberální nacionalismus, 
- konzervativní nacionalismus, 
- rozpínávý nacionalismus, 
- protikoloniální nacionalismus. 

Liberální nacionalismus 

V liberálním nacionalismu lze spatřovat klasickou formu evropského 
liberalismu; svými počátky sahá aţ k francouzské revoluci a ztělesňuje 
řadu jejích hodnot. Na evropském kontinentu prostě v polovině 19. sto-
letí platilo, ţe být nacionalista znamenalo být liberál a naopak. Například 
v revolucích roku 1848 se boj za národní nezávislost a sjednocení spojo-
val s voláním po omezené a konstituční vládě. Nikde to nebylo vidět jas-
něji neţ na „obrozeneckém" italském nacionalistickém hnutí (Risorgi-
mento), zejména na té jeho podobě, v jaké se projevuje u „proroka" sjed-
nocení Itálie Giuseppe Mazziniho (viz str. 134). Podobné principy for-
muloval Simon Bolivar (1783-1830), který počátkem 19. století stál 
v čele hnutí za nezávislost Latinské Ameriky a významně přispěl k vy-
puzení Španělů z tohoto subkontinentu. Patrně s nejčistším projevem li-
berálního nacionalismu se setkáváme ve „Čtrnácti bodech" amerického 
prezidenta Woodrowa Wilsona. Wilson je formuloval v roce 1918 a mě-
ly být základem obnovy Evropy po 1. světové válce. Staly se východis-
kem rozsáhlých územních změn, uskutečněných prostřednictvím versa-
illeského smluvního systému (1919). 

Stejně jako jiné formy nacionalismu vychází i liberální nacionalis-
mus z předpokladu, ţe lidstvo se přirozeně rozpadá na soubor národů, 
z nichţ kaţdý má svou osobitou identitu. Národy jsou tudíţ společenství 
přirozená a organická, nikoli umělé výtvory politických vůdců nebo vlád-
noucích tříd. Pro liberální nacionalismus je ovšem příznačné, ţe ideu ná- 

Xenofobie (xeno-
phobia). Strach z 
cizinců nebo ne-
návist vůči nim; 
patologický etno-
centrismus. 
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roda spojuje s vírou v suverenitu lidu, odvozenou konec konců z Rousseaua. 
K tomuto spojení došlo proto, protoţe mnohonárodní říše, proti kterým 
evropští nacionalisté 19. století bojovali, byly autokratické a despotické. 
Např. Mazzinimu nešlo jen o sjednocení italských států, ale i o jejich 
vymanění z vlivu autokratického Rakouska. Hlavním tématem této formy 
nacionalismu je tudíţ věrnost zásadě sebeurčení národa. Jejím cílem je 
vytvoření národního státu (viz str. 143), tj. státu, jehoţ hranice se pokud 
moţno kryjí s hranicemi oddělujícími jednotlivé národy. J. S. Mill (1861) 
to formuloval takto: „Kde existuje pocit přináleţitosti k národu, tam je 
ipso facto důvod snaţit se o sjednocení všech příslušníků tohoto národa pod 
jednou vládou, a to vládou jen tohoto národa samého. Tím se vlastně 
říká, ţe o otázce vlády musí rozhodnout sami ovládaní. 

Liberální nacionalismus je především nacionalismus zásadový. Zá-
jmy jednoho národa nestaví proti zájmům jiných národů. Naopak hlásá, ţe 
právo na svobodu a sebeurčení má kaţdý národ. V tomto smyslu jsou si 
všechny národy rovny. Konečným cílem liberálního nacionalismu je tudíţ 
vybudování světa suverénních národních států. Proto Mazzini zaloţil 
tajný spolek Mladá Itálie, aby podpořil myšlenku sjednocení Itálie; zaloţil 
však také Mladou Evropu, a to v naději, ţe bude šířit nacionalistické 
ideály na celém evropském kontinentu. Na paříţské mírové konferenci, ze 
které vzešel soubor tzv. versailleských smluv, Woodrow Wilson prosazoval 
zásadu sebeurčení národů nikoli proto, ţe rozbití evropských impérií 
odpovídalo národním zájmům USA, ale protoţe byl přesvědčen, ţe i 
Poláci, Češi, Jugoslávci a Maďaři mají právo na politickou nezávislost, 
které se uţ těší Američané. 

Z tohoto hlediska nacionalismus není jen nástrojem, pomocí něhoţ lze 
rozšířit politickou svobodu, ale i mechanismem k zajištění mírového a 
stabilního světového uspořádání. Například Wilson byl přesvědčen, ţe 
příčinou 1. světové války bylo to, ţe „starý řád

44
, v němţ dominovaly au-

tokratické a militaristické říše, byl svázán s expanzionismem a válkou. 
Demokratické národní státy budou podle jeho názoru zásadně mírumi-
lovné: jelikoţ uţ dosáhly kulturní a politické jednoty, nemají důvod roz-
poutávat válku nebo si podrobovat jiné národy. Nacionalismus se tudíţ 
nechápe jako zdroj nedůvěry, podezíravosti a rivality. Spíše je silou, která je 
s to upevnit jednotu v kaţdém národě a bratrství mezi národy, a to na 
základě vzájemného respektování národních práv a charakteristických 
zvláštností. 

V jistém smyslu ovšem liberalismus hranice národa přesahuje a hledí 
dál. Je tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé, z věrnosti individualismu 
vyplývá, ţe podle liberálů jsou si všichni lidé (bez ohledu na rasu, nábo-
ţenské vyznání, původ, národnost apod.) rovni, protoţe mají stejnou mo- 

Giuseppe Mazzini (1805-1872) 

Italský nacionalista a apoštol liberálního republikánství.Mazzini se  

narodil v Janově  v ro- 

dině  lékaře. Jako člen tajného vlasteneckého spolku Carbonari  se dostal 

do styku s  revo-  

luční politikou. Důsledkem bylo věznění a francouzský exil. Po vypovězení z 

Francie se  
Mazzini odebral do Británie. Za revolucí roku 1848 se nakrátko vrátil do Itálie a 

stanul 
v čele Římské republiky.Tak však měla jen krátké trvání.Po jejím pádu vliv tohoto 

od- 
dáného republikána postupně slábl.Další nacionalištičtí  vůdcové včetně 

Garibaldiho  
(1807 - 1882) se poohlíţeli po savojské dynastii, která měla podle jejich názoru 

uskutečnit  
sjednocení Itálie. I kdyţ se uţ nikdy oficiálně nevrátil, Mazzini ovlivňoval svým 

liberárním nacionalismem  lidi v celé Evropě i skupiny přistěhovalců v USA.  

Sebeurčení národa 
{national self-
determination). Zá-
sada, ţe národ je 
svrchovaný (suve-
rénní) útvar; sebe-
určení zahrnuje jak 
nezávislost, tak de-
mokratickou vládu 

Pojem 
Kosmopolitismus 

Kosmopolitismus 
{cosmopolitanism) 
znamená doslova víru 
v kosmopolis čili 
„světový stát" 
Znamená tudíţ mj 
setření národních 
identit a nástup 
společné politické 
věrnosti, ve které se 
sjednotí veškeré 
lidstvo. Tento termín 
se však obvykle uţívá 
k označení 
skromnějšího cíle, 
totiţ dosaţení míru a 
harmonie mezi národy 
na základě 
vzájemného poro-
zumění, tolerance a 
především vzájemné 
závislosti. 
„Manchesterští li-
berálové" 19. století - 
Richard Cob-den 
(1804-1865) a John 
Bright (1811-1889)- 
prosazovali kosmopo-
litismus ve snaze o 
volný obchod, a to s 
odůvodněním, ţe 
povede k 
mezinárodnímu 
dorozumění a ke 
vzájemné ekonomické 
závislosti a tak 
nakonec učiní válku 
nemoţnou. 
Kosmopolitní ideál 
šíří i nadnárodní 
útvary, které se snaţí 
spíše posilovat 
spolupráci mezi 
národy neţ nahrazovat 
národní stát. 
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rální hodnotu. Liberalismus je tudíţ univerzalistický: souhlasí s tezí, ţe 
všude mají jednotlivci stejný status a stejná oprávnění. To se dnes běţně 
vyjadřuje pojmem lidských práv. Tím, ţe jednotlivce staví nad národ, 
liberálové připravují půdu pro narušování národní svrchovanosti; tak to-
mu bylo například v případě mezinárodní kampaně, která měla donutit 
„bělošský" reţim v Jiţní Africe, aby se zřekl apartheidu. Druhým důvo-
dem je obava liberálů, ţe svět suverénních národních států by mohl zde-
generovat v jakýsi „přirozený stav" v mezinárodním měřítku. Stejně ja-
ko jednotlivcům neomezená svoboda umoţňuje, aby jeden druhého zne-
uţívali a zotročovali, můţe být suverenita národa vyuţita jako pláštík 
rozpínavosti (expanzionismu) a dobyvačnosti. Svoboda musí být vţdy 
podřízena právu, a to jak pokud jde o jednotlivce, tak pokud jde o náro-
dy. Liberálové stáli tudíţ v prvních řadách kampaní za prosazení systé-
mu mezinárodního práva (viz str. ...), nad jehoţ dodrţováním by bděly 
nadnárodní útvary typu Společnosti národů, OSN a Evropské unie. Na-
cionalismu, pohlíţíme-li na věc takto, se tudíţ nikdy nesmí dovolit, aby 
se stal úzkoprsým a rozpínavým; proto musí být vyvaţován důrazem na 
kosmopolitismus. 

Kritikové liberálního nacionalismu se obvykle dělí na dvě skupiny. 
Podle první lze liberální nacionalisty vinit z naivity a romantismu. Vidí 
pokrokovou a osvobozující tvář nacionalismu, jejich nacionalismus je 
tolerantní a racionální. Nejspíš však přehlíţejí stinnou stránku naciona-
lismu, tj. iracionální pouta tribalismu, která „nás" oddělují od „nich", 
kteří jsou nám cizí a ohroţují nás. Liberálové pojímají nacionalismus ja-
ko jakýsi univerzální princip, méně však chápou emocionální silu naci-
onalismu, který za války dokáţe lidi přesvědčit, ţe mají bojovat, zabíjet 
a umírat za „svou" zemi, prakticky bez ohledu na to, zda věc jejich ná-
roda je nebo není spravedlivá. Takový postoj je vyjadřován větou „ať je 
v právu nebo ne, je to moje vlast" (my country, right or wrong). 

Za druhé, cil liberálního nacionalismu (vybudování světa národních 
států) můţe být v samém svém základu falešný a nemístný. Wilsonovský 
nacionalismus, na základě něhoţ byly překreslena mapa velké části Ev-
ropy, chyboval tím, ţe se opíral o předpoklad, podle něhoţ národy ţijí na 
územích, která jim vyhovují a s územím jiných národů se nepřekrývají, 
a ţe tudíţ státy lze vybudovat tak, aby se s těmito územími kryly. V praxi 
ovšem všechny tzv. „národní státy" zahrnují řadu jazykových, nábo-
ţenských, etnických a regionálních skupin, z nichţ některé se případně 
povaţují za „národy". Nikde se to neprojevilo v dramatičtější podobě 
neţ v bývalé Jugoslávii, na kterou mírotvorci ve Versailles pohlíţeli ja-
ko na „zemi Slovanů". Ve skutečnosti byla tato země spletí různých et-
nických společenství, náboţenství, jazyků a navzájem odlišných historií. 
Nadto, jak prokázal rozpad Jugoslávie na počátku 90. let, kaţdá z re-
publik, které ji tvořily, byla sama o sobě jakýmsi etnickým propleten-
cem. Byli to nacisté a později bosenští Srbové, kdo nakonec uznal, ţe je-
dinou spolehlivou cestou k politicky sjednocenému a kulturně homo-
gennímu národnímu státu jsou etnické čistky. 

Konzervativní nacionalismus 

Historicky vzato se konzervativní nacionalismus objevil o něco po-
zději neţ nacionalismus liberální. Aţ do druhé poloviny 19. století chá- 

Lidská práva (hu-
man rights). Práva, 
na která mají lidé 
nárok proto, proto-
ţe jsou lidmi; uni-
verzální a základní 
práva (viz str. 319). 

Tribalismus (tri-
balism). Pocit 
kmenové přísluš-
nosti. Skupinové 
chování vyznačují-
cí se izolovaností, 
úzkoprsostí a poci-
tem výlučnosti, ty-
picky ţivené ne-
přátelstvím vůči 
konkurujícím sku-
pinám. 

Etnická čistka 
(ethnic cleansing). 
Násilné vyhánění 
nebo likvidace pří-
slušníků „cizích 
národů"; často eu-
femistické označe-
ní genocidy. 
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pali konzervativní politikové nacionalismus jako doktrínu podvratnou, 
ne-li revoluční. Postupně se však stále výrazněji projevovala propojenost 
konzervatismu a nacionalismu: viz například Disraeliho ideál „jednoho 
národa", Bismarckovu ochotu vyuţít německého nacionalismu k posílení 
a územnímu rozšíření Pruska, i podporu, kterou panslavistickému na-
cionalismu poskytoval car Alexander III. V moderní politice se naciona-
lismus stal článkem víry většiny, ne-li všech konzervativců. Ve Spoje-
ném království to téměř hmatatelně demonstrovala Margaret Thatchero-
vá svou triumfalistickou reakcí na vítězství ve válce o Falklanské ostrovy 
v roce 1982; neméně zřejmé je to i na urputném „euroskepticismu" 
konzervativní pravice, zejména ve vztahu k tomu, co uţívá jako neustálý 
strašák, totiţ k „federativní Evropě". Obdobná forma nacionalismu 
byla znovu rozdmychána v USA v podobě asertivnější zahraniční politi-
ky, kterou sledoval R. Reagan invazí do Granady a bombardováním Li-
bye a G. Bush st. invazí do Panamy a válkou v Zálivu v roce 1991. 

Konzervativnímu nacionalismu nejde ani tak o zásadový nacionalis-
mus univerzálního sebeurčení jako o příslib sociální soudrţnosti a veřej-
ného pořádku, ztělesněný v pocitech národního vlastenectví. Konzervativci 
chápou národ především jako organickou entitu vyvěrající z elementární 
touhy lidí tíhnout k těm, kdo mají stejné názory a zvyky, kdo vyznávají 
stejný ţivotní styl a také vypadají stejně jako oni. Lidé prostě hledají 
bezpečí a identitu a k tomu jim slouţí příslušnost k národnímu společen-
ství. Vlastenecká loajalita a vědomí příslušnosti k národu jsou, hledíme-li 
na věc takto, zakořeněny především v představě společné minulosti; naci-
onalismus se tak mění v obranu hodnot a institucí, za nimiţ stojí dějiny. 
Nacionalismus se tím stává jednou z forem tradicionalismu. To dodává 
konzervativnímu nacionalismu výrazně nostalgický charakter, projevující 
se v neustálém ohlíţení se do minulosti. V USA se tak děje zdůrazňová-
ním Otců poutníků a vůbec starousedlíků, války za nezávislost, filadelf-
ského konventu atd. V případě britského (nebo přesněji anglického) nacio-

nalismu se národní patriotismus opírá o symboly spojené s monarchií. 
Státní hymnou Spojeného království je God Save the Queen a královská 
rodina hraje prominentní roli při národních oslavách typu Dne příměří a 
státních aktech typu zahajovacího zasedání parlamentu. 

Konzervativní nacionalismus se obvykle objevuje spíše v národních 
státech uţ etablovaných neţ v těch, které se teprve rodí. Bývá typicky ţi-
ven pocitem, ţe národ je v ohroţení ať uţ zevnitř nebo zvnějšku. Tradič-
ním „nepřítelem ve vlastních řadách" byl třídní boj a nebezpečí sociální 
revoluce na jeho konci. V tomto ohledu chápali konzervativci naciona-
lismus jako protilátku proti socialismu: je-li loajalita k vlasti silnější neţ 
třídní solidarita, je dělnická třída fakticky včleněna do národa. Proto se v 
konzervativním myšlení znovu a znovu objevuje volání po jednotě národa 
a přesvědčení, ţe nepokrytě vyznávaný patriotismus je občanskou 
ctností. Ke „vnějším" nepřátelům, kteří ohroţují identitu národa, patří 
přistěhovalectví a tendence k nadstátnosti. 

Přistěhovalectví je podle tohoto názoru hrozbou proto, protoţe má 
tendenci oslabovat etablovanou národní kulturu a etnickou identitu a vy-
volávat tak nepřátelství a konflikty. Ve Spojeném království to v 60. le-
tech vyjádřil Enoch Powell, který varoval, ţe pokračující přistěhovalectví 
ze zemí Commonwealthu povede k rasovým nepokojům a k násil-
nostem. Podobného tématu se v roce 1979 chopila Margaret Thatchero- 

Pojem 
Patriotismus (pat 

riotism), z lat. patrici, 
„vlast". Vlastenectví, 
pocit psychické 
vázanosti na vlastní 
národ a při-náleţitosti 
k němu. Termíny 
nacionalismus a 
patriotismus se často 
zaměňují. Nacionalis-
mus má charakter 
doktrinární a zahrnuje 
v sobě přesvědčení, ţe 
národ je jaksi 
základním principem 
politické organizace. 
Patriotismus dodává 
tomuto přesvědčení 
citovou podporu. 
Patriotismus je tudíţ 
podloţím všech forem 
nacionalismu; sotva si 
lze představit nějakou 
národní skupinu, která 
by poţadovala dejme 
tomu politickou 
nezávislost, aniţ by se 
mohla vykázat aspoň 
jistou mírou patriotic-
ké loajality nebo 
národního vědomí. Ne 
všichni patrioti, 
vlastenci, jsou však 
nacionalisté. Ne 
všichni, kdo se zto-
toţňují se svým ná-
rodem a dokonce ho 
milují, spatřují v 
národu prostředek k 
artikulování poli-
tických poţadavků. 
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vá, která hovořila o nebezpečí, ţe přistěhovalci Spojené království „pře-
válcují". Rovněţ kampaně proti přistěhovalectví vedené britskou Národní 
stranou, francouzskou Le Penovou Národní frontou a ultrapravicový-mi 
skupinami (např. republikány) v Německu se inspirují konzervativním 
nacionalismem. Národní identitu a spolu s ní zdroj naší bezpečnosti a 
přináleţitosti ohroţuje stejně tak i růst nadnárodních útvarů a kulturní 
globalizace. V odporu proti jednotné evropské měně, který se projevil ve 
Spojeném království i v dalších členských státech EU, se odráţí nejen 
obava ze ztráty ekonomické svrchovanosti, ale i víra, ţe národní měna 
má zásadní význam pro zachování svébytné národní identity. 

Ačkoli se konzervativní nacionalismus spojoval s vojenskými dobro-
druţstvími a s expanzí, to, čím se vyznačuje především, je však jeho sebe-
střednost a uzavřenost. Pokud konzervativní vlády vyuţily zahraniční po-
litiku jako nástroj, aby ve veřejnosti rozněcovaly vášně, šlo spíše o akt po-
litického oportunismu neţ o důsledek toho, ţe by konzervativní naciona-
lismus byl zarytě agresivní nebo samou svou podstatou militaristický. To 
vede ke kritice, podle níţ je konzervativní nacionalismus v zásadě formou 
manipulace ze strany elity nebo formou ideologie vládnoucí třídy. Z toho-
to hlediska „národ" vynalézají a nepochybně definují političtí vůdcové 
a vládnoucí elity s cílem „vyrobit" konsens a navodit politickou pasivitu. 
Řečeno bez příkras, jakmile se dostanou do svízelné situace, všechny vlá-
dy hrají „nacionalistickou kartou". Váţnější je však kritika, ţe konzerva-
tivní nacionalismus plodí netolerantnost a slepý fanatismus. Sebestředný 
nacionalismus těţí z úzce kulturního pojetí národa, tj. z přesvědčení, ţe ná-
rod je výlučné etnické společenství, v zásadě podobné jakési širší rodině. 
Velmi jasná dělící čára se proto vede mezi těmi, kdo k národu patří, a tě-
mi, kdo jsou mu cizí. Konzervativci, kteří neustále opakují, ţe je třeba 
uchovávat kulturní čistotu a dodrţovat zavedené tradice, mohou prezento-
vat přistěhovalce a vůbec cizince jako hrozbu, a tak prosazovat nebo při-
nejmenším legitimizovat rasismus a xenofobii. 

Rozpínavý nacionalismus 

Třetí forma nacionalismu má povahu agresivní, militaristickou a roz-
pínavou (expanzionistickou). V mnoha směrech je přímo protikladem 
zásadové víry v lidská práva a sebeurčení, která je jádrem liberálního na-
cionalismu. Agresivní tvář nacionalismu se projevila poprvé koncem 19. 
století, kdy se ve jménu slávy národa a jeho „místa na slunci" evropské 
mocnosti pustily do „rvačky o Afriku". Evropský imperialismus 19. sto-
letí (viz str. 152) se od koloniální expanze dřívějších období lišil tím, ţe 
byl ţiven ovzduším lidového nacionalismu, ve kterém se prestiţ národa 
stále výrazněji spojovala s vlastnictvím impéria a kaţdé vítězství v boji 
o kolonie bylo vítáno manifestacemi a nadšenými projevy hurávlastenec-
tví. Obě světové války 20. století byly do značné míry výsledkem právě ta-
kového rozpínavého nacionalismu. Kdyţ v srpnu 1914 vypukla 1. světová 
válka, kterou předcházely dlouhé závody ve zbrojení a opakující se mezi-
národní krize, vyvolávala vidina dobytých území a vojenské slávy v hlav-
ních městech předních evropských zemí spontánní projevy nadšení. Dru-
há světová válka byla do značné míry výsledkem nacionalismem inspiro-
vaných programů imperiální rozpínavosti Japonska, Itálie a Německa. 
Nejdestruktivnějším moderním příkladem této formy nacionalismu v Ev-
ropě byla snaha bosenských Srbů vytvořit „Velké Srbsko". 

Hurávlastenectví 
(jingoism). Veřejně 
projevované nadše-
ní nebo oslavná ná-
lada vyvolané 
ozbrojenou expanzí 
nebo imperiálními 
výboji. 
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Pojem 
Rasismus 
V angličtině exis-
tují výrazy racia-
lism a racism, které 
se často uţívají 
zaměnitelně; v běţ-
ném jazyce však 
zdomácněl spíš vý-
raz racism. Pod ra-
sismus lze podřadit 
všechny názory a 
doktríny, které z 
toho, ţe lidstvo se 
dělí na biologicky 
se odlišující rasy, 
vyvozuji politické 
nebo sociální 
závěry. Rasistické 
teorie se tedy opí-
rají o dva předpo-
klady. Za prvé, ge-
netické rozdíly 
ospravedlňují, za-
chází-li se s lid-
stvem jako se sou-
borem ras (rasa zde 
tedy vlastně zna-
mená druh). Za 
druhé, kulturní, in-
telektuální a morál-
ní rozdíly v rámci 
lidstva vyplývají z 
těchto zásadnějších 
rozdílů gene-
tických. Politicky 
se rasismus proje-
vuje voláním po 
rasové segregaci 
(apartheidu) a 
doktrínami o lepší a 
horší „krvi" (např. 
árijství a an-
tisemitismus). Slo-
vo rasismus lze uţít 
i v uţším smyslu na 
označení předsudků 
nebo nepřátelských 
postojů vůči lidem 
na základě jejich 
rasového původu; 
zda je s tím spojena 
nějaká rozpracova-
nější rasistická teo-
rie nebo ne, zde 
prakticky nehraje 
roli. 

Ve své krajní podobě je tento nacionalismus důsledkem proţitku inten-
zivního, dokonce hysterického nacionalistického nadšení, o kterém se ně-
kdy hovoří jako o integrálním nacionalismu. Označení integrální naciona-
lismus razil francouzský nacionalista Charles Maurras (1868-1952), vůdce 
pravicové Action Francaise. Jádrem Maurrasovy politiky bylo neustálé 
zdůrazňování klíčového významu národa: národ je vším, jednotlivec není 
ničím. Existence i význam národa tudíţ přesahuje ţivot kteréhokoli jedno-
tlivce a individuální existence má smysl jedině tehdy, je-li zasvěcena jed-
notě národa a jeho přeţití. Takový fanatický patriotismus je obzvlášť při-
taţlivý pro lidi odcizené, izolované a bezmocné, jimţ se nacionalismus 
stává cestou k opětnému nabytí hrdosti a sebeúcty. Integrální nacionalis-
mus však zpřetrhává uţ dříve vytvořené pouto mezi nacionalismem a de-
mokracií. „Integrální" národ je etnické společenství výlučné, které drţí po-
hromadě spíše jakási elementární loajalita neţ politická věrnost, kterou 
člověk prokazuje dobrovolně. Jednota národa nevyţaduje svobodnou 
diskusi a otevřený konkurenční boj o moc; vyţaduje kázeň a poslušnost 
jedinému nejvyššímu vůdci. To vedlo Maurase k tomu, ţe demokracii lí-
čil jako zdroj slabosti a zkorumpovanosti a vyzýval k jejímu nahrazení 
obnoveným monarchistickým despotismem. 

Tento militantní a vybičovany nacionalismus je vţdy spojen s šovi-
nistickými názory a doktrínami. Šovinismus - název je odvozen od jmé-
na Nicolase Chauvina, francouzského vojáka, který byl znám svou fana-
tickou oddaností Napoleonovi a věci Francie - je iracionální víra v nad-
řazenost nebo vůdčí roli vlastní skupiny nebo vlastního lidu. Nacionální 
šovinismus tudíţ odmítá myšlenku, ţe všechny národy jsou si rovny 
a nahrazuje ji přesvědčením, ţe národy mají kaţdý své charakteristické 
rysy a kvality a tudíţ i značně odlišné osudy. Některé národy se hodí 
k tomu, aby vládly, ostatní k tomu, aby byly ovládány. Tato forma naci-
onalismu se zpravidla projevuje v doktrínách etnické či rasové nadřaze-
nosti; nacionalismus se tu tudíţ mísí s rasismem. Šovinista chápe svůj 
národ jako jediný a zvláštní, jako národ tak či onak „vyvolený". Pro ra-
né německé nacionalisty, jakými byli např. Fichte a Jahn, byli jedině 
Němci skutečný Volk (organický národ). Pouze oni si zachovali čistou 
krev a zabránili znešvaření svého jazyka. Pro Maurrase byla Francie zá-
zrak, který nemá sobě rovného, pokladnice všech křesťanských a klasic-
kých ctností. 

Pro tento typ nacionalismu je ovšem neméně důleţité, ţe kaţdý jiný 
národ nebo rasu líčí jako hrozbu nebo nepřítele. Tváří v tvář nepříteli se 
národ stmeluje a intenzivněji proţívá vlastní identitu a významnost; jde 
tedy o jakousi „negativní integraci". Šovinistický nacionalismus proto 
ostře rozlišuje mezi „oni" a „my". Musí zde být nějací „oni", které lze 
zesměšňovat či nenávidět, a tak posilovat vědomí, ţe existujeme „my". 
Svět je tudíţ rozdělen, obvykle pomocí rasových kategorií, na skupiny, 
které jsou in " a na skupiny, které jsou „out". Skupina, která je „ouť" 
slouţí jako obětní beránek, na který se svádějí všechny nezdary a frust-
race skupiny, která je „in". To se nejvýrazněji projevilo v podobě zuři-
vého antiseminismu, na němţ stavěl německý nacismus. Hitlerův Mein 
Kampf (1925) líčil dějiny jako manichejský boj árijců a ţidů, tj. sil svět-
la a tmy, dobra a zla. 

Tématem, které se v rozpínavém nacionalismu znovu a znovu vrací, 
je idea znovuzrození čili regenerace národa. Tato forma nacionalismu 
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běţně těţí z mýtů o někdejší národní velikosti či slávě. Mussolini a italští 

fašisté se ohlíţeli po časech císařského Říma. Němečtí nacisté, kteří svůj 
reţim vydávali za „Třetí říši", se ohlíţeli jak po Bismarckově „druhé říši", 
tak po „první říši" Karla Velikého, zakladatele Svaté říše římské. Takové 
mýty zjevně orientují rozpínávý nacionalismus na minulost; hledí však i 
do budoucna, jelikoţ rýsují další osud národa. Je-li nacionalismus 
nástrojem, jak obnovit velikost národa a zajistit jeho novou slávu, má 

vţdy militaristický a rozpínavý charakter. Stručně řečeno, válka se stává 
terénem, na němţ se národ zkouší a prověřuje. Jádrem integrálního 
nacionalismu je proto často projekt impéria: úsilí o expanzi nebo snaha 
získat kolonie. To lze vidět na různých formách pannacionalismu. 

Výmluvným dokladem je i zde nacistické Německo. V Hitlerových spi-
sech je načrtnut program expanze o třech etapách. Za prvé, Němci se 

snaţili vytvořit „Velké Německo", a to začleněním etnických Němců z 
Rakouska, Československa a Polska do rozšířené Říše. Za druhé, usilovali 
o získání „ţivotního prostoru" (Lebensraum), a to vytvořením Němci 
ovládaného impéria, jehoţ součástí by bylo i Rusko. Za třetí, Hitler snil o 
tom, ţe nakonec budou světu vládnout árijci. 

Protikoloniální nacionalismus 

Rozvojový svět zrodil různé formy nacionalismu, všechny se však tak 
či onak inspirovaly bojem proti koloniální nadvládě. Je jistou ironií, ţe 
nauky a zásady zrozené původně v procesu „vytváření národa" v Evropě 
obrátila tato podoba nacionalismu proti samotným evropským mocnos-
tem. Jinak řečeno, kolonialismu se podařilo učinit z nacionalismu politic-
ké krédo celosvětového významu. V Africe a v Asii pomáhal vzbuzovat 
pocit přináleţitosti k národu, na který měla rozhodující vliv touha po „ná-
rodním osvobození". Politická mapa velké části světa se během 20. století 
skutečně změnila, a to v důsledku protikolonialismu. Hnutí za nezávislost, 
která začala v meziválečném období, dostala po skončení 2. světové války 
nový impuls. Aţ příliš velká impéria Británie, Francie, Nizozemska a 
Portugalska se pod tlakem sílícího nacionalismu zhroutila. 

Indii byla nezávislost slíbena za 2. světové války; nakonec ji získala v 
roce 1947. Čína dosáhla skutečné jednoty a nezávislosti teprve po ko-
munistické revoluci roku 1949; předtím byla osm let ve válce s Japon-
skem. V Indonézii byla republika po tři roky trvající válce s Nizozemskem 
vyhlášena v roce 1949. Vojenské povstání přinutilo v roce 1954 Francou-
ze, aby se stáhli z Vietnamu; úplného osvobození, provázeného sjednoce-
ním Severního a Jiţního Vietnamu, však bylo dosaţeno teprve v roce 
1975, a to po 14 let trvající válce proti Spojeným státům. Nacionalistické 
boje v jihovýchodní Asii inspirovaly obdobná hnutí v Africe: v Ghaně stál 
v čele osvobozeneckého hnutí Nkhrumah, v Nigérii dr. Azikiwe, v Tan-
ganjice (pozdější Tanzanii) Julius Nyerere, v Njasku (pozdějším Malawi) 
Hastings Banda. Od konce 50. let se tempo dekolonizace v Africe začalo 
zrychlovat. Nigérie získala nezávislost na Spojeném království v roce 
1960; Alţírsko ji po dlouhotrvající válce proti Francouzům získalo v roce 
1962. Nezávislá Keňa vznikla v roce 1963, Tanzanie a Malawi o rok 
později. Poslední africká kolonie, Jihozápadní Afrika, získala uţ jako 
Namibie nezávislost v roce 1990. 

Antikolonialismus ve svých raných podobách čerpal z „klasického" 
evropského nacionalismu a byl inspirován myšlenkou sebeurčení náro- 

Pojem 
Antisemitismus 
Podle tradice jsou 
semité potomky 
Semovými, který 
byl synem Noemo-
vým. Patří k nim 
většina národů 
Blízkého východu. 
Antisemitismus 
(anti-semitism) 
jsou předsudky ne-
bo nenávist vůči 
ţidům. Ve své prv-
ní systematické po-
době měl antisemi-
tismus charakter 
náboţenský. Odrá-
ţel se v něm nepřá-
telský postoj křes-
ťanů k ţidům, za-
kládající se na 
údajné spoluvině 
ţidu na popravě Je-
ţíšově a na jejich 
odmítání uznat Je-
ţíše za syna boţí-
ho. Ekonomický 
antisemitismus se 
začal formovat po-
čínaje středověkem 
a projevovala se v 
něm nechuť k ţi-
dům jako profesio-
nálním lichvářům, 
zastavárníkům a 
obchodníkům. Ţidé 
nemohli vstupovat 
do řemeslnických 
cechů a nesměli 
vlastnit pozemky. 
V 19. století se v 
dílech R.  Wagnera 
a H. S. 
Chamberlaina 
(1855-1929) zrodil 
rasový antisemitis-
mus, který odsuzo-
val ţidy jako lidi 
svou podstatou zlé 
a destruktivní. Tyto 
myšlenky se staly 
ideologickým zá-
kladem německého 
nacismu; jejich 
nejšílenějším pro-
jevem byl holo-
kaust. 

Pannacionalismus 
(pan-nationalism). 
Určitý typ, styl na-
cionalismu, zamě-
řující se na sjedno-
cování dosud ne-
sjednoceného lidu 
expanzionismem 
nebo politickou so-
lidaritou („pan" 
znamená celkový, 
všeobecný, totální). 
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da. Rodící se africké a asijské národy se však nacházely v situaci značně 
odlišné od té, v níţ byly nové státy, které se v 19. století vytvořily v Ev-
ropě. Úsilí afrických a asijských národů o nezávislost bylo neoddělitelně 
spjato s přáním sociálně se rozvinout a skoncovat s podřízeností prů-
myslově vyspělým státům Evropy a USA. Cíl „národního osvobození" 
měl tedy dimenzi ekonomickou i politickou. To pomáhá vysvětlit, proč 
se protikoloniální hnutí zpravidla nepoohlíţela po liberalismu, ale po so-
cialismu a zejména po marxismu-leninismu, chtěla-li vyjádřit své nacio-
nalistické ambice. Nacionalismus a socialismus se zdánlivě je ví jako po-
litická kréda navzájem neslučitelná. Socialisté tradičně hlásali internaci-
onalismus (viz str. 148), protoţe na lidstvo pohlíţejí jako na jeden jediný 
celek a tvrdí, ţe rozdělení lidstva na národy plodí jedině podezíravost a 
nepřátelství. Zejména marxisté zdůrazňovali, ţe pouta třídní solidarity 
jsou silnější neţ vazby k národu; Marx to v Komunistickém manifestu 
(1848) vyjádřil slovy „dělníci nemají vlast". 

Pro rozvojový svět je socialismus přitaţlivý tím, ţe hodnoty spole-
čenství a spolupráce, které ztělesňuje, jsou hluboce zakořeněny v kultu-
rách tradičních, předindustriálních společenství. V tomto smyslu existují 
mezi nacionalismem a socialismem styčné body, jelikoţ jak naciona-
lismus, tak socialismus klade důraz na sociální solidaritu a kolektivní 
jednání. Takto nahlíţeno, můţe být nacionalismus jednoduše jakousi 
slabší formou socialismu: nacionalismus aplikuje „sociální" princip na ná-
rod, zatímco socialismus ho rozšiřuje na celé lidstvo. Budeme-li konkrét-
nější, socialismus a zejména marxismus přináší analýzu nerovnosti a vy-
kořistbvání, pomocí níţ lze porozumět koloniální zkušenosti a zpochybnit 
koloniální nadvládu. Stejně jako viděl utiskovaný a vykořisťovaný prole-
tariát, ţe k osvobození lze dospět revolučním svrţením kapitalismu, naci-
onalisté třetího světa viděli, ţe cestou k politické i ekonomické emancipaci 
je „ozbrojený boj"; cíl politické nezávislosti tak splynul s cílem sociální 
revoluce. V některých zemích se protikoloniální hnutí otevřeně přihlásila k 
marxismu-leninismu: například v Číně, Severní Koreji, Vietnamu a 
Kambodţi. Jakmile se chopila moci, zabavila tato hnutí cizí majetky, 

znárodnila ekonomické zdroje a tak zaloţila plánovaná hospodářství so-
větského typu. Africké a blízko východní státy vytvořily méně ideologickou 
formu nacionalistického socialismu, který se praktikoval v Alţírsku, Libyi, 
Zambii, Iráku, Jiţním Jemenu i jinde. „Socialismus", který byl v těchto 
zemích vyhlášen, obvykle nabývá podoby jakéhosi dovolávání se sjednocující 
věci národa nebo sjednocujícího národního zájmu, zvěstovaného zpravidla 
silným „charismatickým" vůdcem. 

Nacionalisté v rozvojovém světě se však nespokojili vţdy tím, ţe svůj 
nacionalismus vyjadřovali řečí socialismu nebo marxismu, vypůjčenou od 
Západu. Zvláště od 70. let byl marxismus-leninismus často vystřřdáván 
různými formami náboţenského fundamentalismu (viz str. 83), zejména 
islámského. To dalo hlasu rozvojového světa specificky nezapadni, ba do-
konce protizápadní tón. Přinejmenším teoreticky se islám snaţí podněco-
vat a posilovat nadnárodní politickou identitu, která všechny, kdo uznávají 

„cestu islámu" a učení proroka Muhammada, sjednocuje v rámci „is-
lámského národa". íránská revoluce roku 1979, která přivedla k moci ája-
tolláha Chomejního (1900-1989), však ukázala, ţe islámský fundamenta-
lismus můţe být také základem národní a duchovní obnovy. Vytvoření „is-
lámské republiky" mělo zbavit Írán korumpujícího vlivu západního mate- 

Kolonalismu

s je teorie 
nebo praxe ovládáni 
cizího území které se 
stává „kolonií. 
Kolonialis-mus je tudíţ 
jednou z forem impe-
rialismus (viz str. 152). 
Obvykle se vyznačuje 
zakládáním osad a 
ekonomickým panstvím 
Vládu v koloniích - v 
typické podobě se to 
projevilo v Africe a v 
jihovýchodní Asii 
vykonávalo společenství 
osadníků z „materské 
země" kteří se etnicky 
odlisovali od „domo-
rodého" obyvatelstva. 
Francouzský 
kolonialismus pokládal 
kolonie za součást 
mateřské země; to mělo 
znamenat, ţe lidu kolonií 
se formálně dostávalo 
občanských práv. Naopak 
neokolonialis-mus je 
především ekonomický 
fenomén, jehoţ základem 
je vývoz kapi-tálu z 
vyspělé země do země 
méně vyspělé, jak jsme 
toho svědky napří-klad v 
případě tzv. „dolarového 
impe-ralismu" USA v 
Latinské Americe. 
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rialismu obecně a „velkého Satana" (USA) zejména, a to návratem k tra-
dičním hodnotám a principům vtěleným v šaríju čili boţské islámské prá-
vo. Islámský nacionalismus však rozhodně není jednotný. Např. v Súdánu 
a v Pákistánu se islamizace uţívala v podstatě jako nástroj státnického 
umění, pomocí něhoţ se měla zkonsolidovat moc vládnoucích elit. 
V Egyptě a Alţírsku ale vznikla revoluční islámská hnutí, která po morál-
ní obnově a politické očistě volají ve jménu městské chudiny. 

Multikulturalismus 

Počínaje 60. léty 20. století byla idea národa jako kulturně a politicky 
sjednoceného celku stále více zpochybňována sílícím multikulturalismem. 
Nacionalismus byl vţdy příkladem politiky zaloţené na identitě, kdy li-
dem se v podstatě říká, co a kdo jsou: nacionalismus dává lidem dějiny, 
posiluje sociální pouta a kolektivního ducha a vytváří smysl pro osud, který 
sahá daleko za individuální existenci. Rovněţ multikulturalismus je jednou 
z forem politiky zaloţené na identitě; důraz však klade spíše na politiku 
vycházející z rozdílnosti. Podtrhává totiţ mnohotvárnost kulturní roz-
různěnosti a rozmanitost identit v mnoha moderních společnostech. Tato 
rozmanitost se, pravda, můţe týkat věku, příslušnosti ke společenské třídě, 
genderu nebo pohlaví; obvykle se však multikulturalismus spojuje s roz-
různěností kulturní, jejímţ základem je rasa (viz str. 216), přináleţitost 
k určitému etniku (viz str. 190) či jazyk. Multikulturalismus kulturní roz-
různěnost nejen uznává, ale také tvrdí, ţe rozdíly mezi lidmi je třeba re-
spektovat a veřejně se k nim hlásit. USA jako společnost přistěhovalců sice 
dlouho multikulturní společností byly, otázka multikulturalismu ve výše 
uvedeném smyslu se zde však nastolila teprve poté, co se v 60. letech 
objevilo hnutí za povznesení černošského vědomí. Austrálie se oficiálně 
přihlásila k multikulturalismu počátkem 70. let; uznala tak vlastně svou 
postupnou „asiatizaci". Na Novém Zélandě je tento proces spjat s uznáním 
úlohy maorské kultury při vytváření osobité národní identity, v Kanadě 
pak se snahami o smír mezi francouzsky mluvícími Quebečany a anglicky 
mluvící většinovou populací a s uznáním práv domorodého inuitského 
obyvatelstva. Ve Spojeném království multikulturalismus uznává existenci 
významné černošské a asijské komunity a zříká se poţadavků na asimilaci 
těchto komunit do bělošské společnosti. Totéţ platí v Německu pokud jde 
o skupiny Turků. 

Vztah mezi multikulturalismem a nacionalismem je sloţitý. Z nacio-
nalistických tradic se s multikulturalismem můţe vyrovnat nejspíš libe-
rální a protikoloniální nacionalismus. Je tomu tak proto, ţe v obou těchto 
tradicích je přítomen v podstatě „inkluzivní" model národa jako entity 
spíše politické či „občanské" neţ kulturní či „etnické". Příslušníky národa 
spojuje spíše společné občanství a společně sdílená věrnost neţ společná 
kultura. O liberalismu lze mít za to, ţe multikulturalismu straní ze 
zásady. Liberální multikulturalismus je hluboce zakořeněn v oddanosti 
svobodě a toleranci. J. S. Milí (viz str. 66) to ve svém díle O svobodě 
(1859) klasicky formuloval tak, ţe tolerance má zásadní význam jak pro 
jednotlivce, tak pro společnost. Moţnost zvolit si vlastní morální názo-
ry, kulturní praktiky a ţivotní způsob bez ohledu, zda to ostatní schvalují 
nebo ne, je pro jednotlivce nejdůleţitější zárukou svobody a vlastního 
rozvoje. Tato obrana tolerance, kterou lze označit jako „negativní", odů-
vodňuje přinejmenším multikulturalismus typu „ţít a nechat ţít", jinak 
řečeno politiku vlaţnosti, případně lhostejnosti. Mills přesto věřil, ţe to- 

Pojem 
Multikulturalis-
mus 
Termín multikultu-
ralismus (multicul-
turalism) se uţívá 
ve smyslu jak 
deskriptivním, tak 
presknptivním 
(normativním). Ve 
smyslu deskriptiv-
ním označuje kul--
turní rozrůzněnost, 
která vyplývá z to-
ho, ţe ve společ-
nosti existutí 
skupiny - dvě nebo 
více -, jejichţ ná-
zory a praktické 
postupy dávají 
vzniknout pocitu 
zvláštní kolektivní 
identity. Multikul-
turalismus znamená 
vţdy rozrůzněnost 
skupinovou, vyvě-
rající z rasových, 
etnických a jazyko-
vých odlišnosti. Ve 
smyslu preskriptiv-
ním vyplývá z mul-
tikulturalismu klad-
ný postoj ke skupi-
nové rozrůzněnosti 
a její podpora, vy-
cházející buď z prá-
va rozmanitých 
kulturních skupin 
na úctu a uznání 
nebo z údajného 
prospěchu, který z 
morální a kulturní 
rozrůzněnosti má 
celá společnost. V 
tomto smyslu 
multikulturalismus 
uznáná význam ná-
zorů, věr, hodnot a 
ţivotních stylů při 
vytváření jak vzá-
jemného pozorumě-
ní, tak sebevědomí a 
sebedůvěry jed-
notlivců i skupin. 
Kritikové multikul-
turalismu tvrdí, ţe 
multikulturní spo-
lečnosti jsou v samé 
své podstatě po-
tenciálně konfliktní 
a nestabilní a v 
preskriptivním 
(normativním) mul-
tikulturalismu spat-
řují jeden z příkladu 
politické korekt-
nosti. 

 



Isaiah Berlin ( 1909-1997) 
Britský historik ideí a filozof. Berlin se narodil v lotyšské Rize a do Británie přišel v ro- 
ce 1921. Rozpracoval jednu z forem liberálního pluralismu, zaloţenou na empirismu, je- 
muţ zůstal Berlin po celý svůj ţivot věrný, a ovlivěnou myšlením protiosvícenskýchau- 
torů, ajkými byli např. Vico1668-1744, Herder  a Alexandr Gercen 1812-1870. 
Základem Berlinova filozofického postoje byla víra v morální pluralismus,myšlenka, ţe 

střetávání 
hodnot je neodmyslitelnou součástí lidského ţivota. Jeho nejznámějším dílem jsou Čtyři 
eseje o  
svobodě 1958, ve kterých výše neţ "pozitivní" svobodu hodnotí svobodu 

"negativní".Berlinovy  

spisy jsou obranou západního liberalismu proti totalitarismu. 

lerance má ještě jednu výhodu: podporou rozrůzněnosti přispívá k ener-
gii a zdraví společnosti a napomáhá pokroku, jelikoţ podněcuje věcnost, 
diskusi a debatu. Tato obhajoba „pozitivní" tolerance se blíţí moderní 
etice multikulturalismu, v níţ se skupinová rozrůzněnost nejen přijímá, 
byť zdráhavě, ale také vítá jako zdroj vitality a přínos pro všechny. 
Liberalismus a multikulturalismus však nejsou slučitelné bezezbytku. Za 

prvé, individualismus (viz str. 212), ústřední princip liberalismu, protiřečí 
multikulturalismu tím, ţe osobní čili individuální identitu staví výše neţ 
jakoukoli identitu kolektivní, zaloţenou na etnické příslušnosti, rase, 
jazyce nebo čemkoli jiném. V tomto smyslu jde liberalismus dál neţ 
multikulturalismus i neţ nacionalismus, protoţe stojina straně inter-
nacionalismu (viz str. 148). Za druhé, liberalismus je univerzalistický v 
tom smyslu, ţe upřednostňuje soubor klíčových hodnot, mezi nimiţ mají 
své pevné místo svoboda a tolerance. Jinak řečeno, liberalismus přichází se 
zcela specifickým pojetím „dobrého ţivota", v němţ se na autonomii 
jednotlivce a svobodnou volbou hledí jako na nezbytné předpoklady vývoje 
lidské osobnosti. Liberálové mají tudíţ tendenci tolerovat toho, kdo sám 
toleruje; je však pro ně daleko obtíţnější tolerovat něco, co se jim můţe 
jevit jako názory a praktiky neliberální či netolerantní, jako jsou např. 
smluvená manţelství, předpisy, jak se mají oblékat ţeny nebo 
diskriminace homosexuálů a lesbiček. Multikulturalisté zase často pokládají 
liberální toleranci za pouhý kulturní imperialismus, tj. za pokus vnucovat 
západní názory, hodnoty a jemnocit ostatnímu světu. 
Pevnější oporu teorie multikulturalismu lze objevit v myšlence hod-

notového pluralismu. Isaiah Berlin (viz str. 142) rozpracoval teorii pluralismu, 
kterou mnozí multikulturalisté vyuţili k ospravedlnění politiky rozmanitosti. 
Podle Berlina neexistuje jedna koncepce „dobrého ţivota", která by dominovala 
všem ostatním. Existuje řada konkurujících si koncepcí; jinak řečeno, lidé se v 
otázce cíle a smyslu ţivota nutně rozcházejí. Existuje-li konflikt hodnot, 
vyznačuje se úděl člověka nutně etickým konfliktem. Pokud jde o jednotlivce, 
ti musí nalézat určitý kompromis mezi konkurujícími si hodnotami a cíli. 
Pokud jde o společnost, je třeba nalézat cesty, jak lidem s odlišnými 
morálními a kulturními názory umoţnit, aby obývali jeden a týţ politický 
prostor a ţili přitom v míru a vzájemné úctě. Třebaţe Berlin nerozpracoval 
svůj pluralismus s ohledem na multikulturní společnosti, je tento pluralismus 
základem přinejmenším té formy multikulturalismu, kterou jsme 
charakterizovali heslem „ţít a nechat ţít". Přesto existuje určité napětí i mezi 
Berlinovými myšlenkami a multikulturalismem. Berlin, pravda, zůstal 
liberálem pokud jde o víru, ţe etický pluralismus lze zvládat jedině ve 
společnosti, která respektuje individuální svobodu; neukázal však, jak v jedné 
a téţe spo- 
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lečnosti mohou liberální kulturní názory harmonicky koexistovat s neli-
berálními. S alternativním základem multikulturalismu vystoupil Bhikhu 
Parekh (2000). Podle Parekha je kulturní rozrůzněnost v podstatě odra-
zem dialektického vzájemného působení lidské přirozenosti a kultury. 
I kdyţ jsou lidé přírodní tvorové, kteří mají společnou druhovou fyzic-
kou a mentální strukturu, jsou také produktem kultury, a to v tom smys-
lu, ţe jejich postoje, chování a způsob ţivota jsou utvářeny skupinami, 
ke kterým patří. Uznání sloţitosti lidské přirozenosti i skutečnosti, ţe 
kaţdá kultura vyjadřuje pouze část toho, co znamená být skutečně člo-
věkem, skýtá základ politiky uznávání (politics of recognition) a tudíţ 
i schůdné formy multikulturalismu. 

Je ovšem jasné, ţe multikulturalismus je neslučitelný s konzervativ-
ním nacionalismem a rozpínavým nacionalismem. Je tomu tak proto, 
protoţe obě tyto nacionalistické tradice vycházejí z „výlučného", resp. 
„vylučujícího" pojetí národní identity, které klade důraz na kulturní ho-
mogennost a v některých případech i na rasovou čistotu. Konzervativci 
proti multikulturalismu namítají, ţe stabilní a úspěšné společnosti se musí 
opírat o sdílené hodnoty a společnou kulturu. Podle tohoto názoru jsou 
lidé tvorové omezení a závislí, kteří jsou přirozeně puzeni k jiným sobě 
podobným, kteří se však právě proto obávají lidí, kteří se od nich tak či 
onak odlišují, nebo jsou vůči nim nedůvěřiví. Multikulturní společnosti 
jsou tudíţ fragmentarizované a nosí v sobě zárodky konfliktů: podezíra-
vost, nepřátelství a dokonce i násilnosti mezi různými etnickými spole-
čenstvími nejsou výsledkem netolerantnosti, nevědomosti nebo sociální 
nerovnosti, ale jednoduše sociálněpsychologickým faktem. Konzervativ-
ní nacionalisté proto doporučují omezit kulturní rozrůzněnost omezová-
ním přistěhovalectví, jak o tom uţ byla řeč výše, nebo trvají na strategii 
asimilace, kdy se menšinová společenství mají k tomu, aby přijala hod-
noty, postoje a loajalitu většinové společnosti. 

Expanzionističtí či šovinističtí nacionalisté jednoduše dovádějí tyto 
argumenty do krajnosti: síla „národního společenství" je vţdy výsled-
kem jeho etnické a kulturní jednoty. Tuto myšlenku vyuţívali fašisté, aby 
ospravedlnili repatriace, vyhánění nebo jiné odstraňování minoritních 
skupin. V nacismu vedla neskrývaně rasistická varianta antimultikultu-
ralismu k programu genocidního antisemitismu. Konzervativní a ex-
trémně pravicové námitky proti multikulturalismu mají ale přinejmen-
ším dvojí slabinu. Za prvé, i kdyţ nejsou otevřeně rasistické, mohou být 
rasistické ve svých důsledcích, pokud totiţ slouţí k legimitizaci nepřá-
telství vůči odlišným etnickým společenstvím, případně pokud toto ne-
přátelství podněcují. Za druhé, vysoce si cení sociální, morální a kultur-
ní homogenity, která v moderních společnostech uţ dávno neexistuje 
a kterou lze znovu nastolit jedině rozsáhlou represí. 

Pojem 
Národní stát 
Národní stát (nati-
on- state) je forma 
politické organiza-
ce a politický ideál, 
v prvním případě je 
to autonomní 
společenství, spjaté 
vzájemně se pře-
krývajícími pouty 
občanství a přísluš-
nosti k národu. Je 
to tudíţ alternativa 
jak mnohonárod-
ních impérií, tak 
městských států. Ve 
druhém případě je 
národní stát princip 
či ideáltyo (viz str. 
38), jehoţ odrazem 
je cíl vytyčený 
Mazzinim: „co 
národ, to stát, co 
stát, to národ". Tím 
se uznává, ţe ţádný 
moderní stát není a 
nemůţe být 
kulturně homogen-
ní. Existují dva 
rozdílné pohledy na 
národní stát. "Pro 
liberály a většinu 
socialistů je národní 
stát do značné míry 
utvářen občanskou 
loajalitou a 
věrností. Pro 
konzervativce a in-
tegrální nacionaíis-
tv je jeho základem 
etnická čili orga-
nická jednota. 

Má národní stát budoucnost? 

V průběhu 20. století se stále častěji objevovala tvrzení, ţe věk naci-
onalismu skončil, a to nikoli proto, ţe by nacionalismus byl vystřídán ně-
jakou „vyšší" nadnárodní loajalitou, ale protoţe nacionalismus svou úlo-
hu splnil: svět se stal světem národních států. Národ byl tak fakticky při-
jat za jedinou legitimní jednotku politického vládnutí. Je nepochybně 
pravda, ţe po roce 1789 byl svět od základu přetvořen podle představ na- 
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cionalistů. V roce 1910 existovalo pouhých patnáct ze 159 států, které 
byly v roce 1989 uznávány za plnoprávné členy OSN. Ještě hluboko ve 
20. století byla většina národů světa koloniálními poddanými té či oné 
evropské říše. V roce 1910 existovaly pouze tři z dnešních 65 blízko vý-
chodních a afrických států. Jen po roce 1959 přibyly na světě 74 státy. 
Motorem těchto změn bylo do značné míry úsilí o získání národní nezá-
vislosti: všechny tyto nové státy se bez jediné výjimky halily do pláště 
národního státu. 

Dějiny, jak se zdá, jsou na straně národního státu. Kaţdý ze tří vel-
kých geopolitických převratů, ke kterým ve 20. století došlo (1. světová 
válka, 2. světová válka, zhroucení komunismu ve východní Evropě), vý-
razně podpořil pojetí národa jako principu politické organizace. Po roce 
1991 vzniklo přinejmenším 18 nových států (z toho 14 v důsledku roz-
padu Sovětského svazu) a všechny o sobě tvrdily, ţe jsou to státy národ-
ní. Značná síla národního státu tkví v tom, ţe skýtá vyhlídky jak na kul-
turní soudrţnost, tak na politickou jednotu. Jakmile lidé, kteří sdílejí spo-
lečnou kulturní či etnickou identitu, získají právo si vládnout, společen-
ství i občanskost se okamţitě přidá. Proto také jsou nacionalisté pře-
svědčeni, ţe síly, které vytvořily svět nezávislých národních států, jsou 
přirozené, ţe je marné jim čelit a ţe ţádná jiná sociální skupina nedoká-
ţe vytvořit smysluplné politické společenství. Věří, ţe národní stát je ko-
nec konců jedinou ţivotaschopnou politickou jednotkou. Z tohoto názo-
ru mj. vyplývá, ţe nadnárodní útvary, například Evropská unie, se nikdy 
nebudou s to vyrovnat národním vládám pokud jde o schopnost získat le-
gitimitu a vyprodukovat věrnost a loajalitu lidí. Proces evropské integrace 
je tudíţ třeba drţet v jasných mezích, protoţe lidé různých jazyků, 
kultur a dějin se nikdy nebudou povaţovat za členy nějakého sjednoce-
ného politického společenství. 

Nicméně: stejně jako se principu národního státu dostalo široké pod-
pory, objevily se i velice mocné síly, které hrozí, ţe národní stát učiní 
zbytečným. Kombinace vnitřních tlaků a vnějších hrozeb zplodila to, če-
mu se běţně říká „krize národního státu". Uvnitř byly národní státy vy-
staveny odstředivým tlakům, jeţ jsou výsledkem rozmachu politiky et-
nik a regionů. V tomto zvýšeném zájmu o etnicitu se moţná odráţí sku-
tečnost, ţe v kontextu ekonomické a kulturní globalizace (viz str. 160) 
národy uţ nedokáţí poskytovat smysluplnou kolektivní identitu nebo vy-
volávat pocit sociální přináleţitosti. Jelikoţ ve všech národních státech 
je určité kvantum kulturní rozmanitosti, je politika etnické soudrţnosti 
nutně pro princip národa výzvou i hrozbou. Na rozdíl od národů nejsou 
etnické či regionální skupiny samy o sobě ţivotaschopné politické entity 
a ohlíţejí se proto po různých formách federace (viz str. 183) a kon-
federace, které se pro ně mají stát alternativou politického nacionalismu. 
V rámci, který skýtá Evropská unie, získaly například belgické regiony 
Flandry a Valonsko takovou míru samosprávy, ţe dnes je Belgie národ-
ním státem uţ jen v ryze formálním smyslu. O povaze těchto odstředi-
vých sil budeme obšírněji hovořit v kapitole 8. 

Ohroţení národního státu zvnějšku má řadu podob. Za prvé, pokroky 
ve vojenské technologii a zejména nástup jaderného věku vyvolaly po-
ţadavky, aby nad světovým mírem dohlíţely nadnárodní a mezinárodní 
orgány. To vedlo ke vzniku Společnosti národů a později OSN. Za dru-
hé, ekonomický ţivot se stále více globalizoval. Z trhů jsou dnes světo- 
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vé trhy, z podniků se ve stále větší míře stávají nadnárodní korporace 
a kapitál se přemísťuje po světě mrknutím oka. Má národní stát budouc-
nost ve světě, v němţ ţádná národní vláda nemá v rukou svůj ekono-
mický osud? Za třetí, národní stát můţe být nepřítelem ţivotního pro-
středí a ohroţením globální ekonomické rovnováhy. Národům jde pře-
devším o vlastní strategické a ekonomické zájmy a většina z nich si pra-
málo všímá ekologických důsledků svého jednání. Jak je to pošetilé, 
ukázala čemobylská jaderná havárie na Ukrajině v roce 1986, v jejímţ 
důsledku se uvolnila vlna jaderného záření, která zasáhla celou severní 
Evropu; odhaduje se, ţe následkem této havárie v Evropě během příštích 
50 let zemře na rakovinu zhruba 2000 lidí. 

Konečně, rozmanité národní kultury a tradice, zdroj soudrţnosti, která 
odlišuje národní stát od jiných forem politické organizace, byly osla-
beny nástupem nadnárodní, ba dokonce globální kultury. Napomáhaly 
tomu mezinárodní turistika a dramatický rozvoj komunikačních techno-
logií od satelitní televize po „informační dálnici". Jestliţe se lidé na ce-
lém světě dívají na americké filmy a televizní pořady, jestliţe indická 
a čínská jídla jsou v Evropě stejně oblíbená jako jídla domácí, a lidé se 
mohou dorozumívat s lidmi na opačném konci světa stejně snadno jako 
s lidmi v sousedním městě, je národní stát ještě entitou, která má smysl? 
0 těchto a podobných otázkách budeme podrobněji hovořit v kapitole 7. 

Shrnutí 

> Národy jsou definovány kombinací kulturních a politických faktorů. 
Kulturně jsou to skupiny lidí spjatých společným jazykem, náboţen-
stvím, dějinami a tradicí. Národy se však samy definují konec konců exi-
stencí společného občanského vědomí, které se nejvýrazněji a nejčastěji 
projevuje v přání získat nebo udrţet státnost. 
> Lze rozlišit různé kulturní a politické podoby nacionalismu. Kulturní 
nacionalismus klade důraz na obrození národa jako svébytné civilizace, 
a to na základě víry v národ jako v celek unikátní, historický a organic-
ký. Naopak politický nacionalismus vychází z toho, ţe národ je samo-
statné politické společenství; tento nacionalismus je tudíţ spjat s idejemi 
typu svrchovanosti a sebeurčení. 
> Někteří političtí myslitelé líčí nacionalismus jako jev moderní, souvi-
sející s industrializací a nástupem demokracie; jiní hledají jeho kořeny 
v předmoderních etnických loajalitách a identitách. Povaha nacionalis-
mu nabývala značně rozdílných podob. Ovlivňovala ji jak historická si-
tuace, ve které nacionalismus vznikl, tak politické záměry, se kterými 
byl spojován. 
> Existovala řada navzájem značně odlišných projevů politického naci-
onalismu. Liberální nacionalismus se zakládá na víře v univerzální prá-
vo na sebeurčení. Konzervativní nacionalismus oceňuje, ţe národní pat-
riotismus dokáţe produkovat sociální soudrţnost a vést k politické jed-
notě. Rozpínavý nacionalismus je motorem agrese a imperiálních výbo-
jů. Protikoloniální nacionalismus je spjat s bojem za národní osvoboze-
ní, který často splývá s úsilím o sociální rozvoj. 
> Sířící se multikulturalismus představuje pro nacionalismus řadu výzev. 
Z liberálního hlediska lze těmto výzvám čelit, je-li identita národa vy-
tvářena na základě spíše občanské a politické věrnosti a loajality neţ na 
základě etnické či kulturní homogenity. Za kulturní rozrůzněností však 
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musí stát tolerance a osobní svoboda. Konzervativci naproti tomu tvrdí, ţe 

multikulturalismus oslabuje národní jednotu, protoţe plodí podezíravost, 
nepřátelské postoje a dokonce násilí. 

> Formou politické organizace, které se na světě dostává nejširšího uznání, 
je národní stát, ve kterém se často spatřuje jediná legitimní jednotka 
politického vládnutí. Jeho síla tkví v tom, ţe nabízí vyhlídky jak na kul-
turní soudrţnost, tak na politickou jednotu; těm, kdo sdílejí společnou 

kulturní nebo etnickou identitu, tak umoţňuje vyuţívat právo na samo-
statnost a sebeurčení. 
> Před národním státem dnes stojí řada problémů a otázek. Národní státy 
jsou vystavovány odstředivým tlakům, jejichţ zdrojem je vzestup politiky 
etnik. Vnější hrozby vyplývají z narůstající moci nadnárodních orgánů, z 
postupu ekonomické a kulturní globalizace a z potřeby nacházet 

mezinárodní řešení environmentální krize. 

Otázky k diskusi 

- Kde se vzaly národy? Jsou to útvary přirozené nebo umělé? 
- Proč se cenila národní hrdost a loajalita k vlasti? 
- Je pravda, ţe kulturní nacionalismus dělá z národa vězně jeho vlastní 

minulosti? 
- Proč se nacionalismus projevil jako tak mocná politická síla? 

- Vede nacionalismus nutně k uzavřenosti a ke konfliktům? 
- Obohacuje multikulturalismus společnost nebo ohroţuje sociální sta-

bilitu? 
- Je národní stát jedinou legitimní jednotkou politického vládnutí? 
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KAPITOLA 7 

Globální politika 

„V našem vědeckém věku znamená válka dříve či později 

celosvětovou smrt." 

Bertrand Russell, Nepopulární eseje (1950) 

Konec 20. století dosvědčil, ţe svět se stal - řečeno slovy Marshalla 
McLuhana - „globální vesnicí". Fenomén globalizace od základu změ-
nil naše chápání politiky i podstaty politické interakce. V centru tradič-
ního pohledu na politiku byl stát: stát se chápal jako hlavní politický ak-
tér a pozornost se soustřeďovala na činnost spojenou s vládnutím na ná-
rodní úrovni. Z toho vyplývalo, ţe je zásadní rozdíl mezi vnitřní a za-
hraniční politikou, tedy tím, co se odehrává uvnitř národního státu a tím, 
co se  děje za jeho hranicemi. Dění za hranicemi státu se dokonce stalo 
předmětem nového samostatného oboru mezinárodních vztahů. Globali-
zace však rozdíl mezi „vnitřním" a „zahraničním" oslabila a moţná zli-
kvidovala, protoţe, jak někteří autoři tvrdí, vedla ke vzniku světové spo-
lečnosti. Přestoţe i nadále jsou národní státy nejdůleţitějšími aktéry na 
světové scéně, nelze popřít, ţe vzrůstá vliv nadnárodních útvarů i mezi-
národních uskupení a organizací. 

V 7. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

-Jak se analyzovala a vysvětlovala mezinárodní či světová politika? -
Bude se světový řád 21. století vyznačovat mírem a harmonií nebo 
chaosem a rozvratem? 
- Co je globalizace? Jak ovlivňuje národní stát? 
- Je globalizace prospěšná nebo škodlivá? 
- Jaké vyhlídky mají nadnárodní regionální útvary? 
- Můţe se někdy uskutečnit idea světové vlády? 

Jak porozumět světové politice 

Uznání, ţe politologie má i svou mezinárodní dimenzi, je staré jako 
tento obor sám; uţ v antickém Řecku se psalo o konfliktech a válkách 
mezi městskými státy. Moderní mezinárodní systém však existuje teprve 
od 16. a 17. století, kdy se objevily centralizované státy. Tento proces byl 
završen Vestfálskou smlouvou (1648), která ukončila třicetiletou válku 
a kterou evropské mocností uznaly svrchovanost a nezávislost všech stá-
tů. Systém evropských států se pak rozšířil o Spojené státy, které po 
svém vítězství nad Španělskem v roce 1898 byly uznány za velmoc, 
a o Japonsko, kterému se téhoţ uznání dostalo po jeho vítězství nad Rus-
kem z let 1904-1905. Imperialismus (viz str. 152) a zejména evropská 
„rvačka o kolonie" v Africe a Asií z konce 19. století dodaly mezinárod-
nímu systému skutečně globální rozměr. 

Dvacáté století se tak stalo svědkem vzniku světové politiky, a to 
v tom smyslu, ţe modely konfliktů a spolupráce mezi státy a meziná- 
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Pojem 
Internacionalis-
mus 
Internacionalismus 
(internationalism) 
je politická teorie 
nebo praxe, zaloţe-
ná na mezinárodní 
nebo celosvětové 
spolupráci. Vychází 
z univerzalistic- o 

kých předpokladů o 
lidské přirozenosti, 
jimţ odporuje 
politický nacio-
nalismus, který 
zdůrazňuje, ţe po-
litická identita je do 
značné míry 
utvářena přísluš-
ností k národu. 
Hlavní internacio-
nalistické tradice 
vycházejí z libera-
lismu a socialismu. 
Liberální internaci-
onalismus se opírá 
0 individualismus. 
To se projevuje na-
příklad v názoru, ze 
lidská práva mají 
konec konců 
„vyšší" status neţ 
suverénní autorita 
národa. Socialistic-
ký internacionalis-
mus je zaloţen na 
víře v mezinárodní 
třídní solidaritu 
(proletářský inter-
nacionalismus), 
podporovanou 
předpoklady o spo-
lečném lidství. 
1 v rámci feminis-
mu a environmen-
talismu existují ši-
roce rozpracovaná 
internacionalistická 
stanoviska. 

Studená válka 
(cold war). Období 
rivality mezi Zápa-
dem, ovládaným 
USA, a Východem, 
ovládaným SSSR, 
které trvalo od roku 
1945 aţ do 
zhroucení komu-
nismu v revolucích 
let 1989-1991 (viz 
str. 153). 

rodními organizacemi se rozšířily na celou planetu. To se nejděsivěji 
projevilo v podobě 1. světové války (1914-1918), 2. světové války 
(1939-1945) a studené války. S blíţícím se koncem 20. století narůsta-
lo vědomí, ţe se změnily samy parametry politického ţivota. To od zá-
kladu zpochybnilo tradiční rozlišování vnitřní a mezinárodní politiky. 
O těchto sloţitých a mnohostranných změnách se stále častěji hovořilo 
jako o „globalizaci" (viz str. 160). 

Máme-li však tento i další vývoj analyzovat, musíme nejprve pro-
zkoumat, z jakých hledisek se mezinárodní a světová politika tradičně 
analyzovala. Hlavní teoretické „školy" mezinárodní politiky jsou tyto: 

-idealismus, -
realismus, -
pluralismus, - 
marxismus. 

Idealismus 

Definitorickým znakem idealismu je, ţe na mezinárodní politiku po-
hlíţí z hlediska morálních hodnot a právních norem. Jeho stoupencům 
nejde ani tak o empirický rozbor (tedy o to, jak se aktéři na mezinárodní 
scéně skutečně chovají), jako o normativní soudy (tedy o to, jak by se 
aktéři na mezinárodní scéně měli chovat). Proto se idealismus někdy 
chápe jako odrůda utopismu (viz str. ...). Byla vypracována celá škála 
idealistických teorií. Např. Tomáš Akvinský (1224-1274) psal ve stře-
dověku o tom, co je „spravedlivá válka"; snaţil se tak jednání vládců na 
mezinárodní scéně zařadit do kontextu morálky. Tvrdil, ţe válku lze 
ospravedlnit pouze za splnění tří podmínek. Za prvé, válku musí vyhlá-
sit vládce, který je k tomu oprávněn. Za druhé, příčina, kvůli níţ se vál-
ka vede, musí být spravedlivá, tj. válka musí být odplatou za způsobenou 
křivdu. Za třetí, spravedlivá válka musí být vedena s úmyslem dosáhnout 
dobra nebo předejít zlu, nikoli dát průchod chtivosti nebo krutosti. Im-
manuel Kant jako jeden z prvních dospěl k ideji světové vlády. Podle je-
ho názoru morálka i rozum velí, aby nebylo válek; budoucnost lidstva je 
podle něj spjata s perspektivou „všeobecného a trvalého míru". 

Základem většiny forem idealismu je internacionalismus, tedy pře-
svědčení, ţe uspořádání lidských věcí se musí řídit univerzálními a nikoli 
jen národními principy. To se obvykle odráţí v předpokladu, ţe lidské zá-
leţitosti se na domácí i mezinárodní úrovni vyznačují harmonií a spolu-
prácí. Jedna z nejvlivnějších podob idealismu je obsaţena v liberalismu. 
Liberálové sice tradičně souhlasili, ţe hlavní jednotkou politické organizace 
je národ, zdůrazňovali však také význam vzájemné závislosti a volného 
obchodu. Argumentovali prostě tím, ţe „válka se nevyplácí". Takový in-
ternacionalismus se odráţí i ve víře v kolektivní bezpečnost (viz str. 174) 
a v mezinárodní právo (viz str. 175), vtělené do organizací typu Společ-
nosti národů a OSN. Např. americký prezident Woodrow Wilson tvrdil, ţe 
1. světová válka byla důsledkem „staré politiky" militarismu a expanzio-
nismu, kterou sledovaly mnohonárodní říše. Nejlepším lékem proti vál-
kám bylo podle něho vybudování světa demokratických národních států, 
připravených spolupracovat v oblastech společného zájmu a ničím nemo-
tivovaných k tomu, aby se pouštěly do výbojů a ničení. 
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Immanuel Kant (1724-1804) 
Německý filozof Kant proţil celý svůj ţivot v Königsbergu (česky Královci) v tehdejším 
Východním Prusku. V roce 1770 se stal profesorem logiky a metafyziky na tamní univerzitě. 
Poznání není podle jeho „kritické filozofie" pouhým nakupením smyslových vjemů; závisí na 
pojmovém aparátu lidského rozumu. V oblasti politického myšlení přisuzoval Kant klíčový 
význam morálce. Byl přesvědčen, ţe ze zákonů rozumu vyplývají kategorické imperativy, z 
nichţ hlavnim je povinnost zacházet s lidmi jako s „cíli" a nikdy jen jako s „prostředky". Ke 
Kantovým nejvýznamnějším dílům patří Kritika čistého rozumu (1781), Kritika praktického 
rozumu (1788) a Kritika soudnosti (1790). 

Po letech vysmívání a očerňování, kterého se mu dostávalo ze strany 
teoretiků realismu, byl idealismus znovu oţiven koncem 20. století. V tom, 
čemu se obvykle říká neoidealismus, se odráţí rozčarování z nemorální 
mocenské politiky věku supervelmocí. Jedním z prvních příkladů 
neoidealismu byl pokus prezidenta Cartera ze 70. let, který měl vést k 
obnově morálního rozměru zahraniční politiky USA, a to zdůrazňováním, 

ţe hospodářská a vojenská pomoc by měla záviset na výsledcích, kterými 
se přijímající reţimy vykáţí v oblasti lidských práv. Tématu mezinárodní 
spolupráce a společné bezpečnosti se v 80. letech ještě směle-ji chopil 
sovětský prezident Michail Gorbačov, který mluvil o „společném 
evropském domě" a tvrdil, ţe doktrína lidských práv stojí nad ideo-
logickou rivalitou komunismu a kapitalismu. 

Perspektiva jaderné smrti (produkt léta trvajícího neustálého zvyšování 
zbrojních výdajů na Východě i na Západě) dodala idealistickým teoriím v 
mnoha směrech ještě větší impuls. Jeho projevem byl nástup mírového 
hnutí, opřeného o značně internacionalistickou filozofii, často spojovanou 
s pacifismem, a vyznačujícího se zásadním odmítnutím války a všech 
forem násilí jako jevů zlých v samé své podstatě. Neoidealis-tické postoje 
se uplatňovaly i ve vztahu k pojmu „světové společnosti", spojovanému 

obvykle s australským diplomatem a vědcem Johnem Bur-tonem (1972). 
Perspektiva světové společnosti odmítá jako obsolétní pojem 
svrchovaných národních států a zdůrazňuje místo něj model provázanosti a 
vzájemné závislosti, který Burton demonstroval na příkladu pavučiny. 
Takový pohled naznačuje, ţe stará mocenská politika do značné míry 
ustoupila systému, kdy se mezinárodní konflikty řeší pokojnými 

prostředky a ve spolupráci. 

Realismus 

Realistická tradice, zvaná někdy „politický realismus", se můţe vy-
dávat za nejstarší teorii mezinárodní politiky. Její zárodky lze objevit uţ v 
Thukydidových Dějinách peloponnéské války (431 př. Kr.) a v Sun-co-vě 
klasickém díle O vojenském umění, které pojednává o strategii a které 

vzniklo v Číně zhruba ve stejné době jako řecké dílo Thukydidovo. 
Dalšími významnými představiteli realistické tradice jsou Machiavelli (viz 
str. 26) a Thomas Hobbes (viz str. 321). Jako pohled na mezinárodní 
politiku však realismus převládl teprve ve 20. století. Významnými 
podněty tu byly 1. a 2. světová válka. Zatímco idealismus zdůrazňuje, ţe 
mezinárodní vztahy by se měly spravovat morálkou, základem realismu je 

důraz na mocenskou politiku a sledování národních zájmů. Jeho vý-
chozím předpokladem je, ţe hlavním aktérem na mezinárodní nebo svě- 

Neoidealismus 
(neo-idealism). Je-
den z pohledů na 
mezinárodní politi-
ku, který zdůrazňu-
je praktickou hod-
notu morálky a ze-
jména úctyo k lid-
ským právům a ná-
rodní nezávislosti. 

Mocenská politika 
(power pohtics)o. 
Jeden z přístupů k 
politice, který se 
opírá o předpoklad, 
ţe snaha získat 
moc je hlavní sna-
hou lidí; někdy se 
tento termín pouţí-
vá ve smyslu po-
pisném. 
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Pojem 
Suverenita 
Suverenita čili svr-
chovanost (sovere-
ignty) je, jednoduše 
vyjádřeno, princip 
absolutní a ne-
omezené moci. 
Zpravidla se ale 
rozlišuje suverenita 
právní a politická a 
suverenita dovnitř a 
navenek. Právní 
suverenita je 
nejvyšší právní 
autorita, tj. nezpo-
chybnitelné právo 
poţadovat právem 
definovanou po-
slušnost. Politická 
suverenita je zase 
neomezena politic-
ká moc, tj. schop-
nost poslušnost na-
řídit, zpravidla díky 
monojpolu do-
nucovaci moci. 
Vnitřní suverenita 
znamená nejvyšší 
moc/autoritu uvnitř 
státu, jejímţ nosi-
telem je orgán, kte-
rý přijímá rozhod-
nutí závazná pro 
všechny občany, 
orgány a instituce 
uvnitř geografic-
kých hranic státu. 
Vnější suverenita 
souvisí s místem, 
které má stát v me-
zinárodním řádu a s 
jeho schopností 
jednat jako útvar 
nezávislý a auto-
nomní. 

Mocenská rovno-
váha (balance of 
power). Model vzá-
jemných vztahů 
mezi státy, který 
obvykle brání agresi 
nebo rozpínavosti 
tím, ze je činí 
neuskutečnitelný- 

Velmoc (great po-
wer). Stát, o kterém 
se má za to, ţe patří 
mezi státy k nej-
mocnějším. To se 
odráţí v jeho vlivu 
na menši státy. 

Neorealismus 
{neo-realism\. Je-
den z pohledů na 
mezinárodní politi-
ku, který model 
mocenské politiky 
modifikuje pouka-
zem na strukturální 
meze mezinárodní-
ho systému. 

tové scéně je stát, který, jelikoţ je suverénní, dokáţe jednat jako auto-
nomní jednotka. Nadto: vzestup nacionalismu a nástup moderních ná-
rodních států (viz str. 143) přetvořily stát v kompaktní politické spole-
čenství, v jehoţ rámci jsou všechny ostatní loajality a vazby podřízeny 
loajalitě a vazbám k národu. 

Realisté jako např. E. H. Carr (1939) a Hans Morgenthau (1948) byli 
zţíravými kritiky zejména idealistické víry v internacionalismus a při-
rozenou harmonii. Carr dokonce tvrdil, ţe to byla naivní víra v meziná-
rodní právo a kolektivní bezpečnost, která v meziválečném období za-
bránila státníkům na obou stranách Atlantiku porozumět německé ex-
panzi a na základě toho jí čelit. Realisté naopak zdůrazňují, ţe meziná-
rodní politika - jelikoţ ţádná autorita vyšší neţ suverénní stát neexistuje 
- probíhá v „přirozeném stavu" a nevyznačuje se tudíţ harmonií, ale 
anarchií. V anarchickém mezinárodním systému je kaţdý stát nucen po-
máhat si sám a upřednostňovat svůj národní zájem, definovaný v pod-
statě jako přeţití státu a obrana jeho území. 

Proto realisté kladou takový důraz na úlohu moci v mezinárodních 
záleţitostech a proto také mají tendenci chápat moc v kategoriích vojen-
ské kapacity či síly. Mezinárodní anarchie však rozhodně neznamená ne-
ustálé konflikty nebo nikdy nekončící válku. Naopak. Model konfliktů 
a spolupráce v rámci systému států podle realistů do značné míry odpo-
vídá poţadavkům mocenské rovnováhy. To znamená, ţe státy při zajiš-
ťování národní bezpečnosti vstupují do aliancí, které jsou-li vzájemně 
vyváţené, mohou zajišťovat dlouhá období míru a mezinárodní stability. 
Takový mezinárodní systém je ovšem ze samé své podstaty dynamický: 
jestliţe mocenská rovnováha pomine, výsledkem je nejspíš válka. 

Realisté vţdy uznávali, ţe mezinárodní řád není klasickým „přiroze-
ným stavem", jelikoţ moc, bohatství a zdroje nejsou mezi státy rozděle-
ny rovnoměrně. Významným aktérům se tradičně přiznával status vel-
mocí (za studené války supervelmocí). Výsledná hierarchie států vnáší 
do mezinárodního systému jistý řád, v němţ se odráţí kontrola, kterou 
nad podřízenými státy vykonávají velmoci prostřednictvím obchodních 
uskupení, „sfér vlivu" nebo otevřené kolonizace (viz str. 140). Za stude-
né války to vedlo ke vzniku bipolárního uspořádání, v němţ se rivalita 
mocenských bloků USA a SSSR rozšířila téměř na celý svět. Realisté byli 
ovšem ochotni tvrdit, ţe bipolarita pomáhala udrţet mír, jelikoţ neu-
stále rostoucí zbrojní výdaje nastolily účinný systém jaderného odstra-
šování, a to zejména poté, co se v 60. letech uznala podmínka zaručené-
ho vzájemného zničení (mutually assured destruction - MAD). Stabilní 
hierarchie, opřená o přijatá pravidla a uznávané postupy, tak anarchii dr-
ţela v patřičných mezích a realisty vedla k akceptaci modifikované před-
stavy toho, co Hedley Bull (1977) označil za „anarchickou společnost". 

V 80 .letech vznikl pod vlivem Waltzovým (1979) a dalších autorů 
neorealismus (někdy zvaný „nový" čili strukturální realismus). Neorea-
listé sice nadále uznávají klíčový význam moci, události však obvykle 
vysvětlují spíše strukturou mezinárodního systému neţ cíli a povahou 
jednotlivých států. 

Realismus i neorealismus ovšem vyvolal i ostrou kritiku. Zejména se 
proti němu namítá, ţe oddělením politiky od morálky legitimizuje stup-
ňování zbrojení a hegemonistické ambice velmocí. Takto viděno, mo-



censká 
politika mír 
neudrţela; 
spíše 
udrţovala svět 
na pokraji 
jaderné 
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katastrofy. S druhou kritikou realismu přicházejí teoreticky (resp. teore-
tikové) feminismu. V úsilí o moc a v posedlosti národní bezpečností 
a vojenskou silou se podle nich můţe odráţet celosvětová nadvláda mu-
ţů - politiků, jejichţ priority jsou ze samé své podstaty agresivní a za-
měřené na vítězství v konkurenčním boji. Hlavní empirickou slabinou 
realistických teorií je, ţe pro soustředění pozornosti na státy jako domi-
nantní aktéry na mezinárodní scéně přehlíţely pluralistické tendence, 
které koncem 20. století změnily tvářnost mezinárodní politiky. Na mís-
to „klasického" realismu tudíţ do značné míry nastoupil neorealismus. 

Pluralismus 

Pluralistický pohled na mezinárodní politiku se objevil v 50. a 60. le-
tech 20. století, zejména v USA. Vycházel z idejí a hodnot liberalismu. 
Ve svém tradičním významu je pluralismus (viz str. 97) sociálněpolitic-
ká teorie, která zdůrazňuje rozptýlení moci mezi řadu konkurujících si 
orgánů nebo skupin. Jako teorie mezinárodní politiky se soustřeďuje ze-
jména na permeabilitu (prostupnost) státu a je alternativou modelu, kte-
rý do centra staví stát. Meze „státostředného" přístupu ilustroval John 
Burton (1972) přirovnáním k biliáru. Jím chtěl naznačit, ţe státy, podob-
ně jako biliárové koule, jsou podle realistů nepropustné, do sebe uzavře-
né útvary, které se navzájem ovlivňují tak, ţe na sebe zvnějšku tlačí. Su-
verénní státy se tudíţ v systému mezinárodní anarchie vůči sobě chovají 
jako koule, které se pohybují po biliáru a naráţejí na jiné. Toto přirov-
nání podle pluralistů mezinárodní politiku zkresluje, protoţe přehlíţí stále 
větší vliv nadnárodních aktérů typu nadnárodních korporací a nevládních 
organizací, a nedoceňuje vzájemnou závislost států, zejména pokud jde o 
ekonomiku. 

Výsledný pluralistický pohled tudíţ přichází se smíšeným modelem 
s aktéry různého druhu: nepřehlíţí národní vlády, zdůrazňuje však, ţe 
mezinárodní politiku utváří daleko širší škála zájmů a skupin. V této per-
spektivě je přinejmenším třeba nahradit důraz na vnější suverenitu, pro 
realismus ústřední, skromnějším pojmem autonomie. Díky tomu lze or-
ganizace a útvary typu Greenpeace, Organizace pro osvobození Palesti-
ny, firmy Coca-Cola a papeţského stolce uznat za mezinárodní aktéry ve 
stejném smyslu, jako jimi jsou státy Francie nebo Argentina. Vzhledem 
k důrazu, který klade na rozptyl moci, pluralismus fakticky zpochybňu-
je sám pojem autonomního aktéra; důrazně totiţ upozorňuje, ţe všichni 
aktéři (vládní i nevládní) operují v systému brzd a omezení, který brání, 
aby se cokoli pohybovalo samostatně a nezávisle. Tak mohl např. Alli-
son (1971) dospět při rozboru kubánské raketové krize z roku 1962 k zá-
věru, ţe rozhodnutí jsou častěji utvářena byrokraticko-politickým kon-
textem neţ nějakým „racionálním" sledováním národního zájmu. 

Jedním z důleţitých důsledků pluralistického přístupu k mezinárodní 
politice je konečně i to, ţe upozorňuje na odklon od mocenské politiky 
a od snah o „zvětšení" národa. V něm se projevuje ani ne tak idealistic-
ká víra v abstraktní principy jako spíše uznání, ţe je-li moc široce distri-
buována, konkurence se pomalu stává kontraproduktivní. Proto plura-
listé obvykle tvrdí, ţe ve světě, v němţ sílí vzájemná závislost, se nako-
nec ukáţe, ţe tendenci ke spolupráci a integraci (projevující se moţná 
nejvýrazněji v Evropě) nebude moţno čelit. 
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Pojem 
Imperialismus 
Imperialismus (im-
perialism) je obec-
ně vzato politika 
rozšiřovaní moci 
nebo panství státu 
za jeho hranice. 
Dříve se toto slovo 
uţívalo k označení 
ideologie, která 
podporuje vojen-
skou expanzi a im-
periální zisky a 
čerpá přitom 
zpravidla z nacio-
nalistických a ra-
sistických doktrín. 
Dnes se uţívá spíše 
k popisu systému 
politického ovládá-
ní nebo ekonomic-
kého vyuţívání, 
kterého se mělo 
sledováním tako-
vých cílů dosáh-
nout. V marxistické 
tradici se impe-
rialismus chápe ja-
ko ekonomický iev, 
který je obvykle 
výsledkem tlaku na 
vývoz kapitálu. 
Neomarxiste však 
upozorňují na jem-
nější formu imperi-
alismu, obvykle 
zvanou neoxoloni-
alismus, pomocí 
níţ průmyslově vy-
spěle země kontro-
lují cizí území tak, 
ţe ho sice ekono-
micky ovládají, zá-
roveň však respek-
tují jeho formální 
politickou nezávis-
lost. Teoretikové 
realismu pohlíţejí 
na imperialismus 
jako na jev spíše 
politický; spatřují v 
něm snahu státu o 
získání moci a 
strategických vý-
hod za pomoci ex-
panze a dobyvač-
ných válek. 

Marxismus 

Pohled na mezinárodní politiku, který nabízí marxismus, ostře kon-
trastuje s běţnými paradigmaty. Marxistický přístup se vyznačuje zdů-
razňováním ekonomické politiky a úlohy mezinárodního kapitálu. Marxovi 
(viz str....), pravda, šlo především o analýzu antagonismu mezi burţoazií a 
proletariátem; mezinárodní perspektiva byla však implicite v jeho díle 

přítomna. Jasným projevem toho bylo Marxovo uznání, ţe třídní loajalita 
překračuje národní hranice. To mu umoţnilo, aby v závěru Ko-
munistického manifestu (1848) zvolal „Proletáři všech zemí, spojte se!" 
Jinak řečeno: zatímco podle liberálních a realistických teorií je moc or-
ganizována vertikálně, v čemţ se projevuje rozdělení světa na nezávislé 
státy, marxismus přichází s teorií horizontálního uspořádání, která se opírá 

o tvrzení, ţe třídy jsou mezinárodní. Co ovšem z tohoto pohledu na 
kapitalismus jako mezinárodní systém vyplývá, ukázal teprve Lenin ve své 
práci Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (1917). Lenin (viz 
str. 97) tvrdil, ţe v imperiální expanzi se odráţí vnitrostátní snaha 
kapitalismu vývozem nadbytečného kapitálu udrţet úroveň zisků, a zeje to 
právě tato snaha, která dovádí velké kapitalistické mocnosti ke vzájemným 

konfliktům; výsledná válka (1. světová) je tudíţ v podstatě válkou 
imperialistickou, protoţe jejím smyslem a cílem je ovládnutí kolonií v 
Africe, Asii i jinde. 

Moderní marxisté čili neomarxiste (viz str. 112) však uznávají ome-
zenost klasického marxisticko-leninského modelu. Mj. se ukázalo, ţe 
imperialismus počátku 20. století nebyl „nejvyšším" (tj. posledním) sta-

diem kapitalismu; naopak předpoklad, podle něhoţ je politika státu pou-
hým odrazem kapitalistických zájmů, se ukázal jako značně zúţený. 
Uznáním „relativní autonomie" státu se neomarxiste fakticky přiblíţili 
pluralistickému názoru, podle něhoţ se na světové scéně projevuje vliv 
různých orgánů a útvarů (subnárodních, nadnárodních a mezinárodních). 
Neomarxistický pohled se však vyznačuje tím, ţe zatímco klasický mar-

xismus zdůrazňoval rivalitu samostatných národních kapitalismů, neo-
marxismus upozorňuje, ţe v průběhu 20. století se vyvinul globální ka-
pitalistický systém. 

Podle neomarxistů se tento systém vyznačuje především tím, ţe třídní 
zájmy jsou organizovány mezinárodně, a to v důsledku vzniku nadnárod-
ních korporací. Nadnárodní korporace podle tohoto názoru nenahradily jen 

suverénní státy jako hlavní aktéry na světové scéně; tyto korporace - stejně 
jako státy a mezinárodní organizace - také fungují v rámci strukturálních 
omezení, která zajištlijí dlouhodobé zájmy globálního kapitalismu. 
Neomarxiste učí, ţe tato globální struktura výroby a směny je organizována 
hierarchicky, tj. ţe rozdělila svět na „jádro" a „periferii" (viz str. 192). 
Oblasti tvořící jádro (core), např. vyspělý Sever, těţí z technologických 

inovací a trvale vysoké úrovně investic, zatímco periferní oblasti (perip-
heral areas), například méně rozvinutý Jih, jsou zdrojem levných pracov-
ních sil a často jsou závislé na trţních plodinách. V těchto globálních ne-
rovnostech se odráţejí nerovnosti, se kterými se na regionální úrovni set-
káváme v národních ekonomikách. Zatímco regiony tvořící jádro jsou za-
členěny do globální ekonomiky, regiony tvořící periferii jsou fakticky mar-

ginalizovány a stávají se ţivnou půdou etnického nacionalismu. Ekono-
mická globalizace jde tudíţ ruku v ruce s národní desintegrací. 
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Měnící se světový řád 

Počátek a konec studené války 

Dne 9. listopadu 1989 vzali jásající východoněmečtí demonstrante 
útokem Berlínskou zeď a to, co se časem stalo hlavním symbolem éry 
studené války, začali rozebírat. Na jaře 1990, během kuvajtské krize, za 
které vznikla široká mezinárodní koalice odporu proti irácké agresi, vy-
hlásil americký prezident Bush počátek „nového světového řádu". V lis-
topadu 1990 se v Paříţi sešli představitelé Varšavského paktu a NATO, 
vojenských podob konfrontace Východu a Západu, aby vyhlásili, ţe 
skončilo nepřátelství, a oficiálně tak pochovali studenou válku. Jak však 
vlastně studená válka započala? Co způsobilo, ţe zůstala „studenou" 
a nezměnila se v „horkou"? A co vlastně konec studené války přinesl? 
Zvítězil v ní někdo? 

Diskuse, jak studená válka začala a z čeho povstala, je úzce spjata s 
rivalitami a s ideologickým viděním, které pomáhaly studenou válku 
živit. Tradiční čili „ortodoxní" vysvětlení viní jednoznačně Sovětský 
svaz. Ve smrtícím sevření, v němţ Sovětský svaz drţel východní Evro-
pu, spatřuje projev dávných ruských imperiálních ambicí, kterým mar-
xísticko-leninská doktrína celosvětového třídního boje dodala jen nový 
impulz. S tímto názorem vystoupil uţ v roce 1947 George Kennan ve 
slavných článcích „pana X", které sovětský komunismus líčily jako by-
tostně agresivní; v 80. letech byl tento názor znovu oţiven, kdyţ prezi-
dent Reagan popsal SSSR jako „říši zla" (evil empire). Takto viděno, 
problémem byla komunistická rozpínavost, komunistický expanzionis-
mus, a politika USA se počínaje Trumanem soustředila na jeho zadrţo-
vání zprvu hospodářskou obnovou Evropy pomocí Marshallova plánu 
(1946), následně pak vytvořením vojenské aliance v podobě Organizace 
Severoatlantické smlouvy (NATO). 

Objevil se však i „revizionistický" výklad studené války, který si za 
vietnamské války získal rostoucí podporu takových vědců, jako je např. 
Gabriel Kolko (1988). Ten líčil sovětskou politiku jako spíše defenzivní 
neţ agresivní a tvrdil, ţe jejím hlavním motivem byla. touha po jakémsi 
nárazníkovém pásmu mezi SSSR a nepřátelským Západem, a zájem na 
tom, aby Německo zůstalo navţdy oslabeno. Tento názor upozorňoval 
rovněţ na rozpínavou politiku USA. Podle něj bylo cílem americké po-
litiky nastolit „americký mír", Pax Američana, který by zaručil otevře-
nost světových trhů   americkému kapitalismu. Touhu USA po ekono-
mickém ovládnutí světa účinně zakrýval fanatický antikomunismus ob-
dobí maccarthismu. Slabinou jak ortodoxního, tak revizionistického lí-
čení však je, ţe obě předkládají jednostranný pohled, ve kterém se spíše 
projevuje touha rozloţit vinu za studenou válku neţ přispět k historické-
mu porozumění. Proto se také objevila řada vysvětlení „postrevizionis-
tíckých". 

Některá z nich připisují hegemonistické ambice oběma supervelmo-
cem a tvrdí, ţe studená válka byla nevyhnutelným důsledkem mocen-
ského vakua, které vzniklo poráţkou Německa a Japonska a vyčerpáním 
Spojeného království (Yergin, 1980). Jiná vysvětlení spíše zdůrazňují ne-
dorozumění a promarněné příleţitosti (McCauley, 1983). První známky 
naděje co do uspořádání po 2. světové válce byly fakticky zřejmé ve víře 
prezidenta Roosevelta v mírovou spolupráci pod patronací právě vy- 

Pojem 
Studená válka 

„Studená válka" 
(Cold war — tento 
termín poprvé pou-
ţil Walter Lipp-
mann v roce 1944) 
je stav dlouhodo-
bého vystupňova-
ného napěti mezi 
státy nebo proti sobě 
stojícími aliancemi, 
které málem 
přerůstá v otevře-
nou („horkou") 
válku. Zpravidla se 
toto označení spo-
juje s obdobím po-
litické, ekonomické, 
kulturní a vojenské 
rivality mezi 
„kapitalistickým" 
západním blokem a 
„socialistickým" 
blokem východním, 
a tudíţ mezi 
supervelmo-cemi - 
USA a SSSR. Jeho 
počátek se obvykle 
klade do roku 1947, 
kdy byla vyhlášena 
tzv. Tru-manoya 
doktrína; někteří 
autoři však spojují 
počátek studené 
války uţ s 
Postupimskou 
konferencí v roce 
1945 či dokonce se 
západní intervencí 
proti bolševikům za 
občanské války v 
Rusku (1918-1921). 
í kdyţ šlo o válku 
„studenou", kdy se 
rivalové vyhýbali 
přímé konfrontaci, 
příznačné pro celé 
toto období byly 
tajné operace a vál-
ky „v zastoupení". 
O novém napětí 
mezi supervelmo-
cemi, spojovaném 
se zintenzivněným 
vyzbrojováním USA 
za Ronalda 
Reagana, se často 
hovoří jako o „dru-
hé studené válce" 
(1981-1990). 

Rozpínavost (ex- 

ansionism). 
Politika 
 ozbrojené agre-

se, která má zajistit 
územní zisky; jev 
úzce spjatý s impe-
rialismem. 



Bipolanta (bipola 
nty), dvoupólo-
vost. Tendence 
mezinárodního 
systému rotovat 
kolem dvou pólů 
(velmocenských 
bloku); bipolarita 
vede k rovnováze a 
stabilitě. 

Détente (franc), 
doslova uvolňování, 
uklidňování; 
zmírňování napětí 
mezi dosud antago-
mstickými státy 
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národů i ve Stalinově přístupu k Titovi v Jugoslávii a k Maovi v Číně, 
evidentně prostému jakéhokoli nadšení. Jakmile se však na Východě i 
na Západě ujala mentalita „bomb, dolarů a doktrín", byl pád do 
vzájemné podezíravosti a zarytého nepřátelství nevyhnutelný. 
První fáze studené války byla vybojována v Evropě. Rozdělení Evropy, 

které bylo důsledkem poráţky Německa (sovětská Rudá armáda po-
stupovala z východu, Spojené státy, Spojené království a jejich spojenci ze 
západu), se brzy stalo trvalým: řečeno slovy Winstona Churchilla, mezi 
Východem a Západem byla spuštěna „ţelezná opona" (iron curtain). Tento 
proces byl dovršen v roce 1949, kdy vzniklo „dvojí Německo" a kdy se 
zrodila dvě proti sobě stojící vojenská uskupení - NATO a po něm v roce 
1955 Varšavská smlouva. Poté se studená válka globalizovála. Korejská 
válka (1950-1953) spolu s čínskou revolucí v roce 1949 znamenala 
rozšíření studené války na Asii. V průběhu 60. a 70. let se mezinárodní krize 
od Blízkého východu do Latinské Ameriky a od Afriky do Indočíny staly 
součástí boje mezi SSSR a USA, který byl sám o sobě projevem ještě 
širšího střetu mezi komunismem a kapitalismem. Bipo-lární model 
studené války pozbýval však od 60. let na jasné vyhraně-nosti. Stalo se 
tak v důsledku za prvé postupující fragmentace (tříštění) komunistického 
světa (zejména narůstající nevraţivosti mezi Moskvou a Pekingem) a za 
druhé návratu Japonska a Německa na scénu jako „ekonomických 
supervelmocí". Jedním z důsledků této rodící se multi-polarity byla détente 
mezi Východem a Západem. To se odrazilo v historické návštěvě prezidenta 
Nixona v Číně v roce 1972 a v rozhovorech o omezení strategických 
zbraní v letech 1967-1979, které vyústily ve smlouvy SALT I a SALT II. 
Diskuse o konci studené války zabředla do zhruba stejných ideologických 

střetů jako diskuse o jejím počátku. Jedna verze připisuje konec studené války 
Ronaldu Reaganovi, který počátkem 80. let zahájil nové zbrojní úsilí 
Spojených států, zejména v podobě Strategické obranné iniciativy (SDI, 
označované rovněţ jako „hvězdné války") z roku 1983, kterou dal podnět ke 
„druhé studené válce". Výsledkem bylo, ţe Sovětský svaz byl zataţen do 
zbrojních závodů, které jeho beztak uţ křehká ekonomika nemohla vydrţet. 
V jakési širší podobě bylo toto vysvětlení rozvinuto, mj. Fukuyamou  (1992), 
do podoby triumfalistické teze o „konci dějin". Podle ní Západ „vyhrál" 
studenou válku konec konců díky tomu, ţe liberální demokracie amerického 
stylu nabízela jediný ţivotaschopný ekonomický i politický systém. Jiné 
varianty však spíše zdůrazňují strukturální slabiny sovětské ekonomiky a 
katastrofálně chybné řízení reformního procesu Michailem Gorbačovem. 

Nahlíţeno takto, ne výkonnost systému centrálního plánování a to, ţe 
reformy neproběhly uţ dříve, podkopaly legitimitu komunistických reţi-
mů v SSSR a ve východní Evropě, které nedokázaly uspokojit rostoucí 
poptávku po spotřebním zboţí a politických svobodách západního stylu. 
Gorbačovovy reformy, zahájené v roce 1985, přivodily pouze zhroucení 
nevýkonného, leč stále ještě fungujícího ekonomického systému, a tím, 

ţe zmírnily sevření komunistickou stranou, uvolnily odstředivé síly, které 
koncem roku 1991 přivodily likvidaci samotného SSSR. Někteří do-

konce naznačují, ţe studená válka a zejména obnovené nepřátelství za 
Reagana pomohly prodlouţit ţivot Sovětského svazu. Tím, ţe udrţova- 
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la při ţivotě ideu „kapitalistického" ohroţení zvnějšku, tam studená 
vál-ka přinejmenším navozovala jistou míru vnitřní konsolidace. 

Je ovšem sporné, zda události tak zásadního historického významu, 
jakými počátek i konec studené války nepochybně jsou, lze vůbec vy-
světlit jen jednou příčinou. Je například jasné, ţe události 80. let byly 
zčásti pokračováním procesu, který v 70. letech zahájila détente. Vý-
znám détente spočíval v tom, ţe na obou stranách zahájila prověrku stra-
tegických priorit, která pomohla nastolit otázku, zda je pokračující ne-
přátelství nutné nebo ţádoucí. Z tohoto hlediska i oţivení mírového hnu-
tí počátkem 80. let přispělo k poklesu domácí podpory pokračujícího 
konfliktu supervelmocí. Obecněji lze ovšem konec studené války chápal 
jako odraz posunu v globální mocenské rovnováze. Éra supervelmocen-
ské bipolarity se zrodila z mocenského vakua, které vedlo k tomu, ţe  ja-
ko dominantní aktéři zbyly na světové scéně USA a SSSR. Není však 
jasné, zda se éra po studené válce bude vyznačovat unipolatitou, ve kte-
ré dominují Spojené státy, nebo nějakým novým multipolárním uspořá-
dáním světa. 

Světový řád 21. století 

Zrod světa po studené válce byl provázen vlnou optimismu a idealis-
mu. Éra supervelmocí se vyznačovala rivalitou Východu a Západu, která 
zasáhla celý svět a vedla k nahromadění jaderných zbraní, jeţ hrozily 
zkázou planety. Ve chvíli, kdy se ve východní Evropě hroutil komunis-
mus a sovětská moc byla jak doma, tak na mezinárodní scéně na ústupu, 
se zdálo, ţe se rodí „jeden svět", který bude hovořit „jedním hlasem". 
„Nový světový řád", přinejmenším v té podobě, jak si ho představoval 
prezident George Bush st., se měl opírat nikoli o ideologický konflikt 
a rovnováhu teroru, ale o společně uznávané mezinárodní normy a stan-
dardy morálky. Základem tohoto rodícího se světového řádu mělo tedy 
být uznání, ţe spory je třeba řešit pokojně, ţe je třeba čelit agresi a ex-
panzionismu, kontrolovat a sniţovat zásoby zbraní a respektováním lid-
ských práv zaručit, ţe s obyvatelstvem všech států se bude zacházet spra-
vedlivě. Nadto se zdálo, ţe po studené válce světový řád snadno překo-
nal první sérii svých velkých zkoušek. 

Irácká anexe Kuvajtu v srpnu 1990 vedla ke vzniku široké aliance zá-
padních i islámských států, která během války v Perském zálivu (1991) 
irácké ozbrojené síly z Kuvajtu vypudila. Rozpad Jugoslávie v roce 
1991, který předcházel válku mezi Srbskem a Chorvatskem, vedl k to-
mu, ţe Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE), v pro-
sinci 1994 přejmenovaná na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě (OSCE), byla poprvé pouţita jako mechanismus řešení mezi-
národních krizí; výsledkem byla mj. naděje, ţe tato organizace případně 
nahradí jak Varšavský pakt, tak NATO. I kdyţ nepřátelství mezi super-
velmocemi tuto organizaci po jejím vytvoření na Helsinské konferenci 
(1975) fakticky postavilo na vedlejší kolej, bylo to zasedání šéfů vlád 
CSCE v Paříţi v listopadu 1990, které vyústilo ve smlouvu, jeţ formálně 
ukončila studenou válku. Brzy se však ukázalo, ţe příslib harmonie a 
spolupráce, vyslovený na samém počátku, je iluzorní; na povrch totiţ 
vypluly nové podoby neklidu a nestability. 

Unipolarita (uni-
polarity),jednopó-
lovost. Mezinárod-
ní systém, ve kte-
rém existuje jen je-
den dominantní 
stát; existence pou-
ze jedné velmoci. 

Multipolarita 
(multipolarity), 
mnohopólovost. 
Mezinárodní 
systém, ve kterém 
existují tři nebo ví-
ce center moci, 
čímţ se vytváří ur-
čitá předpojatost ve 
prospěch proměnli-
vosti a moţná i ne-
stability. 
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Téma 
Humanitární intervence 

Humanitární intervence (humanitarian intervention) je vojenská inter-
vence podnikaná se záměry spíše humanitárními neţ strategickými. V růstu 
počtu humanitárních intervencí se projevuje širší přijetí univerzalistických 
doktrín typu lidských práv jviz str. 319) i skutečnost, ze demokratickou pod-
poru válcem lze ve stale vetší míře zajistit jen poukazem na morální důvod 
k němu. Ti, kdo humanitární intervenci podporují, v ní spatřují důkaz, ţe v 
globálním věku nemohou státy omezovat svou morální odpovědnost jen na 
vlastní lid. 

Humanitární intervence se povaţovala za odůvodněnou za těchto okol-
ností: 
- v případě hrubého porušování lidských práv (jakým je například vyhánění 

nebo likvidace značného počtu bezbranných lidí), 
- ohroţuje-li takové porušování bezpečnost sousedních států, 
- oslabuje-li nepřítomnost demokracie princip sebeurčení národa, 
- byly-h vyčerpány diplomatické nástroje a je-li lidská cena za intervenci 

menší nez za neintervenci. 
Ti, kdo humanitární intervenci kritizují, však upozorňují na to, ţe 

-kaţdé narušení státní svrchovanosti oslabuje zavedená pravidla světového 
řádu, 

- agrese byla téměř vţdy legitimizována humanitárními důvody (mezi pří-
klady figurují i Mussofini a Hitler), 

- ozbrojená intervence vţdy vede k tomu, ţe po ní nejsou věci lepší, ale horší, 
nebo vyústí v dlouhodobou angaţovanost intervenujících mocností. 

Svorníkem kýţeného nového světového řádu byly v mnoha směrech 
Spojené státy: na místo bipolárního uspořádání světa nastoupilo uspořádání 
unipolární, ve kterém USA, jediná mocnost, která disponuje vojenskou 
kapacitou a politickou autoritou, aby účinně intervenovala, hrají roli „svě-
tového četníka". To ukázala operace Pouštní bouře, ozbrojené vypuzení 
Iráku z Kuvajtu, to ukázala role, kterou USA sehrály při „humanitární in-
tervenci" NATO v roce 1999, jejímţ cílem bylo vypudit srbské ozbrojené 
síly z Kosova, to ukázalo letecké bombardování Afghánistánu, po němţ se 
v roce 2001 zhroutil reţim Talibanu. Nadto USA - na rozdíl od hegemo-
nistických mocností dřívějších dob - byly spjaty s principy liberální de-
mokracie a více jim tudíţ záleţelo na šíření politické svobody a trţního ka-
pitalismu neţ na plenění a dobývání. Tento názor podporovala Spojenými 
státy podněcovaná tendence k demokratizaci v takových částech světa, ja-
kými jsou například Latinská Amerika a Asie, ve kterých dříve panoval au-
toritarismus. Stručně řečeno, globální hegemonie (viz str. 223) USA slibo-
vala zajistit mezinárodní mír a politický a ekonomický rozvoj. 

Je však několik důvodů, proč toto mezinárodní bratrství a světový mír 
pod patronací USA zpochybnit. Za prvé, existují lidé, například Noam 
Chomsky (1994), kteří odmítají, ţe USA jsou nezainteresovanou světovou 
mocností a vyslovují pochybnosti, zda je na novém světovém řádu vůbec 
něco „nového". Například protiirácká koalice z let 1990-1991 byla moţná 
pouhým odrazem skutečnosti, ţe americký a širší západní zájem o dodávky 
ropy se shodoval s regionálními obavami z „Velkého Iráku", které se 
zmocnily islámských mocností, například Sýrie a Saudské Arábie. Jinak 
řečeno, kázání o mezinárodním právu a suverenitě národa bylo pouhou ka-
mufláţí mocenské politiky a sledování národního zájmu. Podobně inter-
vence v Kosovu moţná jen vystupňovala krutosti a násilnosti a dále oslabila 
úctu ke svrchovanosti národa. Sama idea nového světového řádu je moţná 
součástí historického inţenýrství, které má ochránit zájmy Spojených států 
a zachovat kontrolu USA nad globální ekonomikou. 
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Americký jazykovědec a radikální intelektuál. Narodil se ve Filadelfii v rodině přistěhovalců 
z východní Evropy. Zprvu se proslavil studiemi o jazyce. Jeho spis Syntaktické struktury 
(1957) znamenal revoluci v jazykovědě; teorie „trasřormacní gramatiky", které je věnován, 
hlásala, ţe schopnost osvojit si jazyk je lidem vrozena. Během vietnamské války 
ní politiky. Své názory na ni vyloţil v dílech Americká moc a noví mandaríni (1969) a Nový 
vojenský humanismus (1999). Spolu s Edwardem Hermanem napsal knihu Výroba konsensu 
(1988). ve které podrobil radikální kritice hromadné sdělovací prostředky a ukázal, jak se 

vytváří lidová podpora imperialistické agrese. 

Existují také pochybnosti, zda USA jsou vůbec s to roli světového 
četníka hrát, i kdyby se to pokládalo za ţádoucí. Za prvé, jaderná převaha 
neznamená vţdy automaticky účinnou vojenskou kapacitu, jak to de-
monstroval neúspěch USA ve Vietnamu v 70. letech a rozpačitý ústup 
USA ze Somálska v roce 1995. Na ještě hlubší úrovni je sporné, zda 
USA mají ekonomické zdroje nezbytné k udrţení své globální role, ze-
jména v kontextu relativního poklesu, který demonstrovalo ekonomické 
zmrtvýchvstání Japonska a Německa. To, jak o tom ještě pohovoříme, 
můţe být důkazem, ţe USA propadají tendenci, u dřívějších velmocí 
běţné, k nadměrné expanzi. Jedním z projevů toho byla nová vlna izo-
lacionismu. Jak dlouho budou Američané ochotni platit za to, ţe USA 
jsou „jednička"? Stejně jako po 1. světové válce je myšlenka, ţe USA by 
se měly vyvázat z mezinárodních záleţitostí („nechme svět, aby si to vy-
řídil sám"), i dnes v USA značně lákavá. Dokladem toho bylo zvolení 
George W. Bushe v roce 2000 a jeho rozhodnutí odstoupit od řady me-
zinárodních smluv o kontrole zbrojení a od Kjótského protokolu o glo-
bálních změnách klimatu. Ničivé teroristické útoky na Světové obchodní 
centrum a na Pentagon z 11. září 2001 však natolik demonstrovaly 
zranitelnost USA událostmi kdekoli na světě, ţe moţná navţdy skonco-
valy s tradičním izolacionismem. 

Další napětí v rámci nového světového řádu bylo důsledkem toho, ţe 
do pohybu se daly tenze a konflikty, které studená válka pomáhala drţet 
pod kontrolou. Existence ohroţení zvnějšku (ať uţ je jím mezinárodní 
komunismus nebo kapitalistické obklíčení) vede k vnitřní soudrţnosti 
a dodává společnostem vědomí účelu a identity. Například Západ se do 
určité míry definoval antagonismem vůči Východu a více versa. Existují 
důkazy, ţe odpadnutí vnějších hrozeb pomohlo v mnoha státech roz-
poutat odstředivé tendence, zpravidla v podobě rasových, etnických a re-
gionálních napětí. Došlo k tomu v mnoha částech světa, zejména však ve 
východní Evropě, jak se ukázalo dlouhým krveproléváním mezi Srby, 
Chorvaty a muslimy v bývalé Jugoslávii a válkou mezi Ruskem a od-
padlickou republikou v Čečensku, která propukla v roce 1994. Takové 
konflikty jsou zdrojem vyhlídek na svět stále nebezpečnější, vyznačující 
se etnickým nacionalismem a regionálními sváry. Mezinárodní spole-
čenství zdaleka nenastolilo světový řád zaloţený na úctě ke spravedl-
nosti a lidským právům; v bývalé Jugoslávii - aţ do kosovské krize - na-
opak stálo stranou a Srbsku tak dovolilo vést dobyvačnou válku a páchat 
genocidu, podobnou té, k jaké docházelo za 2. světové války. 

Na rozdíl od světa, nad kterým se policejně dohlíţí a který je spořá-
daný, se nová mezinárodní scéna vyznačuje, jak se zdá, především ne-
přítomností práva a nečinností; z některých hledisek připomíná spíše no- 

Nadměrná expan-
ze {imperiál over-
reach). Tendence k 
nadměrné, pře-
hnané imperiální 
expanzi, kdy ros-
toucí vojenská an-
gaţovanost přesa-
huje moţnosti dané 
růstem domácí 
ekonomiky. 

Izolacionismus 
{isolationism). Po-
litika vyvaţování 
se z mezinárodních 
záleţitostí, zejména 
vyhýbání se po-
litickým nebo vo-
jenským závazkům 
vůči jiným státům. 
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vý světový neřád. Je docela dobře moţné, ţe sama idea stabilní unipola-
rity byla vţdy pouhým mýtem, jelikoţ jediný hegemon probouzí v ostat-
ních státech zášť a nepřátelství a jelikoţ role světového četníka je konec 
konců trvale neudrţitelná. Unipolarita je moţná tudíţ jen dočasná. Exis-
tují pádné důvody, ţe světový řád 21. století bude multipolární, ţe se vy-
noří pět nebo moţná i více významných aktérů, nemluvě uţ o asymet-
rických hrozbách, které představují tzv. „zlotřilé" státy (rogue states) 
a mezinárodní terorismus (viz str. 402). Vedle USA, které si evidentně 
udrţují vedoucí úlohu v oblastech „neškodné" moci, jako jsou intelektuál-
ní kapitál a vyspělá technologie, budou mezi významné aktéry patřit Čína, 
Německem ovládaná EU, Japonsko a Rusko; v podobě Brazílie a Indie se 
objeví i významné mocnosti regionální. Nárokuje-li si Čína status velmo-
ci, souvisí to s jejím rychlým ekonomickým růstem po zavedení trţních re-
forem v 70. letech, s jejím nesmírně početným obyvatelstvem a s její stále 
větší vojenskou kapacitou. Světová banka předpověděla, ţe budou-li 
současná tempa růstu pokračovat, bude Čína v roce 2020 disponovat nej-
větší ekonomikou na světě. Německo a Evropská unie od 50. let soustav-
ně rostly a po skončení studené války projevovaly stále větší asertivitu 
a nezávislost na USA a NATO. To se ozřejmilo urychlováním měnové 
a politické unie, rozšiřováním EU a budováním obranných kapacit. Japon-
sko má druhou největší ekonomiku na světě a těţí z vazeb s „tygry" vý-
chodní a jihovýchodní Asie. Rusko, pravda, přišlo o kontrolu nad východní 
Evropou a moţná uţ nebude ekonomickou supervelmocí (pokud jí kdy 
bylo); jeho jaderný arzenál však zaručuje, ţe zůstane významnou diplo-
matickou silou. Početnost jeho obyvatelstva a přírodní zdroje jsou evi-
dentně základem jeho ekonomického pokroku v budoucnu. 

Jaké důsledky bude multipolární světový řád mít, je ovšem nejisté. 
Světový řád 21. století bude moţná nakonec připomínat klasický systém 
rovnováhy moci, který v Evropě fungoval v 19. století. Tehdy Evropa za-
ţívala období stability, přerušované válkou ve chvíli, kdy se mocenská 
rovnováha hroutila. Pesimistický pohled na multipolaritu praví, ţe je ne-
stabilní ze samé své podstaty. Zatímco bipolatita je strukturovaná, byť 
vzájemným nepřátelstvím, multipolarita vytváří situace proměnlivější 
a méně prediktabilní, za nichţ si významní aktéři nejsou jisti, jaké jsou 
jejich role a jaká je jejich odpovědnost. Nestabilita bude zřejmě o to vět-
ší, oč rovnější si velké mocnosti budou; kaţdá z nich má pak důvod, aby 
usilovala o moc a moţná i o status hegemona. Tak můţe vzniknout 
systém jakýchsi „tekutých", měnících se aliancí, kdy se můţe klidně ob-
jevit rivalita mezi někdejšími spojenci (např. mezi USA a EU), stejně ja-
ko můţe docházet k paktům mezi někdejšími rivaly (např. mezi USA 
a Ruskem nebo Japonskem a Čínou). Takové přeskupování můţe vyústit 
i v novou bipolaritu, objeví-li se dva velké systémy zaloţené na ali-
ancích. Schopnost teroristických skupin a „zlotřilých" států způsobit vá-
lečné škody, jeţ se zcela vymykají jejich ekonomické a politické síle, jen 
dále přispívá k představě multipolární nestability. 

Optimistický pohled na multipolaritu spočívá právě v tom, ţe je apri-
orně nakloněna míru a stabilitě. Pluralističtější světový řád můţe vyústit 
ve stav, kdy se sny o globální hegemonii budou jevit jako zcela nereál-
né, a existence řady autonomních aktérů a měnících se aliancí můţe na-
pomoci zachování mocenské rovnováhy. Přesto bude mezinárodní 
systém 21. století nutně jiný neţ všechny mezinárodní systémy předcho- 
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zí, a to v jednom zcela zásadním směru. Všechny státy, dokonce i vel-
moci a supervelmoci, dnes fungují v předivu vzájemné provázanosti 
a vzájemné závislosti; právě to díky postupu globalizace a rostoucímu 
významu mezinárodních organizací sniţuje jejich schopnost jednat auto-
nomně. 

Dynamika globalizace 

Globalizační tendence 

Globalizace je pojem těţko uchopitelný a těţko definovatelný. Na-
vzdory zájmu o fenomén globalizace, který od 80. let neustále vzrůstá, 
se tento pojen stále uţívá na označení tu procesu, tu politiky, tu marke-
tingové strategie, tu jakési krizové situace, tu dokonce i ideologie. Prob-
lém s globalizací tkví v tom, ţe nejde ani tak o singulár, jako o plurál: 
není to jeden proces, ale celý komplex procesů, někdy se překrývajících 
a vzájemně na sebe navazujících, občas však také rozporných a proti-
chůdných. Je tudíţ obtíţné zredukovat globalizaci na jedno jediné téma. 
Patrně nejlepším pokusem o to byla idea „světa bez hranic" (borderless 
world), se kterou vystoupil Kenichi Ohmae (1989). Nejde přitom jen 
o to, ţe tradiční politické hranice, zaloţené na hranicích národů a států, 
se postupně stávají průchodnými; jde i o to, ţe také dělící čáry mezi lid-
mi, kdysi oddělovanými časem i prostorem, pozbyly značně na významu 
a občas jsou zcela irelevantní. Scholte (2000) proto tvrdil, ţe globalizace 
je spjata s nárůstem „nadúzemních" vztahů mezi lidmi, s přestavěním 
sociálního prostoru, v němţ na území stále méně záleţí, jelikoţ se neu-
stále rozšiřuje spektrum spojení, která mají povahu „celosvětovou" nebo 
„přeshramční". Například elektronické peníze se dnes v obrovském 
mnoţství přemísťují sem tam po světě stiskem počítačového tlačítka; to 
zajištiije, ţe devizové a jiné finanční trhy reagují na ekonomické události 
téměř bezprostředně, aťk nim dojde kdekoliv. Podobně kabelová a sa-
telitní technologie umoţňuje, aby se telefonická sdělení a televizní pořa-
dy přenášely do celého světa téměř vmţiku. 

Vzájemná provázanost, navozená globalizací, má mnoho dimenzí. 
Lidé si často globalizaci představují jako proces „shora dolů", jako vy-
tváření jakéhosi jediného globálního systému, který se promítá do všech 
částí světa. Podle tohoto názoru je globalizace spjata s homogenizací, je-
likoţ kulturní, sociální, ekonomická a politická rozrůzněnost je ničena ve 
světě, ve kterém se všichni díváme na tytéţ televizní programy, kupuje-
me totéţ zboţí, jíme táţ jídla, fandíme týmţ špičkovým sportovcům 
a sledujeme kašpařice týchţ celebrit. Globalizace však často jde ruku 
v ruce s lokalizací, regionalizací a multikulturalismem (viz str. 141). Je 
tomu tak z nejrůznějších důvodů. 

Za prvé, klesající schopnost národního státu smysluplně organizovat 
ekonomický a politický ţivot vede k tomu, ţe moc se vsakuje dolů i vzlí-
ná vzhůru. Jelikoţ loajality zaloţené na národu a politickém nacionalis-
mu v důsledku toho slábnou, nastupují na jejich místo často loajality 
spjaté s místním společenstvím či regionem nebo s náboţenskou a etnic-
kou identitou. Například na náboţenský fundamentalismus lze pohlíţet 
jako na jednu z reakcí na globalizaci. Za druhé, strach z homogenizace, 
případně hrozba homogenizace, zvláště je-li vnímána jako forma impe-
rialismu, vyvolává kulturní a politický odpor. Ten můţe vést k novému 
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Pojem 
Globalizace 
Globalizace (globalization) je vznikání sloţitého přediva vzájemné provázanosti; která 
znamená, ţe naše ţivoty jsou ve stále větší míře ovlivňovány událostmi, ke kterým do-
chází, a rozhodnutími, která jsou přijímána velmi daleko od nás. Hlavním rysem globali-
zace je tudíţ to, ţe zeměpisné vzdálenosti ztrácejí na významu a ţe územní hranice, na-
příklad hranice mezi národními státy, pozbývají na důleţitosti. Globalizace však rozhod-
ně neznamená, ţe „lokální" a „národní" je podřízeno „globálnímu". Globalizace spíše 
zdůrazňuje, ţe politický proces se prohlubuje a rozšiřuje v tom smyslu, ţe lokální, národ-
ní a globální události (nebo moţná události lokální, regionální, národní, mezinárodní 
a globální) jsou v neustálém vzájemném vztahu a propojenosti. Vzájemné závislosti 
v rámci systému, které z toho vyplývají, jsou znázorněny grafem 7.1. 

Graf 7.1 Vzájem-
né závislosti v 
rámci systému 

       globální  

   národní                národní     

místní  -------------------------  místní 

 

Indigenizace (indi- 
genization), začle-
ňování do vlastního 
(„domorodého") 
kontextu. Proces, 
jímţ se zboţí nebo 
postupy odjinud 
přebírají tak, ţe se 
přizpůsobují míst-
ním potřebám a 
okolnostem. 

zájmu o mizející jazyky a menšinové kultury, stejně jako ke stavění se 
proti globalizaci, nejviditelněji projevovanému nástupem nových spole-
čenských hnutí, směřujících „proti kapitalismu" nebo proti svobodnému 
obchodu. Za třetí, místo aby jednoduše přinášela jakousi globální mono-
kulturu, globalizace vytváří sloţitější vzorce sociální a kulturní rozmani-
tosti, a to ve státech jak rozvinutých, tak rozvojových. V rozvojových 
státech se západní spotřební zboţí a západní představy a „obrázky" za-
členily do tradičnějších kulturních praktik, a to prostřednictvím procesu 
zvaného indigenizace. Ani rozvinuté země se však nevyhnuly širším dů-
sledkům kulturní výměny; oplátkou za Coca-Colu, McDonalďs a MTV 
jsou ve stále větší míře ovlivňovány nezápadními náboţenstvími, léky 
a terapeutickými postupy, stejně jako nezápadním výtvarným uměním, 
hudbou a literaturou. 

Lze také hovořit o několikeré globalizaci: ekonomické, kulturní a poli-
tické. Ekonomická globalizace je vyjádřena myšlenkou, ţe dnes uţ ţádná 
národní ekonomika není ostrovem." všechny ekonomiky byly více či méně 
začleněny do vzájemně provázané ekonomiky globální. OECD (1995) 
proto globalizaci definovala jako „posun od světa typicky národních eko-
nomik ke globální ekonomice, ve které produkce je internacionalizována 
a finanční kapitál se volně a v mţiku přelévá ze země do země". Mocný im-
pulz dalo ekonomické globalizaci zhroucení komunismu, protoţe umoţnilo 
začlenit do globálního kapitalistického systému poslední významný 
blok států, které zůstávaly mimo. Ekonomická globalizace pomohla 
ovšem také zhroucení komunismu urychlit, jelikoţ niţší obchodní bariéry, 
skoncování s devizovými omezeními a volnější pohyb investičního kapi-
tálu počínaje uţ 80. léty přispěly k prohlubování ekonomické propasti mezí 
kapitalistickým Západem a ekonomicky stagnujícím komunistickým 
Východem. Jedním z nejdůleţitějších důsledků ekonomické globalizace 
je sníţená schopnost národních vlád řídit své ekonomiky a zejména brá-
nit jejich trţní transformaci. 
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Kulturní globalizace je proces, díky němuţ informace, zboţí a obrazy 
vyprodukované v jedné části světa vstupují do globálního toku, který 
„válcuje" kulturní odlišnosti mezi národy, regiony a jednotlivci. To se 
občas prezentovalo jako proces macdonaldizace. Kulturní globalizace, 
nesená zčásti růstem nadnárodních společností a nástupem globálních 
produktů, je poháněna také tzv. informační revolucí, šířením satelitní ko-
munikace, telekomunikačních sítí, informační technologie a internetu, 
jakoţ i globálními korporacemi v oblasti médií. Jak jsme na to jiţ pou-
kázali, kultura silám globalizace nejen slouţí, ale také je omezuje. Pro-
dávat zboţí po celém světě, k tomu nestačí jen všudypřítomnost holly-
woodských filmů, sportovní obuvi Nike a kavárniček Starbucks; k tomu 
je zapotřebí i citlivosti vůči místním kulturám a sociálním praktikám. 

Politická globalizace se nejzřetelněji projevuje růstem významu me-
zinárodních organizací. Jsou to organizace nadnárodní v tom smyslu, ţe 
vykonávají jurisdikci nikoli v rámci jednoho státu, ale v rámci meziná-
rodního prostoru zahrnujícího několik států. Většina těchto organizací se 
objevila po roce 1945. Patří k nim OSN, NATO, Evropské hospodářské 
společenství a jeho různí nástupci, ES, EU, Světová banka, Mezinárodní 
měnový fond (IMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a Světová obchodní organizace (WTO). Podřídí-li se principům 
mezivládní spolupráce (viz str. 170), skýtají tyto organizace me-
chanismus, který státům umoţňuje (přinejmenším teoreticky) sladěný 
postup, aniţ by obětovaly národní svrchovanost (viz str. 150). Naopak 
nadnárodní orgány jsou schopny národním státům svou vůli vnutit. Dů-
raz na mezistátnost odlišuje politickou globalizaci od konkurujících jí 
koncepcí globalizace ekonomické a kulturní, které se zaměřují přede-
vším na úlohu aktérů nestátních a trţních. Politická globalizace, nakolik 
se v ní projevuje idealistická věrnost internacionalismu a nějaké formě 
světové vlády, nadto výrazně za ekonomickou a kulturní globalizaci za-
ostává. Zatímco globální stát zůstává velmi vzdálenou budoucností, glo-
bální občanská společnost, jejímţ základem je činnost nadnárodních kor-
porací, nevládních organizací a mezinárodních nátlakových skupin, je uţ 
do značné míry skutečností. 

Globalizace: teorie a diskuse 

Globalizace se stala velmi kontroverzním tématem. Zatímco většina 
vlád a hlavních politických stran se ze všech sil snaţí vyuţít přínosů nové 
globalizované ekonomiky, objevilo se i antiglobalistické hnutí, nejvý-
razněji v rozvinutých státech, ale také ve státech rozvojových. Různé po-
stoje ke globalizaci do jisté míry nahradily tradičnější rozdělení na levici 
a pravici, zaloţené na ideologickém boji mezi kapitalismem a socia-
lismem. V jistém smyslu je však diskuse mezi stoupenci a odpůrci glo-
balizace pouze novou variantou staršího a důvěrně známého sporu o ide-
ologie. Je tomu tak proto, ţe vzájemná propojenost, která je jádrem glo-
balizace, je dosud stále neoddělitelně spjata s rozšiřováním trţní směny 
a obchodních praktik. Globalizace má tudíţ výrazně neoliberální ideolo-
gickou povahu, stranící volnému trhu. Stručně řečeno, i nadále jde o ka-
pitalismus. Ti, kdo globalizaci podporují a kterým se někdy říká globa-
listé, obvykle tvrdí, ţe kapitalismus směřuje ke všeobecné prosperitě 
a ke stále větším šancím; globální kapitalismus tudíţ umoţní, aby se z to- 

Macdonaldizace 
(McDonaldizati-
on). Proces, v je-
hoţ důsledku zača-
ly globální výrob-
ky a marketingové 
praktiky, spojené s 
průmyslem rych-
lého občerstveni 
ovládat stále více 
odvětví ekonomi-
ky. 
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ho plynoucím výhodám těšilo více lidí ve více zemích. Naopak odpůrci 
globalizace obvykle spojují kapitalismus s nerovností a vykořisťováním; 
z toho pak vyvozují, ţe globální kapitalismus prostě povede k nové bídě 
a k novým nespravedlnostem. V jednom důleţitém směru je však disku-
se o globalizaci nová: probíhá v postsocialistickém rámci, který uţ neu-
znává, ţe by zde byly nějaké schůdné alternativy trţních struktur a kapi-
talistických organizací. Volba je tudíţ mezi globalizaci neoliberální a 
globalizaci regulovanou, nikoli mezi globálním kapitalismem a nějakou 
kvalitativně odlišnou alternativou. 

První soubor diskusí probíhá mezi důvěřivci a skeptiky a týká se to-
ho, zda skutečně dochází ke globalizaci, a pokud ano, jaké síly ji pohá-
nějí. Ti, kdo věří, ţe globalizace existuje, a jsou mezi nimi jak stoupen-
ci, tak odpůrci globalizace, tvrdí, ţe globalizace obrací pozornost k hlubo-
kému, dokonce revolučnímu souboru ekonomických, kulturních, techno-
logických a politických posunů a pohybů, které se od 80. let zintenzívnily. 
K nejvýznamnějším z nich patří mnohem větší objem světového obchodu 
a zejména dramatický nárůst finančních a devizových transakcí; dále je to 
nástup nových informačních a komunikačních technologií, které umoţňují 
okamţitý přístup k obrazům a sdělením kdekoli na světě, jakoţ i obje-
vení se globálních komodit, které jsou dostupné téměř všude. Ve své nej-
extrémnější variantě, označované jako hyperglobalismus, se tento názor 
hlásí k jakémusi technologickému determinismu, ze kterého by vyplývalo, 
ţe novým, globalizovaným kulturním a ekonomickým vzorcům a mode-
lům se jednoduše nebude moţno vyhnout, jakmile se široce zpřístupní 
technologie typu komputerizováných finančních sluţeb, satelitních komu-
nikací, mobilních telefonů a internetu. Existují však důkazy, ţe tempo glo-
balizace se od 90. let zpomaluje a ţe toto zpomalování se ještě zvýšilo 
v důsledku událostí z 11. září 2001 a jejich dopadu například na světovou 
ekonomiku a mezistátní bezpečností opatření. 

Skeptikové, kteří často sdílejí tradiční čili „starolevicový" postoj ke 
kapitalismu, naopak tvrdí, ţe buď globalizace vlastně ničím aţ tak no-
vým není nebo ţe její důsledky se z politických důvodů zveličují. Karel 
Marx (viz str. 73), kterému se dnes dostává sluchu, nikoli ovšem jako 
hlasateli třídního boje, ale spíše jako teoretikovi globalizace, jiţ v 19. 
století poukázal na mezinárodní charakter kapitalismu. J. A. Hobson 
(1858-1940) i V. I. Lenin (viz str. 97) jiţ počátkem 20. století upozorňo-
vali na bytostné sepětí kapitalismu s imperialismem. Navzdory tomu, ţe 
světový obchod od konce 19. století nepochybně vzrostl, skeptikové nadto 
zdůrazňují, ţe převáţná většina ekonomických aktivit se stále ještě 
odehrává uvnitř národních hranice, nikoli přes ně. Jinak řečeno, národní 
ekonomiky nejsou tak irelevantní, jak teoretikové globalizace obvykle 
naznačují. Z tohoto hlediska se globalizace často chápe ani ne tak jako 
ekonomická či technologická revoluční síla, ale spíše jako ideologický 
nástroj, který uţívají politikové a teoretikové podporující neoliberální 
ekonomiku a snaţící se prosadit zájmy korporací (Hirst a Thompson, 
1999). Z tohoto hlediska má teze o globalizaci dvojí přednost. Za prvé, 
určité tendence - posuny směrem k větší flexibilitě pracovních sil, slab-
ším odborům, kontrole nad veřejnými výdaji a zejména nad rozpočto-
vými poloţkami určenými na sociální zabezpečení a k oslabování regu-
lace podnikání - vydává za nevyhnutelné, jimţ nelze vzdorovat. Za dru-
hé, naznačuje, ţe tyto posuny jsou součástí jakéhosi neosobního procesu 
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Téma 
Rozdělení na Sever a Jih 

Myšlenku, ţe svět je rozdělen na Sever a Jih, zpopularizovaly zprávy tzv. 
Brandtovy komise: Program pro přežití (1980) a Společná krizej Spolupráce 
Severu a Jihu k ozdravění světa (1983). Třebaţe rozdělení světa na Sever a 
Jih (the North - South divide) vychází z tendence ke koncentraci průmy-
slového rozvoje na severní polokouli a chudoby a zneyýhodněnosti na polo-
kouli jiţní (s výjimkou Austrálie), má celý tento problém povahu spíše kon-
ceptualní neţ geografickou. Koncepce rozdělení na Sever a Jih obrátila po-
zornost na to, jak mezinárodní pomoc, zadluţenost třetího světa i mnohoná-
rodní korporace pomáhají udrţovat strukturální nerovnosti mezi industriali-
zovaným Severem kde lidé dostávají vysoké mzdy a hodně se investuje, a 
Jihem, který je převáţně zemědělský a kde mzdy i investice jsou nízké. 
Zprávy Brandtovy komise upozornily rovněţ na vzájemnou závislost Seve-
ru a Jihu; zdůraznily totiţ, ze dlouhodobá prosperita Severu závisí na tom, 
jak se bude rozvíjet Jih. 

a tudíţ nesouvisejí s ţádným konkrétním aktérem, jakým jsou třeba velké 
podniky, jehoţ zájmy globalizační tendence pohánějí a jehoţ zájmům 
slouţí. 

Nejintenzivnější diskuse o globalizaci se však týká jejích důsledků z 
hlediska rovnosti a chudoby. Kritikové globalizace upozornili, ţe se ob-
jevily nové a dnes uţ pevně zakořeněné modely nerovnosti a ţe globaliza-
ce je tudíţ hrou, v níţ jedni vyhrávají a druzí prohrávají. Za vítěze jsou 
vţdy označovány mnohonárodní korporace a průmyslově vyspělé státy 
obecně, zvláště pak Spojené státy; poraţení se naopak nacházejí v rozvo-
jovém světě, kde jsou nízké mzdy, kde je slabá nebo ţádná regulace a kde 
produkce se stále více řídí globálními trhy neţ domácími potřebami. Za-
tímco americká a evropská ekonomika v 80. a 90. letech díky globalizaci a 
technologickému pokroku výrazně rostla, v nejchudších částech světa, 
zejména v subsaharské Africe, kde 40 % populace ţije pod hranicí chudo-
by, se absolutní ţivotní úroveň sníţila. Wallerstein (1984), navazující na 
marxistické hodnocení kapitalismu jako systému bytostně vykořistbvatel-
ského, upozornil zejména na strukturální příčiny nerovnoměrného politic-
kého a ekonomického rozvoje, který vedl k prohlubující se nerovnosti me-
zi „jádrem" a „periferií" (viz str. 192) světového ekonomického systému. 
K napětím ve světě se dnes tudíţ přistupuje spíše z hlediska rozdělení na 
Sever a Jih neţ z hlediska rozdělení na Východ a Západ. 

Globalisté však poukazují na to, ţe bohatí se moţná stali bohatšími, ale 
ţe i chudí jsou dnes většinou chudí méně. Z hlediska liberálního pluralismu 
je nástup globální ekonomiky nutno vítat, jelikoţ volný obchod (viz str. 
173) kaţdé zemi umoţňuje specializovat se na produkci zboţí a sluţeb, 
které jí nejvíce vyhovují. To vede k mezinárodní specializaci a ke vzájem-
nému prospěchu. Přenáší-li se například výroba z rozvinutých zemí do ze-
mí rozvojových, mají z toho prospěch jak rozvinuté země, jelikoţ výrobní 
náklady a tudíţ i ceny zůstávají nízké, tak země rozvojové, protoţe mzdy - 
byť z původně nízké úrovně - rostou; to podnítí domácí ekonomiku a 
podpoří podnikání. Pohlíţí-li se na věc takto, pak jedinými částmi světa, 
které z globalizace neprofitují, jsou ty, jeţ zůstávají mimo. 

Globalizace byla kritizována i za svou tendenci k riziku, nejistotě a 
nestabilitě. Globalisté nepochybně uznávají dynamismus, který je vlastní 
kaţdému trţnímu uspořádání, zaloţenému na konkurenci; v duchu zásad 
klasické ekonomie však poukazují na to, ţe trhy tíhnou k dlouhodobé 
vyváţenosti, kdy nabídka se nakonec sladí s poptávkou. Podle 
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tohoto názoru je pravděpodobné, ţe nejistota a nestálost, spojená s ná-
stupem globální ekonomiky, se bude sniţovat, jelikoţ postupně se vy-
tvoří stabilnější vzorce ekonomické činnosti. Přesto byla globalizace 
spojována s větším rizikem a nejistotou, a to přinejmenším ve třech hlub-
ších rovinách. Za prvé, ekonomické rozhodování je stále více ovlivňo-
váno globálními finančními trhy, které jsou ze samé své podstaty nestá-
lé. Příčina zde spočívá v tom, ţe velká část jejich aktivit je spekulativní 
a řídí se krátkodobými ekonomickými ohledy. Osud společností, průmys-
lových odvětví, národních ekonomik a dokonce celých částí světa je tudíţ 
vystaven vrtochům finančních trhů. Mexická finanční krize roku 1995 
a asijská finanční krize let 1997-1999 jsou moţná jen prvními před-
zvěstmi ke krizím náchylné a neprediktabilní světové ekonomiky. Geor-
ge Soros (1998) tvrdil, ţe takové krize ohroţují otevřenou společnost 
a ţe jim lze předcházet daleko větší regulací, která má dostat spekulativ-
ní finanční toky pod kontrolu. 

Druhá forma nejistoty je shrnuta v představě „rizikové společnosti" 
(risk society), se kterou přišel Ulrich Beck (1992). Riziková společnost se 
vyznačuje tím, ţe individualismus sílí a tradice, pospolitost a etablované 
instituce zároveň slábnou. Nejistota v tomto chápání je víc neţ jen zry-
chlující se tempo a klesající prediktabilita ekonomických a sociálních 
změn; má totiţ i osobní, dokonce psychickou dimenzi. Jakmile jsou pod-
kopány všechny pevné body, jsou zpochybňovány základní hodnoty lidí 
a dokonce sama jejich identita. Jak to napsal Marx v Komunistickém ma-
nifestu (1848): „Všechny pevné poměry ... se rozkládají." Třetí formou ne-
stability je údajné směřování globalizace k environmentální krizi a de-
strukci. Ekosocialisté to vysvětlují tím, ţe kapitalismus je oslepený starostí 
o zisk a necitlivý k ekologickým problémům. Radikální ekologové si zase 
myslí, ţe globalizace je pouhým pokračováním industrialismu, ekono-
mického systému vyznačujícího se velkovýrobou, akumulací kapitálu 
a neustálým růstem. Tím, ţe šíří materialismus a absolutně věří ve vědu 
a technologii, industrialismus narušuje lidské hodnoty a otupuje cit pro ţi-
votní prostředí. Jak však ukazují nezdary na cestě k naplnění Kjótského 
protokolu o změnách klimatu z roku 1997, je velice těţké dosáhnout zde 
sladěného postupu států; ekonomicky by totiţ musely něco obětovat. 

Nejdůleţitější část politické diskuse spojené s globalizací se týká je-
jího vlivu na demokracií. Stoupenci globalizace tvrdili, ţe globalizace je 
významný faktor, který podporuje tendenci k demokratizaci (viz str. 
100). V nejoptimističtější variantě, se kterou vystoupil Fukuayma (1989, 
1992), se naznačuje, ţe globalizace povede ke „konci dějin" v tom smyslu, 
ţe rozšíření trţního kapitálu vyústí v celosvětové přijetí demokratických 
principů a struktur. Ekonomická svoboda je nutně spjata se svobodou 
politickou, jelikoţ sloţité a rozmanité tlaky rozpoutané trţními eko-
nomikami lze drţet na uzdě jedině v rámci otevřených a demokratických 
společností. Na globalizaci lze však také pohlíţet jako na něco, co de-
mokracii oslabilo, a to ve dvojím závaţném směru. Za prvé, zkoncentro-
vala ekonomickou, a tudíţ i politickou moc v rukou mnohonárodních 
korporací (multinational corporations - MNCs), které produkují ve více 
neţ v jednom státě. Ty dnes ovládají většinu světových trhů. Markantní-
mi příklady jsou General Motors, Ford, Esso, Shell, BP, McDonalďs, AT 
& T a News Corporation. Roční příjem Generals Motors - abychom vzali 
jen jeden příklad - se téměř rovná hrubému domácímu produktu Irska, 
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Nového Zélandu, Uruguaye, Srí Lanky, Keni, Namibie, Nikaraguy a Čadu 
dohromady. Taková ekonomická a finanční moc je spojena i se schopností 

manipulovat vkusem zákazníků a vyvíjením nových značek šířit a 
upevňovat v lidech materialistické hodnoty (Klein, 2000). Rozhodující 

výhodu před národními vládami však mnohonárodním korporacím skýtá 
jejich schopnost přemísťovat kapitál a výrobu prakticky kamkoli na světě; to 
jim fakticky umoţňuje unikat demokratické kontrole. V tomto směru jsou 

obzvlášť zranitelné státy rozvojového světa, protoţe právě ony zajišťují 
mnohonárodním korporacím levné pracovní síly a nízké výrobní náklady, 

aniţ by zároveň byly s to je zavázat k dlouhodobým investicím nebo k 
přenesení jejich rozhodovací moci z „domácí" země do země „hostitelské". 

Za druhé, demokracii ohroţuje, ţe ekonomická globalizace postupuje 
mnohem rychleji neţ globalizace politická. Zatímco ekonomické činnosti 
ve stále větší míře prakticky ignorují národní hranice, politika funguje i 
nadále do značné míry v jejich rámci, přičemţ existující mezinárodní 
organizace jsou příliš slabé, neţ aby mohly hnát globální kapitalismus k 
odpovědnosti. To vedlo k volání po kosmopolitní koncepci demokracie 
(Held, 1995). K tomu, aby se demokratické formy a procedury rozšířily 
přes územní hranice, by bylo zapotřebí nejen posílit organizace typu 
Evropské unie a OSN, ale také zmenšit demokratický deficit, jímţ dnes 
tyto organizace trpí. Nadto instituce, které dnes řídí globální ekonomiku 
a jsou tedy nástrojem správy věcí veřejných (governance) na poli 
ekonomiky (viz str. 26), například MMF, Světová banka, OECD a G 
7, se musí stát do jisté míry nezávislými na zájmech mnohonárodních 
korporací a musí věnovat větší pozornost takovým problémům, jakými 
jsou například lidská práva, ekonomická spravedlnost a ochrana ţivotního 
prostředí. 

Regionalizace 

Podle jednoho z názorů je globalizace příznivá spolupráci a harmo-
nii; stále více částí světa se tudíţ bude začleňovat do systému vzájemné 
ekonomické a politické závislosti. Podle jiného názoru však tendence ke 
globalizaci plodí nová napětí a nové konflikty. Jelikoţ klesá účinnost ná-
rodních vlád, tato napětí se zpravidla projevují rostoucí regionalizací. Lidé 
vidí, ţe národní stát, omezený na určité území, je při zajišťování bez-
pečnosti, stability a prosperity méně efektivní, a proto se těchto cílů stále 
více snaţí dosáhnout spoluprací se státy sousedními a geograficky 
blízkými. Vztah mezi globalizaci a regionalizací je přesto nejasný. Regi-
onalizace je moţná pouze krokem na cestě ke globalizaci: narůstání vzá-
jemné ekonomické závislosti má moţná zprvu charakter regionální, jeli-
koţ regionální organizace se dokáţí vypořádávat se vztahem mezi ná-
rodními státy a globálními silami. Regionalizace však můţe mít i povahu 
antiglobalizační, můţe být formou odporu proti globalizaci. Tento názor 
se můţe dovolávat jednoho historického precedentu, který je svou 
povahou zlověstný: je jím eroze a destrukce otevřeného mezinárodního 
ekonomického systému, k níţ došlo koncem 19. století a kterou způsobil 
šířící se ekonomický nacionalismus. Narůstající protekcionismus, spo-
jený s ekonomickou rivalitou, výrazně přispěl ke stupňování mezinárod-
ního napětí, které nakonec vyústilo v 1. světovou válku. Pokud národ uţ 

Demokratický de-
ficit (democratic 
deficit). Nedosta-
tečná odpovědnost 
výkonných orgánů 
shromáţděním  zá-
stupců lidu nebo 
nedostatečný pro-
stor pro participaci 
veřejnosti. 

Protekcionismus 
iprotectionism), 
ochranářství. Ome-
zování dovozu na-
př. cly a kvótami, 
které mají chránit 
domácí výrobce. 
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není účinným nástrojem ochrany nebo prosazování ekonomických či ji-
ných zájmů, můţe v budoucnu tato role připadnout regionům. 

Motorem regionalizace byly faktory strategické, ekonomické a moţ-
ná i kulturní. Brzy po roce 1945 se objevily regionální obranné organi-
zace, do nichţ se promítla nová strategická napětí vyvolaná studenou 
válkou. Z těchto organizací nejvýznamnější byly NATO a Varšavský 
pakt (Organizace Varšavské smlouvy); vznikly však i další útvary, napří-
klad Organizace smlouvy jihovýchodní Asie (SEATO). Aţ do zhroucení 
komunismu v letech 1989-1991 však NATO a Varšavský pakt dokázaly 
v podstatě zajistit jedině vojenský pat mezi USA ovládaným Západem 
a Sovětským svazem ovládaným Východem. Bylo tomu tak proto, ţe 
kaţdá z obou stran respektovala sféru vlivu druhé strany (např. NATO 
mlčky přihlíţelo, kdyţ Varšavský pakt v roce 1956 potlačil povstání 
v Madarsku; Sovětský svaz se naopak nezapojil do války ve Vietnamu), 
a ţe mezi oběma stranami existovala přibliţná vojenská parita: obě totiţ 
vlastnily jaderné zbraně. Skončení studené války vedlo k zásadním změ-
nám úlohy a účelu NATO jako jediné významné regionální obranné or-
ganizace, která zbyla. Přesto se budou hranice NATO nejspíš posouvat, 
protoţe členství se domáhají někdejší státy Varšavského paktu, zčásti 
aby zajistily svou vojenskou a politickou nezávislost na Rusku. Nadto se 
zdá, ţe úloha NATO jako ochránce bezpečnosti byla nahrazena důrazem 
na humanitární intervence a udrţování míru. Jak však v roce 1999 uká-
zala vojenská intervence v Kosovu, která měla skoncovat se srbskou 
okupací, i zde je zapotřebí schopnosti vést válku. 

Nejvýznamnější impulz k mezinárodní regionalizaci je ale nepo-
chybně ekonomický. Mezinárodní obchod můţe pomáhat zájmy slado-
vat, můţe však vyvolávat i podezíravost a zášť. Jednotlivým zemím jde 
vţdy o proniknutí na trhy jiných zemí; stejně tak jim jde ale i o ochranu 
vlastních trhů před zahraniční konkurencí. Volného obchodu se tradičně 
dovolávaly ekonomiky dominantní mocnosti (v 19. století Spojené krá-
lovství, od poloviny 20. století USA), které se snaţily přimět slabší stá-
ty, aby otevřely své trhy; samy se totiţ nemusely obávat zahraniční kon-
kurence. To ale můţe ţivit protekcionismus, jelikoţ méně vyspělé státy 
mají snahu chránit se před tím, co chápou jako nekalou konkurenci. Na-
příklad vzestup ekonomického nacionalismu koncem 19. století byl 
zčásti reakcí na převahu průmyslu Spojeného království. Jakmile se ná-
rodní protekcionismus čili „protekcionismus v jedné zemi" uţ nepova-
ţuje za schůdnou variantu jako nástroj, pomocí něhoţ lze usnadňovat 
mezinárodní obchod a chránit se proti sílící globální konkurenci, stává se 
stále přitaţlivější regionální ekonomická spolupráce. 

Některá regionální obchodní uskupení, např. EHS, vznikla brzy po 
skončení 2. světové války, většina z nich však vznikla aţ po roce 1990 
a byla reakcí na ekonomickou globalizaci. Klasickými příklady jsou 
NAFTA, APEC a navrhovaná FTAA. Jiţ dnes probíhá více neţ třetina 
světového obchodu ve čtyřech regionech, jimiţ jsou Severní a Jiţní 
Amerika, Evropa, Asie a Oceánie a Afrika plus Blízký východ. Jaké bu-
de mít ekonomická regionalizace důsledky, závisí evidentně na tom, zda 
se tyto obchodní bloky stanou do sebe zahleděnými „ekonomickými 
pevnostmi" vzdorujícími globalizaci, nebo zda se přemění v uskupení 
zaměřená i navenek, napomáhající začleňování svých regionů do globální 
ekonomiky a zároveň podporující spolupráci s vnějškem. Vliv zde bu- 
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Téma 

Regionální ekonomická uskupeni 
- Severoamerická dohoda o volném obchodu (North American Free Tra- 
de Agreement - NAFTA). Tuto dohodu podepsaly Kanada, Mexiko a USA 
v roce 1993, zčásti v reakci na zrychlující se evropskou integraci. Má se stát 
základem širšího ekonomického partnerství, které zahrne celou západní po 
lokouli. 
-Evropská unie (European Union - EU) byla vytvořena v roce 1993. Vyvi-
nula se z Evropského hospodářského společenství (EHS), zaloţeného v roce 
1957. Z původních šesti členů se rozrostla na patnáct; má se rozšířit směrem 
na východ a zahrnout řadu někdejších komunistických států. EU je nejvyspě-
lejší regionální organizací na úrovni ekonomické i politické (viz str. 168). 
- Asijskopacifícka ekonomická spolupráce (Asia-Pacific Economic Co-
operation - APEC). Toto neformální fórum bylo vytvořeno v/oce 1989 a ze 
12 členských států se rozšířilo na 18 (mj. Austrálie^ Kanada, Čína, Japonsko 
a USA). Dohromady na tyto státy připadá 40 % světové populace a více neţ 
50 % světového HDP. 
- Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of South-East Asian 
Nations - ASEAN). Toto sdruţení vytvořily v roce 1967 Brunej, Indonésie, 
Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko; následně se připojil Vietnam. ASE-
AN se snaţil podpořit zónu volného obchodu, která by státům jihovýchodní 
Asie pomohla zachovat si ekonomickou nezávislost, 
-Mercosur. Sdruţuje Argentinu, Brazílii, Paraguay a Uruguay, přidruţený-
mi členy jsou Chile a Bolívie. Jde o největší obchodní uskupeni v Latinské 
Americe, které chce do unie volného obchodu zahrnout i tzv. Andskou sku-
pinu (Kolumbie, Ekvádor, Peru a Venezuela). 
- Prostor volného obchodu Amerik (Free Trade Area of the Amercas - 
FTAA). Jde o dohodu uzavřenou v roce 1994 na summitu (obou) Amerik 
v Miami s cílem vytvořit prostor volného obchodu, který by v roce 2005 za 
hrnul celou západní polokouli. Zatím má 25 Členu; hlavni roli v něm hrají 
Spojené státy a Kanada. 

de mít i to, nakolik se globálním ekonomickým organizacím, zejména 
WHO a IMF, podaří prosadit liberalizaci obchodu. 

Další dimenze regionalizace je kulturní. Kulturní globalizace je sice si-
lou homogenizující, která pomáhá šířit hodnoty konzumního kapitalismu 
a podle Fukuyamy (1992) navozovat konvergenci k liberální demokracii, 
můţe ale také vyvolávat odpor v podobě obnoveného zájmu o národní kul-
tury, domorodé jazyky atd. Nadto globalizace sice omezuje schopnost poli-
tického nacionalismu probouzet smysluplnou loajalitu a pocity přináleţi-
tosti, na místě politického nacionalismu se ale často objevují různé formy 
nacionalismu etnického, kulturního nebo náboţenského. Tuto tezi nejradi-
kálněji rozvinul Samuel Huntington (1996), který varoval před „střetem ci-
vilizací". Svou prognózu opíral o přesvědčení, ţe konflikt 21. století bude 
ani ne tak ideologický či ekonomický, jako zejména kulturní, a ţe tedy pů-
jde o konflikt mezi národy a skupinami patřícími k „odlišným civilizacím". 
Huntington tvrdil, ţe hlavní civilizace (západní, čínská, japonská, hinduis-
tická, islámská, buddhistická, latinskoamerická a pravoslavná) se v reakci 
na globalizaci stanou klíčovými aktéry světových záleţitostí. Příští světová 
válka, prorokoval, nebude vedena mezi státy, ale mezi civilizacemi, nejspíše 
mezi Čínou a Západem, případně mezi Západem a islámem. Ve vyhlášení 
„války proti terorismu", se kterým vystoupil George W. Bush po útocích 
na New York a Washington ze září 2001, někteří spatřovali důkaz, ţe válka 
mezi Západem a islámem skutečně začíná. Huntingtonově tezi se nej-častěji 
vytýká, ţe přehlíţí míru, v níţ globalizace jiţ nyní v mnoha částech světa 
setřela kulturní rozdíly, ţe kulturní odlišnosti neodůvodněně spojuje s 
antagonismy (např. k většině válek dochází mezi státy téţe civilizace, nikoli 
civilizací rozdílných) a ţe konflikt mezi civilizacemi je výrazem spíše 
vnímané ekonomické a politické nespravedlnosti neţ kulturní rivality. 
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Samuel P. Huntington (nar. 1927) 
Americký vědec, vysokoškolský učitel a politický komentátor. Intelektuálně významně 
zasáhl do tří oblastí: vojenské politiky, strategie a vztahů mezi vojáky a civilisty, do 
stu-dia americké a srovnávací politiky a do politiky méně vyspělých společností. V knize 
Třetí vlna (1991) zavedl pojem „vlny demokratizace" a demokratizační proces po roce 
1975 v ní propojil s dřívějšími dvěma vlnami v letech 1828-1926 a v letech 1943-1962. 
V dí-le Střet civilizací s podtitulem Boj kultur a proměna světového řádu (1996) které je 
předmětem rozsáhlých diskusí, hlásal spornou tezi, ţe konflikt mezi hlavními světovými 
civilizacemi, k němuţ dojde ve 21. století, vyústí ve války a v mezinárodních chaos. 

Evropská unie 

„Evropská idea" (obecně tedy víra, ţe bez ohledu na historické, kul-
turní a jazykové rozdíly představuje Evropa jedno politické společen-
ství) se zrodila dávno před rokem 1945. Před reformací 16. století spo-
lečná věrnost Římu dodávala papeţství nadnárodní autoritu ve většině 
Evropy. I poté, co se zrodil evropský systém států, zde byli myslitelé, na-
příklad Rousseau (viz str. 95), Saint-Simon (1760-1825) a Mazzini (viz 
str. 134), kteří hlásali evropskou spolupráci a v některých případech ta-
ké prosazovali vytvoření celoevropských politických institucí. Aţ do 
druhé poloviny 20. století -jak se ukázalo - byly však takové tuţby bez-
nadějně utopické. Po 2. světové válce absolvovala Evropa historicky 
bezprecedentní proces integrace; v něm, jak někteří tvrdí, šlo o vytváře-
ní toho, co Winston Churchill v roce 1946 označil za „Spojené státy ev-
ropské". Někdy se dokonce naznačuje, ţe evropská integrace je mode-
lem politické organizace, který bude jednou přijat na celém světě, jelikoţ 
nedostatečnost národního státu je stále zjevnější. 

Tento proces byl nepochybně urychlen řadou významných historic-
kých okolností, které v Evropě vyvstaly po roce 1945 a které nejspíš ne-
bylo moţné přejít. Nejzávaţnějšími z nich byly: 

- potřeba hospodářské obnovy válkou rozdělené Evropy za pomoci spo-
lupráce a vytvoření většího trhu, a tudíţ zabránění jakémukoli návratu 
k protekcionismu a ekonomickému nacionalismu; 
- touha udrţet mír tím, ţe se jednou provţdy odstraní trpká francouzsko-
německá rivalita, která byla důsledkem sjednocení Německa v roce 1871 
po válce mezi Francií a Pruskem (1870-1871), a která v roce 1914 a zno-
vu v roce 1939 vedla k válce; 
- uznání skutečnosti, ţe „německou otázku" (strukturální nestabilitu systé-
mu evropských států způsobenou nástupem mocné a ambiciózní středoev-
ropské mocnosti) lze řešit jedině začleněním Německa do širší Evropy; 
- přání ochránit Evropu před hrozbou sovětské rozpínavosti a dát jí ne-
závislou roli a identitu v bipolárním světě; 
- přání USA vytvořit prosperující a sjednocenou Evropu, a to jako trh pro 
americké zboţí i jako hráz proti šíření komunismu a sovětského vlivu; 
- široké (zejména na evropském kontinentu) přijetí teze, ţe svrchovaný 
národní stát je nepřítelem míru a prosperity a musí tudíţ být nahrazen 
nadstátními strukturami. 

Posun k evropské integraci byl do jisté míry ţiven i idealistickou věr-
ností internacionalismu a vírou, ţe mezinárodní organizace jsou ztělesně-
ním vyšší morální autority, neţ jakou disponují národní státy. To bylo zjev-
né ve „federalistickém" (viz str. 183) snu o jakési integrované Evropě, 
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Jean Monnet (1888-1979) 
Francouzský ekonom a organizátor. Monnet byl převáţně samouk. Za 1. světové války 
koordinoval britské válečné dodávky do Francie. Později se stal náměstkem generálního 
tajemníka Společnosti národů. Stál u zrodu Churchillova návrhu na unii Velké Británie a 
Francie, předloţeného v roce 1940; po ustavení Pétainova vichystického reţimu však tato 
myšlenka padla. V roce 1945 byl Monnet postaven do čela de Gaulem inspirovaného 
programu modernizace Francie a v roce 1950 formuloval Schumanův plán, který posléze 
vyústil ve zřízení Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského hospodářského spo-
lečenství. Třebaţe před mezivládní spoluprací upřednostňoval nadstátní organizaci, nebyl 
striktně vzato stoupencem federalizované Evropy. 

^  Ě 

 

který vyznávali např. Jean Monnet a Robert Schuman (1886-1963). Po-
čáteční mlhavé představy o „federální" Evropě, v níţ suverenitu evrop-
ských národů nahradí suverenita „společně sdílená", však vyšly na-
prázdno. Například plány z roku 1948 na vytvoření Evropského parla-
mentu vyústily pouze ve vznik Rady Evropy. Ta je dnes sotva víc neţ jen 
debatním spolkem, tvořeným nikoli volenými členy, ale členy jmenova-
nými národními vládami. Namísto federalistické cesty k jednotě byla 
sledována cesta funkcionalistická. Proto se evropský projekt zaměřoval 
spíše na nástroje, jak nastolit a podpořit ekonomickou spolupráci, ve kte-
ré státy spatřují nejméně spornou, zato nejpotřebnější formu integrace. 
Z iniciativy Jeana Monneta, poradce francouzského ministra zahranič-
ních věcí Roberta Schumana, bylo v roce 1952 zaloţeno Evropské spo-
lečenství uhlí a oceli (ESUO, angl. ECSC). Na základě Římské smlouvy 
(1957) vzniklo později Evropské hospodářské společenství. Cílem bylo 
vytvořit společný evropský trh, v širším smyslu pak „stále uţší spojení 
evropských národů". Po funkcionalismu se nejvlivnější teorií evropské -
vskutku regionální - integrace stal neofunkcionalismus. 

V roce 1967 došlo k formálnímu splynutí ESUO, EHS a Euratomu 
a k vytvoření toho, čemu se pak dostalo názvu Evropské společenství 
(ES, angl. EC). Třebaţe původní společenství „šestky" (Francie, Ně-
mecko, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko) se v roce 1973 roz-
šířilo (přistoupením Spojeného království, Irska a Dánska), byla 70. léta 
obdobím stagnace. Teprve podpisem Jednotného evropského aktu 
(1984), který předpokládal, ţe do roku 1993 se zavede volný pohyb zbo-
ţí, sluţeb a osob po celé Evropě („jednotný trh"), byl integrační proces 
uveden znovu do pohybu. Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská 
smlouva), která byla sjednána v roce 1991, podepsána v roce 1992 
a účinnosti nabyla v roce 1993, znamenala vytvoření Evropské unie. Pat-
náct členů EU (Řecko se k ES připojilo v roce 1981, Portugalsko a Špa-
nělsko v roce 1986 a Rakousko, Finsko a Švédsko v roce 1995) se zavá-
zalo vytvořit politickou a měnovou unii. Jádrem tohoto závazku bylo za-
vedení společné evropské měny, eura, k němuţ došlo v roce 1999; pří-
slušné mince a bankovky byly uvedeny do oběhu v roce 2002. 

Evropská unie je politická organizace, kterou je obtíţné zařadit do 
nějaké kategorie. Striktně vzato to uţ není konfederace nezávislých stá-
tů, fungující na bázi mezivládní spolupráce (jakou bylo EHS a ve svých 
počátcích také ES). Svrchovanost členských států byla vyjádřena v tzv. 
Lucemburském kompromisu z roku 1966. Jím byla schválena praxe, ţe 
v Radě ministrů se bude rozhodovat na základě jednomyslnosti s tím, ţe 
kaţdý členský stát můţe uplatnit veto ve věcech, které ohroţují ţivotně 
důleţité národní zájmy. Praxe, kdy se rozhoduje kvalifikovanou větši- 

Funkcionalismus 
(functionalism). 
Teorie, podle níţ 
vláda, resp. stát re-
aguje především na 
potřeby lidí; jako 
teorie regionální 
integrace předpo-
kládá, ţe tu jde o 
proces pomalý, 
postupný (inkre-
mentální) a moti-
vovaný pragmatic-
kými hledisky. 
Neofunkcionalis-
mus (neofunctiona-
lism). Určitá revize 
funkcionalismu, 
která uznává, ţe re-
gionální integrace v 
jedné oblasti vy-
volává prostřednic-
tvím tzv. přelévání 
(spillover) tlak na 
další integraci jin-
de. 
Veto {veto). Pravo-
moc zabránit urči-
tému rozhodnutí 
nebo jednání ode-
přením souhlasu s 
ním. 
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Pojem 
Mezivládní spolu-
práce a nadstát-
nost 
Mezivládní spolu-
práce {intergovern-
mentalism) je kaţdá 
součinnost států, ke 
které dochází na 
základě svrchované 
nezávislosti. Sem 
patří smlouvy, ali-
ance (pakty), ligy a 
konference, iako 
například Společ-
nost národů nebo 
EHS. Svrchovanost 
je zachována, jeli-
koţ se rozhoduje na 
základě jednomysl-
nosti, takţe kaţdý 
stát  disponuje, při-
nejmenším ve vě-
cech ţivotního ná-
rodního významu, 
právem veta. 
Nadstátnost (supra-
nationalism) je 
existence autority 
„vyšší" neţ autorita 
národního státu, te-
dy autority, která je 
schopna vnutit svou 
vůli národnímu stá-
tu. Lze se s ní set-
kat ve federacích, 
kde se o suverenitu 
„dělí" ústřední or-
gány a orgány peri-
ferii. Evropská unie 
je tudíţ jakousi 
směsicí prvků me-
zivládní spolupráce 
a nadstátnosti. 

Rozhodování kva-
lifíkovanou větši-
nou (qualified ma-
jority voting). 
Systém hlasování v 
EU, kdy se o 
různých politic-
kých otázkách roz-
hoduje významný-
mi většinami a hla-
sy států jsou „zhru-
ba" váţeny na zá-
kladě počtu obyva-
tel. 

nou a kdy i největší stát můţe tudíţ být přehlasován, se však aplikovala 
na širší škálu politik; prostor pro národní veto se tak zúţil. Tato tenden-
ce byla podtrţena skutečností, ţe právo EU je pro všechny členské státy 
závazné a ţe pravomoc některých orgánů EU se rozšířila na úkor národ-
ních vlád. Výsledkem je útvar, který má rysy jak mezivládní spolupráce, 
tak nadstátnosti; mezivládní spolupráce se zřetelně projevuje v Radě mi-
nistrů, nadstátnost především v Evropské komisi a v Soudním dvoru. EU 
federální Evropu zřejmě dosud nevytvořila; jelikoţ však evropské právo 
má přednost před národním právem členských států, lze snad hovořit 
o „federalizující se" Evropě. 

I kdyţ kategorizovat Evropskou unii je i nadále obtíţné, jde nepo-
chybně o experiment, který na poli regionální organizace došel ve světě 
nejdál. Jako ekonomická, měnová a do značné míry i politická unie, vy-
tvořená na základě dobrovolné spolupráce států, je EU politickým útva-
rem vskutku unikátním. Přechod od Společenství k Unii, jehoţ se do-
sáhlo Jednotným evropským aktem, nejen rozšířil mezivládní spoluprá-
ci do takových oblastí, jakými jsou zahraniční a bezpečnostní politika, 
záleţitosti vnitra a spravedlnosti, přistěhovalectví a výkon policejních 
sluţeb, ale přinesl také koncepci Evropy občanů, na základě níţ lze ţít, 
pracovat a být politicky aktivní v kterémkoli členském státě. Tato inte-
grace byla moţná díky mocné - a podle některých výjimečné - kombi-
naci tlaků, které v Evropě existovaly po roce 1945 a které pomohly ve-
řejnost posunout od nacionalismu ke spolupráci a elity přesvědčit, ţe ná-
rodním zájmům se konec konců lépe poslouţí sladěným postupem neţ 
nezávislostí. Kde byly tyto předpoklady slabé, jako např. v případě Spo-
jeného království, přezdívaného často „trapný partner" (awkward part-
ner) Evropy, tam byla účast na integračním procesu zpravidla buď váha-
vá nebo jen občasná (pozvání ke vstupu do EHS Spojené království v ro-
ce 1957 odmítlo, v roce 1991 pak dohodlo, ţe se nemusí připojit k mě-
nové unii a k Sociální chartě Evropské unie). 

Přestoţe EU vykonala mnohé, aby naplnila cíl stanovený Římskou 
smlouvou, totiţ „poloţit základy stále uţšího spojení evropských náro-
dů", a tudíţ vykročila výrazně nad rámec vize Evropy jako konfederace 
nezávislých států, jak si ji představovali Charles de Gaulle i Margaret 
Thatcherová, zdaleka nenaplnila sny raných federalistů o nějakém ev-
ropském „superstátu". Bylo to výsledkem zčásti respektování zásady 
subsidiarity, vtělené do Smlouvy o Evropské unii, zčásti pragmatické-
ho přístupu k integraci, který si osvojily velké státy jako například Fran-
cie a Německo. V rámci „nové" Evropy se stále více rozhoduje na zá-
kladě „multilevel governance", tedy víceúrovňové správy věcí veřej-
ných, kde politický proces má své vzájemně propojené úrovně, totiţ sub-
národní, národní, mezivládní a nadnárodní, jejichţ vzájemné proporce se 
mění v závislosti na různých politických problémech a oblastech. Tako-
vá představa sloţité tvorby politiky nám pomáhá víc neţ občas sterilní 
obraz jakéhosi boje mezi národní svrchovaností a nadvládou EU. 



171 

Téma 

Jak funguje Evropská unie 
Evropská komise je exekutivně-byrokratickou „paţí" EU. Skládá se z 20 
členů - komisařů (po dvou z velkých států a po jednom z malých) a z před-
sedy (funkční období předsedy Romana Prodiho začalo v roce 2000). Ko-
mise předkládá návrhy právních předpisů, zabezpečuje provádění smluv a 
aktů EU a celkově odpovídá za realizaci politik EU. Rada ministrů 
(Rada) je rozhodovacím orgánem EU; jejími členy jsou ministři z členských 
státu, odpovědní svým parlamentům a vládám. Předsednictví v Radě 
„rotuje" mezi členskými státy vţdy po 6 měsících. Závaţná rozhodnutí se 
přijímají jednomyslné, o ostatních věcech se rozhoduje kvalifikovanou 
většinou nebo většinou prostou. 
Evropská rada je fórum na nejvyšší úrovni; šéfové vlád, případně hlavy 
států, doprovázení ministry zahraničních věcí a dvěma členy Komise na něm 
debatují o celkovém zaměření činnosti Unie. Evropská rada se na svých pra-
videlné konaných zasedáních věnuje strategickému řízení EU. Evropský 
parlament je tvořen poslanci (před  rozšířením v roce 2004 je jich 626) 
volenými na 5 let v přímých volbácn. Je to orgán kontrolující a debatující, 
nikoli zákonodárný. Jeho hlavní pravomoci (zamítat rozpočet EU a 
odvolávat Komisi) jsou aţ příliš dalekosáhé, neţ aby se daly uplatňovat. 
Evropský soudní dvůr vykládá právo EU a rozhoduje podle něj. Je sloţen 
z 15 soudců (po jednom z kaţdého členského státu) a z 8 generálních advo-
kátů, kteří Soudnímu dvoru pomáhají. Jelikoţ právo EU má přednost před 
národním právem členských států, můţe Soudní dvůr „odmítnout" národní 
právo aplikovat. Soud prvního stupně rozhoduje některé spory fyzických 
i právnických osob. 

Navzdory dosaţenému pokroku stojí EU před řadou problémů. Nej-
starší z nich je zřejmě společná zemědělská politika (SZP, angl. CAP), v 
rámci níţ se velká část fondů EU stále ještě uţívá k subvencování ne-
konkurenceschopného zemědělství. I kdyţ se široce akceptuje, ţe SZP je 
zapotřebí reformovat, je nutné vypořádat se s mocnými nátlakovými 
skupinami zemědělců v takových zemích, jako jsou Francie, Německo a 
státy jiţní Evropy. Druhým problémem je tzv. „demokratický deficit". 
Jím se obvykle rozumí nedostatečná demokratická odpovědnost v rámci 
EU, která se projevuje slabostí jejího jediného přímo voleného orgánu, 
Evropského parlamentu. Za třetí: jsou zde výzvy spojené s dalším rozší-
řením, kdy se předpokládá, ţe členy EU se do roku 2008 stane 12 nových 
států. Rozšíření můţe způsobit značnou napjatost rozpočtů EU na pomoc 
rozvoji méně prosperujících bývalých komunistických zemí a dále kom-
plikovat rozhodovací proces, jehoţ neefektivnost se prokázala jiţ v sou-
vislosti s Amsterodamskou smlouvou z roku 1997 (pokud jde o politic-
kou unii) a se smlouvou z Nice z roku 2000 (pokud jde o opatření spjatá s 
rozšiřováním). Za čtvrté, schopnost EU zachovat si svou ekonomickou 
sílu je dnes těsně spjata s úspěchem projektu jednotné měny, který mimo 
jiné vyţaduje, aby společné směnné kurzy vyhovovaly státům, které se 
budou moţná muset vyrovnávat s různými ekonomickými podmínkami. 
Konečně větší nezávislost a průbojnost EU na světové scéně můţe vést k 
určitým modifikacím jejích vztahů s dalšími významnými mocnostmi. To 
je jasně vidět například na tom, ţe USA jsou zneklidněny vytvářením 
evropské síly rychlé reakce a důsledky, které to můţe mít pokud jde o 
status a postavení NATO. 

Pojem 
Subsidiarita 
Subsidiarita (z lat. 
subsidiarii, vojen-
ské zálohy) zname-
ná obecné přenáše-
ní rozhodování z 
centra na niţší 
úrovně. Chápe se 
ovšem dvojím -
zásadně odlišným - 
způsobem. Ve fe-
deracích, například 
v Německu, se po-
jímá jako politický 
princip, ze kterého 
vyplývá decentrali-
zace a participace 
lidu, a tudíţ i pod-
pora institucí v 
místech a „pro-
vinciích". Ve 
Smlouvě o Evrop-
ské unii je to vy-
jádřeno závazkem, 
ze rozhodovat se 
má „co nejblíţe 
občanovi". Subsi-
diarita {subsidiari-
ty) se však - ob-
vykle ze strany an-
tifederalistů - vy-
kládá i jako ústavní 
princip, který brání 
národní svrchova-
nost před zásahy 
orgánů EU. Ve 
Smlouvě o Evrop-
ské unii je to vy-
jádřeno ustanove-
ním, podle něhoţ 
„v oblastech, které 
nespadají do jeho 
výlučné působnosti, 
vyvíjí... Spole-
čenství činnost jen 
tehdy a potud, po-
kud cíle navrhova-
né činnosti nemo-
hou být uspokojivě 
dosaţeny členský-
mi státy...". 

 

 Směřujeme ke světové vládě? 

Myšlenka světové vlády vychází z týchţ principů jako klasické libe-

rální ospravedlnění státu, totiţ z teorie společenské smlouvy (viz str. 110). 

Stejně jako je vytvoření svrchovaného státu jedinou cestou, jak zajistit 



Autarkie {autar-
fy), soběstačnost, 
doslova sebesprá-
va. Obvykle je ten-
to termín spojován 
s ekonomickou so-
běstačností, která 
je výsledkem kolo-
niální expanze ne-
bo vyčlenění se z 
mezinárodního 
obchodu. 
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Evropská integrace: pro a proti 
K argumentům pro evropskou integraci patří mj.: 
-podporou kosmopolitismu vede evropské národy k tomu, aby se vymani-

ly z úzkoprsého a izolujícího nacionalismu;  
- hospodářská, měnová a politická unie vytváří jistou úroveň vzájemné zá 

vislosti států, která válku nebo velký konflikt v Evropě činí nemyslitelný 
mi; 

- vytvoření trhu zahrnu jícího celý kontinent se stává oporou prosperity 
a růstu a Evropě skýtá bezpečí uprostřed globální ekonomiky; 

- „sdílení" suverenity je jedinou cestou, jak mohou mít evropské státy značný 
a nezávislý vliv na světové scéně; 

- politická ume jde ruku v ruce s unií hospodářskou, jelikoţ jednotný trh 
musí být regulován společným systémem pravidel a rozhodnutí; 

- evropské občanství nabízí jednotlivcům širší a někdy i lépe zajištěný sou-
bor práv, svobod a šancí. 

K argumentům proti evropské integraci patří mj.: 
- eroze národní suverenity znamená, ţe při rozhodování se nepřihlíţí ke spe-

cifickým národním potřebám a zájmům; 
- oslabují se národní identity, jejichţ kořeny tkví v dějinách; to někdy vy-

volává nevraţivost a nacionalistické reakce; 
- vzhledem k národním, jazykovým a kulturním rozdílům nemohou orgány 

EU probouzet skutečnou politickou loajalitu; 
- vzhledem ke vzdálenosti oddělující instituce EU od lidí, kteří v Evropě ţijí, 

nelze demokratický deficit nikdy překonat; 
- hnací silou integrace byly zejména elity a korporativní zájmy, kterými měl 

být lid Evropy manipulován k podpoře Nové Evropy; 
- integrace prospívá především velkým a ekonomicky silným státům a mů-

ţe vést i k tomu, ţe Evropu ovládnou Němci. 

řád a stabilitu mezi jednotlivci s různými zájmy, je i vytvoření nejvyšší 
světové moci jedinou cestou, jak zabránit mezinárodním konfliktům, 
plynoucím z toho, ţe kaţdý stát sleduje svůj vlastní národní zájem. Během 20. 
století se tato logika stala ještě naléhavější neţ dříve. Za prvé, 1. světová válka 
ukázala, ţe pokroky v technologii válčení vedou k neustálému růstu lidské a 
ekonomické ceny, kterou je třeba za válku platit, a která se uţ nedotýká jen 
vojsk, ale i civilního obyvatelstva. Bezprostředním důsledkem 1. světové 
války bylo zaloţení Společnosti národů (1919), která se stala první 
mezinárodní organizací s celosvětovou jurisdikcí. Společnost národů bohuţel 
svému názvu nikdy nedostála. Navzdory úsilí prezidenta Wilsona americký 
Kongres zablokoval členství USA ve Společnosti národů. Německo, které bylo 
v 1. světové válce poraţeno, bylo přijato za člena teprve v roce 1926 a poté, co 
se v roce 1933 Hitler chopil moci, na své členství rezignovalo. Sovětský svaz, 
zprvu odmítaný, se stal členem aţ v roce 1934, tedy aţ potom, co Německo a 
Japonsko členy být přestaly. Druhým faktorem, který podporoval mezinárodní 
spolupráci, byla touha po ekonomické stabilitě. Tzv. velká krize 30. let 
vyvolala vlnu protekcionismu, která prohloubila ekonomickou nestabilitu a 
přivodila rivalitu a vzájemnou nevraţivost mezi národy. Ekonomický 
nacionalismus tak zplodil nacionalismus politický. Za těchto okolností se šířily 
sny o autarkii a o říších; nejkřiklavějším, rozhodně však nikoli jediným 
příkladem byl Hitlerův program válečné expanze. V roce 1944 se 44 státy, 
bojující proti mocnostem Osy, sešly v americkém Bretton Woods ve státě New 
Hampshire, aby vytvořily nová pravidla a instituce, které by řídily systém 
mezinárodního obchodu a měnový systém po válce. 
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Cílem „Brettonwoodského systému" bylo vytvořit stabilní a na spo-
lupráci zaloţený mezinárodní měnový systém, který by podpořil národní 
svrchovanost a zabránil příštím finančním krizím. K regulaci globální 
ekonomiky byly vytvořeny tři instituce: Mezinárodní měnový fond (In-
ternational Monetary Fund - IMF), Všeobecná dohoda o clech a obcho-
du (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) a Světová banka. 
I kdyţ se tento nový měnový systém snaţil vytvořit otevřenou meziná-
rodní ekonomiku, akceptoval rovněţ významnou roli států při řízení eko-
nomiky; ta se promítala do teorií Johna Maynarda Keynese (viz str. 206), 
který stál v čele britské delegace. V tomto smyslu Brettonwoodský 
systém odpovídal spíše myšlenkám merkantilismu neţ myšlenkám ob-
chodního liberalismu, hlásaným klasickou ekonomií. Jádrem Brettonwo-
odské dohody byl návrh zavést systém pevných směnných kurzů, zalo-
ţený na představě, ţe proměnlivé kurzy jsou ze samé své podstaty ne-
stabilní a znemoţňují národní ekonomické plánování. 

Brettonwoodský systém se však počátkem 70. let zhroutil, kdyţ se 
USA rozhodly uvolnit kurz dolaru; to zlikvidovalo reţim pevných směn-
ných kurzů a připravilo IMF o jeho hlavní roli. Stalo se tak proto, proto-
ţe USA, svorník poválečného měnového systému a hlavní garant pev-
ných směnných kurzů, musely čelit rostoucím ekonomickým obtíţím, 
plynoucím zčásti z nákladů, jeţ si vyţádala vojenská intervence ve Viet-
namu, zčásti z nástupu nových rivalů, například Německa a Japonska. 
Pohyblivé kurzy zahájily významný politický a ideologický posun. Poli-
ticky daly prostor trţním silám a zúţily prostor pro státní zásahy. Napří-
klad státy zaţívající ekonomické obtíţe budou vystaveny poklesu hod-
noty svých měn, coţ teoreticky napomůţe ozdravení, jelikoţ zlevní vý-
voz a podraţí dovoz. Ideologicky se IMF, GATT a Světová banka během 
70. let přiklonily k myšlence mezinárodního ekonomického pořádku za-
loţeného na principech volného trhu a volného obchodu. Nárůst neoli-
beralismu v 80. letech - v USA za R. Reagana a ve Spojeném království 
za M. Thatcherové - byl jednak projevem tohoto posunu ve světové eko-
nomice, jednak mu sám dal další ideologický impulz. Nahrazení GATTu 
Světovou obchodní organizací, k němuţ došlo v roce 1995, posílilo 
agendu volného obchodu a pomohlo urychlit tempo ekonomické globa-
lizace. Někteří spatřují ve WTO rodící se globální ekonomickou vládu. 
Stoupenci WTO tvrdí, ţe odbouráváním cel a dalších překáţek obchodu 
WTO pomáhá rozvoji a prosperitě na celém světě. Odpůrci ji však kriti-
zují, ţe je hlásnou troubou korporací a necitlivá pokud jde o environ-
mentální a sociální problémy. 

Pojem 
Volný obchod 
Volný obchod (free 
trade) je systém, 
kdy obchod mezi 
státy není omezo-
ván cly a jinými 
formami protekcio-
nismu. Zpravidla 
se uvádí, ţe volný 
obchod je výhodný 
ekonomicky i poli-
ticky. Ekonomicky 
vzato státům 
umoţňuje, aby se 
zaměřily na pro-
dukci zboţí a slu-
ţeb, pro kterou mají 
nejlepší před-
poklady; výsled-
kem je specializace 
a vzájemná výhod-
nost. Politicky vza-
to podporuje vzá-
jemnou závislost a 
kosmopolitismus 
(viz str. 134); kon-
flikty a války jsou 
tudíţ méně pravdě-
podobné a snad i 
nemoţné. Kriti-
kové upozorňují, 
ţe volný obchod 
prohlubuje ekono-
mické nerovnosti, 
protoţe dominant-
ním  mocnostem 
otevírá přístup na 
trhy slabých států, 
přičemţ dominant-
ní státy se sotva 
musí obávat cizí 
konkurence, ţe 
ekonomiky orien-
tuje spíše na glo-
bální trhy nez na 
místní potřeby a ţe 
ve jménu zisku 
přenlíţí stabilitu 
místního společen-
ství, práva pracují-
cích a škody na ţi-
votním prostředí. 
Problém volného 
obchodu je jádrem 
diskusí oţadouc-
nosti a důsledcích 
globalizace. 

 

Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů, vzešlá z konference, která se uskuteč-
nila v San Francisku na samém sklonku 2. světové války (duben-červen 
1945), je experiment, který pokud jde o světovou vládu zatím pokročil 
nejdál. OSN se snaţila vyhnout evidentním selháním Společnosti náro-
dů, která jen přihlíţela, kdyţ Německo, Japonsko a Itálie ve 30. letech 
uskutečňovaly své expanzivní záměry. Na jedné straně bylo nepochyb-
nou výhodou, ţe spojenectví USA, SSSR a Spojeného království, namí-
řené původně proti Ose, se podařilo zachovat aţ do poválečného období. 
Na druhé straně existovala značná očekávání, nejvýrazněji formulovaná 

Merkantilismus 
(mercantilism). 
Jedna ze škol eko-
nomického myšle-
ní, která zdůrazňo-
vala úlohu státu při 
řízení mezinárodní-
ho obchodu a zajiš-
tbvání prosperity. 



 

Franklinem D. Rooseveltem, ţe pro toto období bude příznačné odmít-
nutí mocenské politiky minulosti, takţe se otevře cesta k éře míru a me-
zinárodní spolupráce. 

Charta OSN stanovila přísné standardy, kterými se v mezinárodním 
ţivotě musí řídit státy, jeţ se chtějí k Organizaci připojit. Patřilo k nim 
zřeknutí se pouţití síly (vyjma v sebeobraně), řešení mezinárodních 
sporů pokojnými prostředky, spolupráce při zajišťování úcty k lidským 
právům a základním svobodám a uznání svrchované rovnosti všech 
členských států a práva na sebeurčení. Jádrem celého tohoto přístupu 
je věrnost principu kolektivní bezpečnosti a přesvědčení, ţe 
kolektivní postup se můţe stát alternativou „staré politiky", zaloţené na 
sledování národního zájmu a udrţování mocenské rovnováhy. Třebaţe 

OSN (na rozdíl od Společnosti národů) se nepochybně prosadila jako 
organizace skutečně světová a většinou se bere za neodmyslitelnou 
součást mezinárodní politické scény, lze ovšem sotva tvrdit, ţe naplnila - 
či ţe vůbec můţe naplnit - očekávání svých zakladatelů. 

V centru struktury OSN je Valné shromáţdění, které se skládá ze 
všech členských států, z nichţ kaţdý má jeden hlas. Valné shromáţdění 
můţe jednat a přijímat rezoluce o všech věcech, které spadají do rámce 
Charty. Závaţná rozhodnutí musí být schválena dvoutřetinovou většinou; 
tato rozhodnutí jsou doporučeními, nikoli vynutitelným mezinárodním 
právem (viz str. 175). Valné shromáţdění je arénou propagandy, nikoli 
efektivním parlamentem a má tendenci být ovládáno velkým počtem 
rozvojových zemí. Nejvýznamnějším orgánem OSN je Rada 
bezpečnosti, která má základní odpovědnost za udrţování mezinárodního 
míru a bezpečnosti a odpovídá tak za úlohu OSN jako vyjednavače, 
pozorovatele, udrţovatele a konec konců vynucovatele míru. Rada má 15 
členů. „Velkou pětku" představují stálí členové, „vetující mocnosti", z 
nichţ kaţdá můţe zabránit přijetí rozhodnutí schválených ostatními 
členy Rady. Zbylými deseti členy jsou členové nestálí, volení Valným 
shromáţděním na dobu dvou let. Sloţení Rady bezpečnosti je však před-
mětem stále větší kritiky. Zejména právo Spojeného království a Francie na 
status stálého člena bývá zpochybňováno poukazem na rostoucí vý- 
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Téma Globální řízení ekonomiky 

- Mezinárodní měnový fond IMF: IMF byl zřízen s cílem dozírat nad globálními finančními 

pravidly a 

prostřenictvímsystému pevných směnných kurzů udrţovat měnovou stabilitu. Počínaje rokem 

1971 si IMF 

osvojil neoliberální ekonomický model a po zemích  poţaduje 

provádění 

přísných trţních norem, na které je vázáno poskytování pomoci. Z 

původních 

29 členů se IMF rozrostl na 182 členy. Sídlem IMF je Washington. 

- Světová banka, dříve mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj , 

byla zřízena 

s cílem sníţit míru rizika při půjčkách do zahraničí a podpořit tak 

ekonomickou  

stabilitu. Počínaje 80.léty banka orientovala své půjčky především 

na strukturální změny 

tedy převádění ekonomiky na trţní principy a na jejich zapojování 

do globální 

ekonomiky. Sídlo světové banky je Washington. 

- Světová obchodní organizace WTO byla zaloţena v roce 1995. 

Nahradila  

všeobecnou dohodu o clech a obchodu GATT. Vznik WTO byl 

výsledkem jednání 

v rámci tzv. Uruguajského kola 1986 - 1994.Pravomoci WTO jsou 

šiší neţ pravomoci GATT 

Posláním WTO je liberalizovat světový obchod a vytvořit otevřený 

systém globálního obchodování. 

Sídlem WTO je Ţeneva.. 

Pojem 
Kolektivní bez-
pečnost 

Kolektivní bezpečnost 
{collective se-curity) se 
zakládá na myšlence, 
ţe -nejjednodušeji ře-
čeno - agresi lze 
nejlépe čelit společným 
postupem určitého 
počtu státu. Teorie 
kolektivní bezpečnosti 
se opírá o předpoklad, 
ze války a mezinárodní 
konflikty mají svůj 
původ v nejistotě a 
vratkosti mocenské 
politiky Z tohoto 
předpokladu vyplývá, 
ţe státy, které se zava-
zuji ke vzájemné 
obraně, jsou schopny 
bud od agrese odstrašit 
nebo narušitele 
mezinárodního pořádku 
potrestat. Kolektivní 
bezpečnost můţe mít 
úspěch jedině za 
splnění tri podmínek. 
Za prvé, státy si musí 
být v zásadě rovny ne-
bo aspoň ţádný nesmí 
ostatní mocensky 
převyšovat. Za druhé, 
všechny státy musí být 
ochotny plnit 
povinnosti a nést 
náklady se vzájemnou 
obranou spojené. Za 
třetí, musí existovat 
mezinárodní orgán, 
který disponuje morální 
autoritou a vojenskou 
kapacitou, aby podnikl 
účinná opatření. 
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znám Japonska a Německa; rovněţ rozvojové země usilovaly o stálé za-
stoupení, obvykle v podobě stálého členství Indie nebo Brazílie. 

Soudní „paţí" OSN je Mezinárodní soudní dvůr („Světový soud"), 
který nahradil někdejší Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti. Skládá se 
z 15 soudců, volených na dobu devíti let prostou většinou členů Rady 
bezpečnosti a Valného shromáţdění. Jeho slabinou je, ţe můţe rozhodo-
vat jedině tehdy, jestliţe se státy rozhodnou své spory Soudu předloţit; 
jurisdikci Soudu v jakékoli oblasti je ochotna uznat jen zhruba třetina 
členských států OSN. Výkonným orgánem OSN je Sekretariát, v jehoţ 
čele stojí generální tajemník OSN (od prosince 1996 je jím Kofi Annan). 
V otázkách bezpečnosti postupuje generální tajemník v úzké součinnos 
ti s Radou bezpečnosti. Jako funkcionář, který se nejvíce blíţí „prezi 
dentu světa" můţe do značné míry ovlivňovat status a zaměření celé or 
ganizace. Třebaţe OSN je známa především svými operacemi na udrţe 
ní míru, kterým se dostává značné publicity, na její pověst má vliv práce 
řady odborných organizací, koordinovaných Hospodářskou a sociální ra 
dou. K nim patří například Světová zdravotnická organizace (WHO), 
Mezinárodní fond pro pomoc dětem (UNICEF), Mezinárodní organiza 
ce pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Vysoký komisař OSN pro 
uprchlíky (UNHCR). 

Schopnost OSN přeměnit se v jakousi světovou vládu výrazně ome-
zuje skutečnost, ţe je v podstatě výtvorem svých členů: nemůţe činit víc, 
neţ co jí členské státy a zejména stálí členové Rady bezpečnosti dovolí. 
V důsledku toho se její role omezila v podstatě na to, ţe skýtá mecha 
nismus usnadňující pokojné řešení mezinárodních sporů. Výsledky, ji 
miţ se v tomto směru můţe vykázat, však nejsou vţdy stejně kvalitní. 
Byly zde nesporné úspěchy, například při sjednávání příměří mezi Indií 
a Pákistánem v roce 1959, při udrţení míru v roce 1960 v Belgickém 
Kongu (nynějším Zairu) poté, co se Katanga pokusila o odtrţení, a při 
zprostředkování mezi Nizozemci a Indonézany v roce 1962 ve věci Zá 
padního Irianu (Nová Guinea). Po většinu svých dějin byla OSN doslo 
va paralyzována rivalitou supervelmocí. Studená válka byla zárukou, ţe 
ve většině otázek zaujmou USA a SSSR opačná stanoviska; Radě bez 
pečnosti se tak bránilo podniknout rozhodná opatření. 

Intervence OSN v Koreji v roce 1950 byla moţná jedině díky tomu, 
ţe SSSR na čas (na protest proti vyloučení komunistické Číny) odešel 
z Rady bezpečnosti; tak jako tak ale tento zásah pouze posílil obavy, ţe 
OSN je ovládána Západem. Kdyţ se za kubánské raketové krize v roce 
1962 ocitl svět na pokraji jaderné války, OSN bezmocně přihlíţela. Ne-
dokázala zabránit sovětským vpádům do Maďarska (1956), do Česko-
slovenska (1968) a do Afghánistánu (1979) a měla jen velmi omezený 
vliv na to, co následovalo po arabsko-izraelských válkách z let 1948, 
1956,1967 a 1973. Nelze však popřít, ţe bez ohledu na praktický vliv na 
běh světových záleţitostí si OSN dokázala vydobýt značnou morální au-
toritu jako hlavní nástroj prosazování mezinárodního práva. To se jas-
ně ukázalo v roce 1982, kdy za války o Falklandské ostrovy Spojenému 
království velice záleţelo na tom, aby zajistilo, ţe jeho postup bude 
v souladu s rezolucemi OSN; stejně tak se to ukázalo v roce 1991, kdy 
za války v Perském zálivu se USA rozhodly, ţe nebudou prchající irác-
ká vojska pronásledovat do Iráku, a to z obavy, ţe by mohly postupovat 
vně autority OSN. 

Pojem 
Mezinárodní prá-
vo 
Mezinárodní právo 
(internationat law) 
ie syjstém pravidel, 
Která jsou pro státy 
závazná a upravují 
tudíţ vztahy mezi 
nimi. (Právo - viz 
str.319 -je soubor 
veřejně vyhláše-
ných a vynutitel-
ných pravidel.) 
Protoţe neexistuje 
ţádný celosvětový 
právotvorný orgán, 
je mezinárodní prá-
vo obsaţeno v radě 
pramenů, jimiţ jsou 
smlouvy, obyčeje, 
principy (např. re-
spektování uzemní 
celistvosti a nedot-
knutelnosti) a práv-
ní věty formulova-
né postupně mezi-
národní soudy. Ide-
alisté tradičné 
kladli důraz na me-
zinárodní právo, ve 
kterém spatřovali 
cestu, jak respekto-
váním morálních 
zásad nastolit řád a 
umoţnit tak po-
kojné řešení mezi-
národních sporů. 
Realisté naopak 
zpochybňovali sta-
tus mezinárodního 
práva s tím, ţe ne-
ní-li vynutitelné, 
není „právem", ale 
pouhým souborem 
morálních principů. 



176

 
I 

Konec studené války znamenal pro OSN začátek nové kapitoly. 
OSN, po dlouhou dobu marginalízovaná antagonismem supervelmoci, 
rázem získala nové významné postavení nástroje, prostřednictvím něhoţ 
lze dospět k „jednomu světu". Intervence OSN v letech 1990-1991, je-
jímţ cílem bylo vypudit Irák z Kuvajtu, se zdála dokladem její nové 
schopnosti plnit své povinnosti při odstrašování od agrese a udrţování 
míru. Tyto rané naděje však byly brzy zklamány. „Udrţovatelé míru", 
vyslaní OSN, byli při genocidním vraţdění ve Rwandě v roce 1994 sotva 
víc neţ pouhými diváky. Americká intervence v Somálsku, podporovaná 
OSN, vyústila v roce 1995 v poníţení a odchod; konflikt mezi místními 
diktátory pak nerušené pokračoval. Nové boje v bývalé Jugoslávii 
ukázaly, jak neúčinná jsou příměří sjednaná OSN, i sankce, které byly s 
podporou OSN uvaleny na Srbsko. Proč k tomu všemu došlo? 
Příčina je prostá: sama OSN byla jednou z obětí nejistoty a neustále-nosti 

způsobené zhroucením „starého" světového uspořádání. Místo aby vstoupila 
do centra dění jako jakýsi zárodek světové vlády, musela se vy-   rovnávat s 
řadou nových problémů a konfliktů. Patří mezi ně zdráhavost států, jejichţ 
bezpečnost uţ není ohroţována rivalitou Východu a Zápa-   du, uvolnit zdroje 
pro věc kolektivní bezpečnosti nebo na obranu států na   opačném konci 
světa. Tento „nový izolacionismus" byl jedním z fakto-   rů, které 
znemoţnily společný postup členských států EU v Bosně a kte- rý také USA 
odradil od toho, aby se do věci zapojily dříve. Nadto jsou zde váţné 
problémy spojené s rozdělením odpovědnosti a břemen v rámci 
mezinárodního systému. Například: zatímco schopnost USA plnit roli 
světového četníka je oslabena jejich relativním ekonomickým poklesem, 
dnešní ekonomické supervelmoci - Japonsko a Německo - nechtějí tuto roli 
převzít z obav, ţe to naruší jejich prosperitu a sníţí míry jejich růs- tu. 
Konečně samo těţiště mezinárodní politiky se posunulo. Úkolem OSN 
bývalo udrţovat mír ve světě ovládaném konfliktem komunismu a 
kapitalismu. Nyní musí nalézt novou roli ve světě, jehoţ strukturu určuje 
dynamika globálního kapitalismu a v němţ konflikty jsou stále čas-těji 
výsledkem nerovné distribuce bohatství a zdrojů. To, ţe OSN postrádá 
ekonomický vliv, je v tomto směru obzvláštní slabinou, zejména ve světle 
rostoucí moci WHO, IMF a G 7, tedy organizací hlavních světových 
ekonomických mocností. Tyto okolnosti však moţná jen podtrhují unikátní 
roli a morální autoritu OSN, uznanou v roce 2001, kdy byla OSN a jejímu 
generálnímu tajemníkovi Kofímu Annanovi udělena Nobelova cena míru. 

Shrnutí 

> Mezinárodní politika byla analyzována různě. Perspektiva idealismu 
se opírá o morální hodnoty a právní normy. Realismus zdůrazňuje vý-
znam mocenské politiky. Neorealismus upozorňuje na strukturální meze 
mezinárodního systému. Pluralismus prosazuje model mnoha různých 
aktérů a klade důraz na stále větší rozptyl moci. Marxismus upozorňuje 
na ekonomické nerovnosti v systému globálního kapitalismu. > Rovněţ 
světový řád 21. století se vykládal různě. Někteří pozorovatelé tvrdí, ţe 
konec bípolárního uspořádání světa umoţňuje přejít od hluboce 
zakořeněného antagonismu studené války k širší spolupráci zaloţené na 
vzájemné závislosti. Jiní varují, ţe bipolarita byla alespoň stabilní, 
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zatímco multipolarita můţe plodit jedině nové a nepředvídatelné formy 
mezinárodních konfliktů. 
> Globalizace je sloţitým předivem vzájemné provázanosti, která zna-
mená, ţe naše ţivoty jsou stále více utvářeny rozhodnutími a činnostmi 
kdesi daleko od nás. V ekonomické globalizaci se odráţí růst transnaci-
onálních toků kapitálu a zboţí, které likvidují představu ekonomické su-
verenity. Kulturní globalizace je silou homogenizující. To vše ale nezna-
mená, ţe globalizace je procesem směřujícím výlučně jen „shora dolů". 
> Globalizace je nanejvýš diskutabilní soubor procesů. Diskutuje se jak 
o tom, zda k ní vůbec dochází, tak o silách, které ji pohánějí. Stoupenci 
globalizace tvrdí, ţe podněcuje demokratizaci, pomáhá prosperitě a roz-
voji, rozšiřuje moţnost volby a otevírá nové šance. Odpůrci ji činí odpo-
vědnou za prohlubující se nerovnost, za to, ţe korporace se dokáţí vy-
mknout demokratické kontrole a za bědný stav ţivotního prostředí. 
> Protiváhou globalizace mohou být tendence k regionální integraci. 
Někteří tvrdí, ţe regionalismus můţe nahradit nacionalismus. Evropská 
unie je experiment, který v regionální integraci dospěl nejdál; je totiţ pří-
kladem unie jak politické, tak ekonomické. I kdyţ pokročila na cestě ke 
„sdílené suverenitě", od evropského „superstátu" je zatím hodně daleko. 
> Ve prospěch světové vlády se argumentuje tím, ţe neexistuje-li světo-
vý stát, bude mezinárodní systém fungovat jako „přirozený stav". Schop-
nost OSN tuto roli hrát je však omezená, jelikoţ státy nejsou ochotny 
uvolňovat zdroje pro věc kolektivní bezpečnosti, jelikoţ povinnosti jsou 
v novém mezinárodním systému rozděleny nerovnoměrně a jelikoţ je 
obtíţné nalézt pro OSN novou roli ve světě, jehoţ struktura uţ není ur-
čována rivalitou Východu a Západu. 

Otázky k diskusi 

- Který z pohledů na mezinárodní politiku umoţňuje lépe chápat, co se 
v současnosti odehrává? 

- Je multipolámí uspořádání světa nutně nestabilní? 
- Je globalizace mýtus nebo realita? 
- Přináší globalizovaná ekonomika větší šanci pro všechny nebo větší 

nejistotu a hlubší nerovnost? 
- Je Evropská unie čímsi výjimečným nebo se stane vzorem regionální 

integrace? 
- Jakou roli by mohla nebo měla v novém mezinárodním systému pře-

vzít Organizace spojených národů? 
-Je pro vás světová vláda lákavou vyhlídkou? 
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KAPITOLA 8 

Politika místní a regionální 

„Veškerá politika je místní." 

Oblíbené rčení bývalého předsedy Sněmovny 

reprezentantů Thomase (Tipa) 0'Neilla  ml. 

Pokud jde o mezinárodní politiku, přistupuje se k národním státům 
jako k útvarům celistvým a jednolitým; uvnitř kaţdého státu se však set-
káváme s rozdělením a úrovněmi moci. Nejdůleţitější je rozdělení územ-
ní, kde je na jedné straně vláda ústřední čili národní, na druhé vlády pro-
vinční, vlády členských států a vlády místní. Toto rozdělení je dáno pře-
devším ústavní strukturou země, tj. tím, zda jde o federaci nebo o uni-
tární stát. Kaţdý z těchto systémů zavádí zvláštní územní dělbu vládní 
moci a vytváří tak rámec, v němţ se mohou realizovat vztahy mezi cent-
rem a periferií. Všechny moderní státy byly také - byťv různé míře - vy-
staveny nejrůznějším tlakům. Ekonomické, mezinárodní a další faktory 
vedly na jedné straně k tendenci k centralizaci, které zdánlivě nebylo 
moţno čelit. Na druhé straně sílily, zejména koncem 20. století, tenden-
ce odstředivé: na vzestupu byla totiţ politika etnická, regionální a ko-
munitami. 

V 8. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 
- Jaká pozitiva přináší centralizace a jaká decentralizace? 
- V čem se federace liší od unitárních systémů a jak úspěšně se ten či 

onen systém vyrovnává s územními a jinými rozdíly? 
-Proč existovala tendence k větší centralizaci? 
- Které faktory vysvětlují vzestup etnické politiky? Jak váţné ohroţení 

národního státu tato politika představuje? 
- Nakolik můţe v moderních společnostech jako hlavní těţiště politiky 

komunita nahradit národ? 

Centralizace nebo decentralizace? 

Všechny moderní státy jsou územně rozděleny a ve všech existují in-
stituce ústřední (národní) a periferní (regionální, provinční či místní). 
Konkrétní podoba tohoto rozdělení je však značně rozmanitá. Liší se 
ústavním rámcem, v němţ se vztahy mezi centrem a periferií odehrávají, 
dělbou funkcí a povinností mezi jednotlivými úrovněmi vládnutí, po-
litickými, ekonomickými, správními a jinými pravomocemi, které můţe 
centrum k ovládání periferie uţít, i nezávislostí, jíţ se těší periferní or-
gány. Zřejmé je pouze to, ţe bez ústředních ani bez periferních orgánů to 
jednoduše nejde. 

Kdyby nebylo ústřední vlády, stát by prostě nebyl schopen fungovat 
jako aktér na mezinárodní nebo světové scéně. Neměl by potřebný me-
chanismus, aby mohl vstupovat do strategických aliancí, sjednávat ob-
chodní dohody, být zastoupen na vrcholných mezinárodních setkáních 



pěntřalizačě 
(centralization) 
^oustredění politic-
ké moci nebo vlád-
ni autority na celo-
státní úrovni. 

Decentralizace 
Kdecentralization) 
rozšiřování auto-
nomie míst přená-
šením pravomoci a 
odpovědnosti 
z celostátních oma 
nu „dolů" B 
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nebo se stát členem nadnárodních útvarů. Proto je to vţdy ústřední vlá-
da, kdo odpovídá za vnější vztahy státu; projevuje se to tím, ţe má pod 
svou kontrolou zahraniční a obrannou politiku a diplomacii. Ústřední 
vláda v takové nebo onaké podobě je nezbytná také ke zprostředkovávání 
mezi periferními orgány, nutnému k zajištění spolupráce v oblastech 
společného zájmu. To ve většině případů znamená, ţe ústřední vláda pře-
bírá celkovou kontrolu nad ekonomickým ţivotem státu a dozírá nad ta-
kovými věcmi jako jsou vnitřní obchod, doprava a spoje. Existují ovšem 
pádné důvody, aby se na úkor periferních institucí ústřední vláda dále po-   
silovala. 

Ve prospěch centralizace lze uvést: - Národní jednotu. Jedině 
ústřední vláda vyjadřuje zájmy spíše celku neţ jeho jednotlivých částí, tj. 
spíše zájmy národa neţ zájmy etnických, regionálních a jiných skupin. 
Silné centrum je zárukou, ţe vláda se věnuje společným zájmům celé 
pospolitosti; slabé centrum vede k rivalitě   a disharmonii. 

- Uniformitu. Jedině ústřední vláda můţe zavádět jednotné zákony a za-
jištbvat jednotné veřejné sluţby, které lidem umoţňují snadno se pře-
mísťovat z jedné části země do druhé. Přemísťování bude nejspíš omeze-
no, jestliţe v zemi existují různé daňové reţimy a různé systémy práva, 
školství a sociálního zabezpečení. 

- Rovnost. Nevýhodou decentralizace je, ţe nutí periferní instituce spo-
léhat se na zdroje, dostupné v jejich místě nebo regionu. Jedině ústřední 
vláda můţe napravovat nerovnosti, které plynou z toho, ţe oblasti s nej-
většími sociálními potřebami mají vţdy zároveň nejmenší potenciál daně 
vybírat. 

- Prosperitu. Ekonomický rozvoj a centralizace jdou vţdy ruku v ruce. 
Například jedině centrální vláda můţe spravovat jednotnou měnu a mít 
pod kontrolou daňovou a výdajovou politiku schopnou zajistit udrţitel-
ný růst, a v případě potřeby také infrastrukturu v podobě silnic, ţelez-
ničních tratí, letišť atd. 

Na druhé straně má míra moţné nebo ţádoucí centralizace své meze. 
Sama představa, ţe by moderní stát, zahrnující desítky či dokonce stovky 
milionů obyvatel, byl zcela ovládán z centra, je prostě absurdní. Kdyby se 
například všechny sluţby a funkce moderní vlády měly zajištbvat z 
centra, vedlo by to k naprosté ne výkonnosti a k byrokratickému chaosu; 
výsledkem by byla situace, kterou ekonomové označují termínem 
„neekonomičnost měřítka". Obecně řečeno, periferním institucím se svěřují 
úkoly, které jsou v tom smyslu „domácí", ţe se týkají potřeb domácí (tj. 
místní) populace; jde například o školství, zdravotnictví, sociální 
zabezpečení a plánování. Existuje ovšem značný tlak, aby se z centra 
přenášely na periferní orgány i další úkoly a rozhodovací pravomoci. Ve 
prospěch decentralizace lze uvést: 

- Participaci. Místní nebo regionální vláda je nepochybně účinnější neţ 
vláda centrální při poskytování moţností k účasti občanů na politickém 
ţivotě jejich pospolitosti. K výhodám, které rozšiřování prostoru pro po-
litickou participaci přináší, patří mj. skutečnost, ţe to napomáhá vytvá-
ření vzdělanějšího a lépe informovaného občanstva. 
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-Responsi vitu. Periferní instituce jsou obvykle „bliţší" lidem a vníma-
vější  k jejich potřebám. To posiluje demokratickou odpovědnost a zaru-
čuje, ţe vláda nebude reagovat jen na obecné zájmy společnosti, ale i na 
dílčí, konkrétní potřeby jednotlivých komunit. 
-Legitimitu. Fyzická vzdálenost od vlády má vliv na přijatelnost nebo 
správnost jejích rozhodnutí. Rozhodnutí přijímaná na „místní" úrovni 

mají větší šanci, ţe budou pokládána za rozumná, a tudíţ legitimní (viz 
str. 232). Naopak ústřední vláda se můţe jevit vzdálená jak geograficky, 
tak politicky. 
-Svobodu. Jelikoţ moc má tendenci korumpovat, existuje nebezpečí, ţe 
centralizace přemění vládu v tyranii, zaměřenou proti jednotlivci. De-
centralizace chrání svobodu tím, ţe rozptyluje vládní moc, a tak vytváří 

soustavu brzd a vyváţení. Periferní orgány brzdí centrální vládu i sebe 
navzájem. 

Vztahy mezi centrem a periferií 

Na to, jak je ve státě vyváţena centralizace a decentralizace, má vliv 

celá škála historických, kulturních, geografických, ekonomických i poli-

tických faktorů. Na prvním místě je to ústavní struktura státu, zejména 
umístění suverenity (viz str. 150) v politickém systému. Ústavní struktu-
ra, i kdyţ je dalšími faktory modifikována, skýtá přinejmenším rámec, v 
němţ se odehrávají vztahy mezi centrem a periferií. Dvě nejběţnější 
formy územního uspořádání, se kterými se v moderním světě setkáváme, 
jsou federace a unitární stát. Třetí forma, konfederace, se celkově proje-

vila jako neudrţitelná. Jelikoţ konfederace vytvářejí jen velice volnou a 
nanejvýš decentralizovanou politickou unii, nikterak nepřekvapuje, ţe 
jejich hlavními zastánci byli anarchisté jako například Pierre-Joseph 
Proudhon (viz str. 182). Princip konfederace se proto nejčastěji realizuje 
v podobě mezivládní spolupráce (viz str. 170), se kterou se setkáváme v 
mezinárodních organizacích typu například NATO, OSN, Organizace 

africké jednoty a Britského společenství národů. Konfederace na úrovni 
národního státu jsou daleko vzácnější. USA byly původně konfederací: 
zprvu v podobě Kontinentálních kongresů (1774-1781), později na zá-
kladě Článků konfederace (1781-1789). Z moderních konfederací je nej-
důleţitější Společenství nezávislých států (SNS), které v roce 1991 for-
málně nahradilo Sovětský svaz. SNS zaloţilo jedenáct z patnácti ně-

kdejších svazových republik (pouze Gruzie a tři pobaltské republiky od-
mítly se k němu připojit). Postrádá však exekutivní autoritu, a proto je 
sotva víc neţ jen příleţitostným diskusním fórem a místem řešení sporů. 
Existují přesvědčivé důkazy, ţe není-li po ruce účinný ústřední orgán, 
konfederace buď přerostou ve federace, jako tomu bylo v USA, nebo se 
stanou obětí odstředivých tendencí a zcela se rozpadnou, jako tomu více 

či méně bylo v případě SNS. 

Federace 

Federace byly vţdy daleko častější neţ konfederace. Více neţ třetina 
lidstva dnes ţije ve státech, které jsou v té či oné podobě federacemi. K nim 
patří například USA, Brazílie, Pákistán, Austrálie, Mexiko, Nigérie, 
Malajsie a Kanada. I kdyţ neexistují ţádné zcela totoţné federace, 
všechny se vyznačují tím, ţe suverenita se v nich dělí mezi instituce 

Konfederace (con-
federation). Jeden 
z typů unie, v němţ 
si kaţdý stát 
podrţuje nezá-
vislost, zpravidla 
zaručenou rozho-
dováním na zákla-
dě jednomyslnosti 
konfederovaných 
států. 
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ústřední a periferní. To přinejmenším teoreticky zajištíije, ţe ţádná z 
těchto dvou úrovní vládnutí nebude zasahovat do pravomocí druhé (viz 
graf 8.1). V tomto smyslu je federace jakousi střední, přechodnou, mezi-
tímní formou politické organizace mezi konfederací (v níţ jsou nosite- i 
lem suverenity periferní orgány) a unitárním státem (kde moc je v rukou 
ústředních orgánů). Federace vycházejí z kompromisu mezi jednotou  I 
a regionální rozmanitostí, mezi potřebou silné ústřední moci a potřebou 
tuto moc brzdit a omezovat. 

 

Proč federalismus ? 

Podíváme-li se pečlivě na seznam federací (nebo států, které mají ně-
které rysy federace), objevíme určité charakteristické vlastnosti, které 
jsou jim společné. To naznačuje, ţe princip federace lze na některé státy 
uplatnit víc, na některé méně. Za prvé, lze odhalit určité historické po-
dobnosti. Například federace se často vytvářely spojením několika uţ 
existujících politických společenství, která si však i nadále chtěla uchovat 
svou zvláštní identitu a do jisté míry i svou autonomii. To je zcela 
zřejmé v případě první federace na světě - USA. Třináct bývalých brit-
ských kolonií v Americe sice brzy poznalo, ţe konfederace nepostačuje, 
kaţdá z nich však měla svou vlastní politickou identitu a své tradice, které 
si i v novém, centralizovanějším ústavním rámci chtěla podrţet. Kolonie 
spravované na základě královské charty, např. Rhode Island a Con-
necticut, kupříkladu natolik přivykly jisté své nezávislosti na britské Ko-
runě, ţe jim jejich koloniální charty pnnejmenším v prvních letech slou-
ţily i jako ústavy. 

Neochota někdejších kolonií nastolit silnou národní vládu se jasně 
projevila na Ústavním konventu ve Filadelfii, který v roce 1787 připra- 

    Pierre-Joseph 
Proudhon (1809-1865) 

Francouzský anarchista, původně tiskař a převáţně samouk. Zprvu vystudoval jako ra- 
dikální politik v Lyonu, v roce 1847 se usadil v Paříţi. Jako člen Ústavodárného 
shromáţ- 
dění v roce 1848 se proslavil tím, ţe hlasoval proti ústavě, protoţe to byla ústava. Po- 
zději byl tři roky vězněn. Rozčarován  aktivní politikou, věnoval se po svém  
propuštění 
přemýšlení a psaní. Ve svém nejznámějším díle Co je vlastnictví? 1840 přišel s prvním 
soustavným zdůvodněním anarchismu, které opřel o zásadu mutualismu. V tomto díle 
se také setkáme se slavnou větou, vlastnictví je krádeţ. V knize Princip federace 1863 
Proudhon modifikoval svůj anarchismus s poukazem na  nezbytnost minimálního státu, 
kterého je zapotřebí, aby se věci uvedly do pohybu. Pod označením federace měl 
Proudhon ovšem na mysli politické spojení samosprávných obcí, tedy ve skutečnosti 
kon- 
federaci. 
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vil návrh ústavy USA, i v následné diskusi o její ratifikaci. Stanovisko 
„nacionalistů", kteří prosazovali ratifikaci, bylo formulováno v tzv. Lis-
tech federalistových, uveřejňovaných v letech 1787-1789. Jejich autory 
byli Alexander Hamilton, James Madison (viz str. 338) a John Jay 
(1745-1829), kteří psali pod společným pseudonymem Publius. Zdůraz-
ňovali význam vytvoření silné ústřední vlády a zároveň i zachování svo-
bod států a jednotlivců. V roce 1789 se nakonec podařilo ratifikace do-
sáhnout, ovšem jedině díky přijetí Listiny práv a zejména 10. dodatku, 
který zaručoval, ţe „pravomoci, které Ústava výslovně nepřiznává Spo-
jeným státům, ani je neupírá státům, náleţejí jednotlivým státům nebo li-
du". To se stalo ústavním základem amerického federalismu. Podobný 
proces proběhl v Německu. Ve sjednocení z roku 1871 se sice projevila 
rostoucí moc Pruska, federativní uspořádání však pomohlo rozptýlit oba-
vy ostatních 38 německých států, které se po dlouhou dobu těšily poli-
tické nezávislosti a tudíţ se obávaly centralizace. Tato tradice regionální 
autonomie, krátce přerušená za nacismu, byla zakotvena i v Ústavě Spol-
kové republiky Německo z roku 1949, která kaţdé z 11 Länder (spolko-
vých zemí) povolila vlastní ústavu. Znovusjednocením Německa v roce 
1990 se počet spolkových zemí zvýšil na šestnáct. 

Druhým faktorem, který ovlivňuje utváření federací, je existence 
vnějšího ohroţení nebo touha po výraznější roli v mezinárodních záleţi-
tostech. Například malé, strategicky zranitelné státy jsou silně motivo-
vány ke vstupu do širších politických unií. Bylo tudíţ jednou ze slabin 
amerických Článků konfederace, ţe státům, které právě získaly nezávis-
lost, nedávaly jasný diplomatický hlas a ztěţovaly jim tak sjednávání 
smluv, uzavírání spojenectví atd. To, ţe německé státy byly v 19. století 
ochotny vstoupit do federace a fakticky tím akceptovat „prusifikaci", by-
lo do značné míry důsledkem sílící rivality velmocí a zvláště pak hroz-
by, kterou představovaly Rakousko a Francie. Podobně posun k vytváření 
federativní Evropy, který započal ustavením Evropského společenství 
uhlí a oceli v roce 1952 a Evropského hospodářského společenství v ro-
ce 1957, byl zčásti důsledkem obav ze sovětské agrese a pocitu, ţe ve 
vynořujícím se bipolárním uspořádání světa ztrácí Evropa vliv. 

Třetím faktorem je velikost území. Není náhodou, ţe pro federativní 
uspořádání se rozhodlo mnoho územně největších států světa. Bylo tomu 
tak v případě USA, ale týká se to i Kanady (federalizovala se v roce 
1867), Brazílie (1891), Austrálie (1901), Mexika (1917) a Indie (1947). 
Státy s rozsáhlým územím jsou obvykle kulturně rozmanité s často sil-
nými tradicemi regionalismu. To vytváří větší tlak na decentralizaci a na 
rozptyl moci, kterému zpravidla nelze čelit v rámci unitárního státu. Fak-
torem, který napomáhá přijetí federativního uspořádání, je konečně i kul-
turní a etnická rozrůzněnost. Stručně řečeno, federaiismus byl zhusta in-
stitucionální reakcí na rozdělení uvnitř společnosti a na její mnohotvár-
nost. Například v deseti kanadských provinciích se neodráţejí jen hlu-
boce zakořeněné regionální tradice, ale i jazykové a kulturní rozdíly me-
zi oblastmi, kde se mluví anglicky, a oblastmi, kde se mluví francouzsky. 
Pětadvacet samosprávných členských států Indie se definovalo přede-
vším jazykově; v některých - platí to například o Paňdţábu a Kašmíru -
se však přihlíţí i k odlišnostem náboţenským. Podobně ústava federa-
tivní Nigérie s 19 členskými státy respektuje významné kmenové a ná-
boţenské rozdíly, zejména mezi severní a jihovýchodní částí země. 

Pojem 
Federaiismus 
Pod slovem federa-
iismus (federalism 
z lat. foedus -pakt, 
úmluva) zpravidla 
rozumíme právní a 
politické struktury, 
které distribuují 
moc ve státě podle 
území, y souladu s 
jeho původním vý-
znamem se však 
tomuto slovu rozu-
mělo tak, ţe zahr-
nuje rovněţ vzá-
jemnost čili mutua-
litu (Proudhon) ne-
bo ţe je - jako na-
příklad ve spisech 
Alexandra Hamil-
tona a Jamese Ma-
disona (viz str. 
338) součástí širší 
ideologie pluralis-
mu. Jako politická 
forma federaiismus 
vyţaduje existenci 
dvou navzájem od-
dělených úrovní 
vládnutí, z nichţ 
ani jedna není dru-
hé právně nebo po-
liticky podřízena. 
Hlavním rysem fe-
deralismu je tudíţ 
sdílená suverenita. 
Vyjdeme-li z této 
definice, je „klasic-
kých" federací má-
lo: USA, Švýcar-
sko, Belgie, Kana-
da a Austrálie. Stá-
tů, které mají ně-
které rysy federace, 
je však mnohem 
víc. 
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Alexander Hamilton (1755-1805) 
Americký státník, spolu s Jamesem Maďisonem a Johnem Jayem autor Listů federalisto-
vých. Hamilton se narodil v Západní Indii. Bojoval v americké revoluci a v letech 1777-
1781 byl pobočníkem George Washingtona. Po ukončení právnických studií se v roce 1782 
stal znovu členem Kongresu. V letech 1789-1795 byl prvním ministrem financí USA. 
Zaloţil a do své smrti vedl Stranu federalistů. Zemřel v souboji se svým rivalem Aaronem 
Burrem. Hamiltonův federalismus se vyznačoval hlubokou nedůvěrou v demokracii, 
podporou aktivní ústřední vlády a snahou pomoci zpracovatelskému průmyslu federální 
fiskální a ekonomickou politikou. „Hamiltonismus" vstoupil do dějin jako teorie ústřední 
vlády se silnou exekutivou, schopnou podpořit rodící se ekonomiku Spojených států. 

Exekutiva (execu-
tivé), výkonná 
moc. Skupina stát-
ních orgánů odpo-
vídajících za im-
plementaci nebo 
aplikaci práva a 
politických opat-
ření. 

Legislativa (legis-
lative), zákonodár-
ná moc. Ta část 
státního mechanis-
mu, která má pra-
vomoc tvořit právo 
cestou formálně 
upraveného přijí-
mání zákonu. 

Rysy federalismu 

Kaţdá federace je jedinečná v tom smyslu, ţe vztahy mezi federální 
(národní) vládou a vládami členských států (regionů) nejsou určovány jen 
ústavními pravidly, ale i komplexem politických, historických, geo-

grafických, kulturních a sociálních okolností. Například systém politických 
stran můţe být v jistém ohledu stejně významnou determinantou vztahů 
mezi federací a státy jako jsou jí pravomoci, které ústava kaţdé z obou 
úrovní vládnutí stanoví. Federativní uspořádání SSSR, kde - na rozdíl od 
USA - měla kaţdá z patnácti svazových republik právo z federace 
vystoupit, bylo tudíţ naprostou fraškou vzhledem k navýsost cent-

ralizované „vládnoucí" komunistické straně, nemluvě uţ o přísně hierar-
chickém systému ústředního plánování. S něčím podobným se můţeme 
setkat v Mexiku, kde dominantní Revoluční instituční strana působila zcela 
v rozporu s federativním uspořádáním, vědomě konstruovaném po vzoru 
USA. V USA, Kanadě, Austrálii a Indii byl naopak decentralizovaný 
systém politických stran zárukou pravomocí států a regionů. 

Další výrazný rozdíl je mezi federacemi, které fungují na bázi „dělby 
moci" (viz str. 333) mezi exekutivou a legislativou (typickým příkladem je 
prezidentský systém USA), a systémy zaloţenými na principu 
parlamentarismu, kde exekutivní a legislativní pravomoci „splývají". 
Systémy zaloţené na dělbě moci zpravidla zajišťují, ţe moc je rozptýlena 
územně i funkčně, tedy ţe mezi oběma úrovněmi vládnutí existuje mnoho 

styčných bodů. To vede ke sloţitému modelu vzájemného pronikání 
vládnutí na úrovni federace a na úrovni států; setkáváme se s ním jak v 
USA, tak ve Švýcarsku. Parlamentarismus naopak často vede k tzv. 
„exekutivnímu federalismu", který je nejpatrnější v Kanadě a v Austrálii. V 
takových případech je federativní vyváţenost do značné míry určována 
vztahy mezi exekutivami na obou úrovních vládnutí. 

Existují však určité rysy, které jsou většině, ne-li všem federacím 
společné: 

- Dvě relativně autonomní úrovně vládnutí. Jak ústřední vláda (federální 
úroveň), tak vláda regionální (úroveň států) má řadu pravomocí, do kterých 
druhá z obou úrovní nemůţe zasahovat. Patří k nim přinejmenším určitá 

míra výkonné a zákonodárné moci a moţnosti vybírat daně, a tudíţ jisté 
fiskální nezávislosti. Konkrétní oblasti, na které se jurisdikce kaţdé z obou 
úrovní vládnutí vztahuje a schopnost kaţdé z obou úrovní druhou ovlivnit, 
se však v různých federacích výrazně liší. Například v Německu a 
Rakousku funguje systém „správního" federalismu, kde ústřední vláda je 
hlavním tvůrcem politiky a provinční vláda odpovídá za podrobnosti jejího 

naplňování. 
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- Psaná ústava. Pravomoci kaţdé z obou úrovní vládnutí jsou definovány 
v kodifikované čili psané ústavě. Vztahy mezi centrem a periferií se tudíţ 
odehrávají v určitém formálním právním rámci. Autonomie kaţdé z obou 

úrovní je obvykle garantována tím, ţe ani jedna z nich nemůţe 
jednostranně měnit ústavu: například k přijetí dodatku k Ústavě USA je 
zapotřebí, aby dodatek podpořila dvoutřetinová většina v kaţdé z obou 
komor Kongresu a tři čtvrtiny z padesáti zákonodárných sborů států. V 
Austrálii a Rakousku musí být zase dodatky k ústavě, resp. její novely 
ratifikovány referendem (viz str. 246). 

- Rozhodčí v ústavních otázkách. Formální ustanovení ústavy vykládá 
(interpretuje) nejvyšší soud, který je tak arbitrem ve sporech mezi federální 
a státní úrovní vládnutí. Při přesném určování oblastí, na které se vztahuje 
jurisdikce kaţdé z obou úrovní, je soudní moc ve federacích schopna určit, 
jak bude federalismus fungovat v praxi; soudní moc je tak přímo vtaţena 
do politického procesu. Centralizace, ke které došlo ve 20. století ve všech 

federacích, probíhala bez výjimky se sankcí soudů. 
- Propojení institucí. V zájmu lepší spolupráce a většího porozumění 
mezi federální a státní úrovní vládnutí je zapotřebí, aby regiony a pro 
vincie mohly mluvit do tvorby politiky v centru. Toho se dosahuje zpra 
vidla prostřednictvím dvoukomorového zákonodárného sboru, ve kterém 

je druhá čili horní sněmovna reprezentantem zájmů členských států. Na 
příklad australský Senát má 76 členů: kaţdý ze šesti států má 12 zástup 
ců, Australian Territory má 2 zástupce a Northern Territory rovněţ dva. 
Výjimkou je slabé federální uspořádání v Malajsii, které připouští, aby 
většinu členů senátu (Dewan Negara) jmenoval monarcha. 

Zhodnocení federalismu 

Jednou z hlavních předností federalismu je to, ţe na rozdíl od unitár-
ních systémů nabízí regionálním a místním zájmům ústavně zaručený po-

litický hlas. Státy či provincie vykonávají řadu autonomních pravomocí a 
mají určité zastoupení v ústřední vládě, obvykle, jak uţ zmíněno, pro-
střednictvím druhé sněmovny federálního zákonodárného sboru. Na druhé 
straně se federalismus nedokázal vyhnout tendenci k centralizaci, příznač-
né pro 20. století. Navzdory zárukám práv států a provincií, které federace 
skýtají, pravomoci ústředních vlád narůstaly, do značné míry v důsledku 

sílících zásahů do ekonomické a sociální sféry a větší schopnosti ústřední 
vlády získávat prostřednictvím daní vlastní vyšší příjmy. 

Například americký systém zpočátku fungoval na zásadách „duálního 
federalismu" (dualfederalism), kdy jak federální vláda, tak vlády států 
disponovaly samostatnými a zdánlivě nenarušitelnými sférami moci při 
tvorbě a realizaci politiky. Od konce 19. století nastupoval na jeho místo 

„kooperativní federalismus" (cooperative federalism), jehoţ základem 
byl růst finanční pomoci („grants in aid"), kterou federální vláda 
poskytuje státům a místům. Vlády ve státech a místech se tudíţ do-
stávaly do stále větší závislosti na tocích federálních fondů, a to zejména 
po dramatickém rozšíření ekonomických a sociálních programů, ke 

kterému došlo ve 30. letech za tzv. Nového údělu (New Deal). Od polo-
viny 60. let byl však kooperativní federalismus, zaloţený na jakémsi 
partnerství mezi federální vládou a státy, vystřídán tzv. nátlakovým fe-
deralismem {coercive federalism). V tomto případě jde o systém, kdy si 

Psaná ústava 
(written constitu-
tion). Samostatný 
autoritativní doku-
ment, který státním 
orgánům přiděluje 
povinnosti, pravo-
moci a funkce a 
představuje tak 
„vyšší právo". 
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Separatismus (se-
paratism). Snaha 
vystoupit  z  
nějakého 
politického útvaru 
s cílem vytvořit 
nezávislý stát. 

federální vláda stále častěji vynucuje poslušnost států přijímáním záko- nů, 
které jejich pravomoci omezují, a vydáváním příkazů, které státy a místa 
svazují. 

Druhá přednost federalismu spočívá v tom, ţe rozptylováním vládní moci 
vytváří^ soustavu brzd a vyváţení, která pomáhá chránit svobodu 
jednotlivce. Řečeno slovy Jamese Madisona, je třeba to zařídit tak, aby 
„proti jedné snaze působila druhá". Navzdory celosvětovému tíhnutí k 
centralizaci byly federace - například americká, australská a kanadská - při 
omezování politiků na národní úrovni obvykle výkonnější neţ unitární 
systémy. Struktury vytvářené k tomu, aby v systému vládnutí vytvářely 
zdravá napětí, mohou však také vyvolávat frustrace a vést k pa-ralyzaci. Je 
jednou ze slabin federací, ţe omezováním autority ústředí ] ztěţují realizaci 
smělých ekonomických nebo sociálních programů. Na-   příklad americký 
New Deal F. D. Roosevelta byl výrazně oslaben roz-  hodnutími Nejvyššího 
soudu, která měla zabránit zásahům federální vlá-   dy do pravomocí států. V 
80. letech pouţil Ronald Reagan zcela vědomě  federalismus jako zbraň proti 
„velké" vládě, zejména proti rostoucím rozpočtovým výdajům na sociální 
zabezpečení. Pod heslem „nového federalismu" se Reagan pokusil zbrzdit 
sociální výdaje tím, ţe odpovědnost za sociální zabezpečení přesunul z 
federální vlády na méně bohaté vlády států. Naopak v Německu kooperativní 
federalismus nevedl k podvázání, ale spíše k vybudování komplexního a 
finančně krytého systému sociálního zabezpečení. 

Konečně: federalismus poskytl institucionální mechanismus, pomocí 
něhoţ si fragmentované společnosti zachovaly jednotu a soudrţnost. V 
tomto směru se federativní řešení můţe hodit jen omezenému počtu etnicky 
rozdělených a regionálně rozrůzněných společností; v nich však můţe 
sehrát zcela rozhodující roli. Výjimečnost například amerického 
federalismu moţná netkví v tom, ţe se stal základem jednoty původních 13 
států, ale spíše v tom, ţe vybavil USA institucionálním mechanismem, jenţ 
jim umoţnil vyrovnat se s tlaky, které s sebou počínaje polovinou 19. století 
neslo přistěhovalectví. Nebezpečnost federalismu je však v tom, ţe 
navozováním situace, kdy je vláda rozdělena, můţe posilovat odstředivé 
tendence a vyústit tak nakonec v desintegraci. Někteří autoři proto tvrdili, 
ţe federace jsou v samé své podstatě nestabilní a tíhnou buď k zaručené 
jednotě, kterou mohou nabídnout jedině unitární systémy, nebo k větší 
decentralizaci a ke konečnému zhroucení. 

Je například moţné, ţe kanadský federalismus je odsouzen k neúspěchu, 
jelikoţ měl vytvořit politickou unii, ve které můţe v harmonii vedle sebe ţít 
obyvatelstvo mluvící francouzsky a obyvatelstvo mluvící anglicky. V 
reakci na nárůst separatismu v převáţně frankofonním Québe-ku se 
Kanada pustila koncem 80. let do (zatím) bezvýsledného hledání ústavní 
formule, která by Québec smířila s členstvím v kanadské federaci. Dohoda 
z Meech Lake z roku 1987, která se snaţila vyjít vstříc poţadavku 
autonomie tím, ţe Québeku přisoudila „zvláštní status" v rámci federace, po 
třech letech zkrachovala, kdyţ Manitoba a Nový Foundland odmítly princip 
„asymetrického federalismu". Dohoda, uzavřená v roce 1992 v 
Charlottetown, nabídla jiný model; ten však propadl v celostátním 
referendu, zčásti protoţe Québeku se zdálo, ţe nenabízí dost autonomie, 
zatímco anglofonní Kanadané se obávali, ţe ohroţuje celistvost kanadského 
státu. Nicméně varianta zcela nezávislého Québeku, kterou tvrdě prosazuje 
separatistická Parti Québecoise, byla rovněţ - byť ne- 
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velkou většinou - odmítnuta, a to lidem Québeku, který se k ní koncem roku 
1995 vyjadřoval v referendu. 

Unitární systémy 

Převáţná většina soudobých států má unitární systém vládnutí. V ta-
kovém systému je suverenita svěřena jedné národní (celostátní) instituci. 
Ve Spojeném království je touto institucí Parlament, který - přinejmenším 
teoreticky - má nikým nezpochybnitelnou zákonodárnou autoritu, jíţ 
rovné nemá nikdo jiný. Parlament můţe vydávat nebo rušit zákony jaké 
chce a o čem chce; jeho pravomoci nejsou omezovány ţádnou kodi-
fikovanou čili psanou ústavou; ve Spojeném království neexistují ţádné 
Parlamentu konkurující zákonodárné sbory, které by se mohly postavit 
proti jeho autoritě a zákony jím vydané stojí výše neţ všechny ostatní 
formy anglického a skotského práva. Jelikoţ ústavní nadřazenost je v 
unitárním systému svěřena centru (viz graf 8.2), jakýkoli systém peri-
ferních či místních vlád existuje jen z vůle centra. To zdánlivě vyúsťuje v 
přízrak ničím nebrzděné centralizace V praxi jsou ovšem v unitárním 
systému vztahy mezi centrem a periferií stejně sloţité jako ve federacích, 

  Ústřední      
vláda 
     suverenita 

    Graf 8.2 Unitární 
  systémy 

 Vláda         

  v místech      Regionální, resp.    
   v důsledku  

    devoluce vzniklé       
regionální orgány/ 

jelikoţ politické, kulturní a historické faktory jsou stejně důleţité jako 
formálnější faktory ústavní. V unitárních státech přesto existují dvě na-
vzájem odlišné formy periferní autority: vláda v místech a shromáţdění 
vzniklá na základě devoluce. Kaţdá z nich dává vztahům mezi centrem a 
periferií odlišnou podobu. 

Vláda v místech 

Vláda v místech v nejprostším slova smyslu je vláda vlastní určeným 

místům, například vesnici, okresu, městskému obvodu, městu nebo 
hrabství. Konkrétněji je to vláda, která se nijak nepodílí na suverenitě a 
je tudíţ podřízena ústřední autoritě nebo ve federativním uspořádání 
autoritě (členského) státu nebo regionu. Tato úroveň vládnutí je fakticky 
všudypřítomná, jelikoţ se s ní setkáváme jak v konfederacích a federa-

cích, tak v unitárních systémech. Například v USA existuje více neţ 86 
000 jednotek vlády v místech, které zaměstnávají 11 milionů lidí; pro 
srovnání: na federální úrovni a na úrovni států jde celkem o necelých 8 
milionů lidí. V unitárních systémech je však vláda v místech zvláště dů-
leţitá, jelikoţ je to ve většině případů jediná vláda vně centra. 



Místní demokra-
cie (local democa 
cy). Zásada zahr-
nující jak ideu au-
tonomie míst, tak 
nutnost respektovat 
vůli veřejnosti. 

Quango, zkratkové 
slovo označující 
quasi-autonomous 
non-governmental 
organization, tedv 
kvaziautonomní 
nevládní organizaci; 
veřejný orgán, fnoz 
personál netvoři 
politikové ne-bo 
pracovníci státní 
sluţby, ale osoby do 
něj jmenované (viz 
str. 386) 
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Přesto by bylo chybné se domnívat, ţe ústavní podřízenost vlády v 
místech znamená, ţe tato vláda je politicky bezvýznamná. V samotné 
všudypřítomnosti vlády v místech se odráţí skutečnost, ţe je jak ze 
správního hlediska nezbytná, tak -jelikoţ je „blízká" lidem - ţe je snadno 
srozumitelná. Nadto volení politikové v místech mají jistou míru de-
mokratické legitimity (viz str. 232), která jim dovoluje jejich formální 
pravomoci a funkce rozšiřovat. To často znamená, ţe vztahy mezi cent-
rem a místem se realizují spíše v procesu vyjednávání a smlouvání neţ 
diktátem shora. Na vyváţenost mezi centrem a periferií mají vliv i takové 
faktory, jako jsou politická kultura (zejména tradice místní autonomie a 
regionální rozrůzněnosti) a podoba systému politických stran. Například 
tendence ke stále větší „politizaci" místní politiky, tedy ke stále většímu 
vlivu národních (celostátních) politických stran na politiku v mís- těch, 
vedla zpravidla i ke stále větší centralizaci. Neexistuje-li určitý ústavní 
rámec, který s sebou nese federalismus, závisí udrţení autonomie míst 
především na tom, nakolik zdrţenlivě si v tomto směru centrum počítá. To 
ovšem znamená, ţe v unitárních systémech se míra decentralizace v 
jednotlivých případech stále častěji výrazně liší jak v čase, tak v 
prostoru, tj. v jednotlivých zemích. To lze ilustrovat značně odlišnými 
zkušenostmi Spojeného království a Francie. 
Spojené království mělo tradičně relativně decentralizovaný systém 

vlády v místech, kdy se místní orgány těšily značné diskreci v mezích 
Parlamentem stanoveného právního rámce. Úcta k místní demokracii 
byla dokonce dlouho povaţována za jeden z rysů tamní nepsané ústavy. V 
duchu J. S. Milla (viz str. 66) spatřovaly ústavní orgány ve vládě v 
místech obvykle jak brzdu moci centra, tak nástroj, pomocí něhoţ lze 
rozšiřovat participaci veřejnosti, a tudíţ i politicky vychovávat. Rozšiřování 
ekonomické a sociální úlohy státu po roce 1945 však znamenalo, ţe na místní 
orgány byla stále častěji přenášena odpovědnost za zajištbvání veřejných 
sluţeb jménem ústřední vlády. Tento partnerský přístup ke vztahům mezi 
místy a centrem rázně odhodily konzervativní vlády 80. a 90. let, které v 
místních orgánech - podobně jako v jiných útvarech stojících mezi místy a 
ústředím - spatřovaly překáţku uskutečňování své radikální trţní politiky. 
Zavedením systému „centrálního stanovení sazeb", k němuţ došlo v 

roce 1984, byly místní orgány zbaveny své nejdůleţitější pravomoci 
určovat výši místních daní, tudíţ i výši svých vlastních výdajů. Místní 
orgány, které konkurovaly centru, byly zrušeny (např. Rada Velkého 
Londýna a rady londýnských městských částí) a jejich úkoly byly převe-
deny na rady menších obvodů a na řadu nově vytvořených tzv. quango. 
Rovněţ byly omezeny pravomoci místních orgánů, například zavedením 
celostátních učebních osnov a schválením zákonů, které umoţnily ško-
lám vymanit se z kontroly místních orgánů. Konečným cílem těchto 
opatření bylo systém vlády v místech zásadně přebudovat vytvořením 
tzv. zmocňujících rad (enabling councils), jejichţ úkolem není sluţby 
poskytovat, ale dozírat nad jejich poskytováním soukromými subjekty, 
vzniklými privatizací; „zmocňující rady" uzavírají s těmito subjekty 
smlouvy, na základě nichţ se veřejné sluţby zajišťují. Takové postupy se 
často vykládaly jako útok na místní demokracii. Na jedné straně byla 
moc přenesena z místních vlád na vládu ústřední, na druhé straně byly 
místní orgány vystaveny stále větším trţním tlakům členů místních po-
spolitostí, vystupujících nyní v rolích „zákazníků" a „klientů". 
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Ve Francii se v téţe době postupovalo zcela jinak. V cílevědomé snaze 

změnit povahu francouzské společnosti, zejména přerušit tradici cen-
tralizace, kterou Pátá republika zdědila po jakobínech a Napoleonovi, za-
hájil prezident Mitterand program politické decentralizace, jehoţ usku-
tečňovatelem se v letech 1982-1986 stal ministr vnitra a decentralizace 
Gaston Defferre. Vztahy mezi ústředím a místy tradičně ve Francii určoval 
systém tuhé správní kontroly, realizované především prostřednictvím 

prefektů (jmenovaných ministerstvem vnitra a tomu také bezprostředně 
odpovědných), kteří byli hlavními nositeli výkonné moci v 96 francouz-
ských departmentech. Zavedený francouzský systém fungoval tedy v 
podstatě jako hierarchický řetězec velení. Defferrovy reformy oţivily 
regionální orgány a posílily pravomoc a odpovědnost vlád v místech. Šlo 
zejména o to, ţe výkonné pravomoci prefektů byly převedeny na předsedy 

volené v místech a ţe prefekty nahradili „komisaři republiky" 
(Commissaires de la République), kteří se zabývají především hospodář-
ským plánováním. Místní orgány byly nadto zbaveny povinnosti nechávat 
si svá správní rozhodnutí a rozhodnutí týkající se výdajů předem 
schvalovat; tato rozhodnutí napříště podléhala pouze následné právní a 
finanční kontrole. Těmito reformami Francie získala decentralizovanější 

strukturu, neţ jakou kdy po revoluci z roku 1789 měla. 

Devoluce 

Devoluce - přinejmenším ve své legislativní podobě - vytváří maxi-
mální decentralizaci, která je v unitárním systému vládnutí moţná, ne-
má-li se přeměnit ve federaci. Shromáţdění vzniklá devolucí byla zpra-
vidla reakcí na sílící odstředivé tendence ve státě a zejména pokusem 
zmírnit stupňující se regionální a někdy i nacionalistické tlaky. Tato 
shromáţdění nemívají pevně stanovené pravomoci; jakmile si však vy-
tvoří vlastní politickou identitu a získají určitou demokratickou legitimitu, 

je velmi těţké je oslabit a za normálních okolností nemoţné je zrušit. 
Severoirský tzv. Stormontský parlament byl v tomto směru výjimkou. V 
roce 1972 byl dočasně zrušen a nahrazen přímou pravomocí westmin-
sterského Parlamentu. Stalo se tak ale teprve poté, co vyšlo najevo, ţe se 
vzhledem k převaze protestantských unionistických stran nedokáţe vy-
rovnat s růstem násilí v Severním Irsku, který hrozil přerůst v občanskou 

válku. 

Jednou z nejstarších tradic vládnutí na základě devoluce, s níţ se lze v 
Evropě setkat, je tradice španělská. Třebaţe uţ od 70. let 16. století bylo 
unitárním státem, je Španělsko rozděleno na 50 provincií, z nichţ kaţdá 
má jistou míru regionální samosprávy. V rámci přechodu k demokracii, k 

němuţ došlo po smrti generála Franka v roce 1975, byl v roce 1979 
proces devoluce rozšířen: vzniklo 17 autonomních společenství. Tato no-
vá úroveň vlády v místech se opírá o volená shromáţdění, která vykoná-
vají řadu pravomocí v oblasti vnitřní politiky. I kdyţ cílem této reformy 
mělo být vyhovět dávným poţadavkům na autonomii Katalánska a Bas-

kicka, vedla v podstatě jen k nové vlně terorismu ze strany separatistic-
kého hnutí ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Rovněţ francouzská vláda 
pouţila devoluci k tomu, aby pomocí ní reagovala na přetrvávající iden-
titu některých regionů i na objevující se projevy etnického nacionalis-

mu, přinejmenším v Bretani a v Languedoku. Jádrem Defferrových re- 

Pojem 
Devoluce 
Devoluce^ (devolu-
tion) je přenos pra-
vomocí z ústřední 
vlády na podřízené 
regionální instituce 
{to devolve zname-
ná přenášet pravo-
moci nebo úkoly z 
nějakého vyššího 
organu na nějaký 
orgán niţší). Orgá-
ny vzniklé devoluci 
jsou tudíţ jakousi 
střední úrovní 
vládnutí mezi 
ústřední vládou a 
vládami v místech. 
Devoluce se od 
federalizace liší 
tím, ţe orgány 
vzniklé devolucí, 
jakkoli jejich 
územní jurisdikce 
můţe byt podobná 
jako u jednotek 
tvořících federaci, 
se nepodílejí na su-
verenitě; jejich pra-
vomoc a odpověd-
nost je odvozena 
od pravomoci a od-
povědnosti ústředí 
a je na ně také 
ústředím převede-
na. Ve sve nejmír-
nější podobě 
správní devoluce 
znamená devoluce 
jen to, ţe regionál-
ní instituce realizu-
jí opatření, o kte-
rých bylo rozhod-
nuto jinde. Jde-li o 
legislativní devo-
luci (někdy se o ní 
hovoří jako o „po-
litické samosprávě" 
- home rule), je 
součástí devoluce 
ustavení volených 
regionálních 
shromáţdění, kte-
rým je svěřena pra-
vomoc přijímat po-
litická rozhodnutí a 
dána také jistá míra 
finanční nezá-
vislosti. 

Etnický naciona-
lismus (ethnic na-
tionalism). Jedna z 
forem nacionalis-
mu, ţivená přede-
vším intenzivně 
proţívaným vědo-
mím etnické odliš-
nosti a touhou ji 
zachovat. 
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Pojem 
Etnicita 
Etnicita (ethnicity) 
je pocitbvaná loa-
jalita k vlastním, od 
jiných se odli-
šujícím lidem, kul-
turní skupině nebo 
území. Termín je to 
sloţitý, jelikoţ se 
na něj váţí vý-
znamy jak rasové, 
tak kulturní. Na 
členy etnické sku-
piny se  často -
správně či nespráv-
né -hledí jako na 
potomky společ-
ných předků a sku-
piny se tudíţ chá-
pou jako jakési širší 
rodiny, spjaté 
poutem pokreyního 
příbuzenství. Čas-
těji se etnicita chá-
pe jako určitá kul-
turní identita, tře-
baţe fungující na 
hlubší emoční 
úrovni. Součástí 
„etnické" kultury 
jsou hodnoty, tradi-
ce a způsoby jed-
nání; nejdůleţitější 
pro ni vsak je, ţe 
lidem skýtá společ-
nou identitu a pocit 
jinakosti, a to zpra-
vidla tím, ţe obrací 
pozornostna jejich 
původy a předky. 
Někteří autoři chá-
pou národy (viz str. 
127)jednoduše jako 
jakési širší etnické 
skupiny; jiní 
zdůrazňují, ţe za-
tímco etnické sku-
piny jsou přede-
vším kulturní a 
uzavřené (členem 
etnické skupiny se 
nemůţeme „stát" 
tím, ţe se k ní při-
hlásíme), národy 
jsou otevřenější a 
konec konců po-
liticky definované. 

forem ve Francii byl přechod od správní devoluce k devoluci legislativní. 
V rámci strategie „funkcionálního regionalismu" bylo v roce 1972 
ustaveno 22 regionálních orgánů, které měly posílit administrativní ko-
ordinaci místních rozhodnutí v oblasti investic a plánování. Tyto orgány 
však postrádaly demokratickou oporu a měly jen omezené pravomoci. 
V roce 1982 byly přeměněny v plnoprávné regionální vlády s přímo vo-
lenými radami. Ve snaze utlumit separatismus a vypořádat se s narůsta-
jícím terorismem byl zvláštní status udělen Korzice, která tak fakticky 
získala autonomii. Tendence k decentralizaci byla v Evropě posilována 
i vývojem v EU, zejména myšlenkou „Evropy regionů", která se vynořila 
koncem 80. let. Regionální a provinční vlády těţily z finančních přís-
pěvků rozdělovaných Evropským fondem regionálního rozvoje; jejich 
reakcí bylo jednak úsilí o přímé zastoupení v Bruselu, jednak stále větší 
zapojení do hospodářského plánování a rozvoje infrastruktury. 

Ve Spojeném království, které je tradičně jedním z nejcentralizova-
nějších unitárních států, se devoluce prosazovala pomaleji. Oţivení skot-
ského a velšského nacionalismu koncem 60. let učinilo z devoluce poli-
tické téma a vyústilo i v devoluční návrhy, se kterými přišla menšinová 
labouristická vláda v roce 1978 a znovu pak v roce 1979. Tyto návrhy se 
však nepodařilo prosadit a devoluci vzniklé orgány byly ustaveny teprve 
v roce 1999. Nejvýznamnější z nich je Skotský parlament, který z nich 
také disponuje nejširšími pravomocemi, mezi kterými figuruje i moţnost 
měnit daně (daň z příjmu můţe sníţit nebo zvýšit o 3 pence na libru) 
a vydávat původní (neodvozené) právní předpisy v oblasti vnitřní politi-
ky. Ústavní problémy, obrana, zahraniční věci, národní bezpečnost a 
vztahy s EU jsou ovšem i nadále vyhrazeny Parlamentu ve Westmin-
steru. Velšské shromáţdění je příkladem správní devoluce, protoţe jeho 
pravomoc se vůbec netýká daní a protoţe můţe vydávat pouze odvoze-
né, „sekundární" právní předpisy. Shromáţdění Severního Irska bylo 
ustaveno jako jeden z výsledků probíhajícího „mírového procesu" v rámci 
tzv. Velkopáteční dohody; má jistou legislativní pravomoc pokud jde o 
primární právní předpisy, nemá však ţádné pravomoci daňové. Jeho 
pravomoci se však mají rozšiřovat na principu „postupující devoluce", 
pokud se prokáţe, ţe účast na moci měla úspěch. Stoupenci devoluce 
tvrdí, ţe poskytnutí jisté „autonomie" Skotsku a zejména Walesu oslabí 
odstředivé sily vyvolané separatistickým nacionalismem a povede ke 
konsolidaci mnohonárodního britského státu. Kritikové naopak varují, 
resp. - v případě Skotské národní strany (SNP) a Plaid Gymru - doufa-
jí, ţe devoluce nakonec povede k rozpadu Spojeného království. 

Devoluce ve Spojeném království má přesto uţ jakýsi „kvazifederál-
ní" charakter, který se projevuje v tom, ţe skotské, velšské a severoirské 
orgány sice nejsou ústavně zakotveny, disponují však demokratickou le-
gitimitou a jsou tudíţ zakotveny politicky; jsou to totiţ lidová shromáţ-
dění ustavená na základě referend. Asymetričnost britské devoluce nadto 
produkuje dynamické tlaky, které mohou vést k rozšiřování pravomocí 
devoluci vzniklých orgánů, jelikoţ jeden orgán se bude snaţit „napo-
dobit" druhý: velšské a severoirské shromáţdění bude aspirovat na pra-
vomoci Skotského parlamentu, který ovšem bude zase motivován, aby si 
zachoval své výjimečné postavení. Daleko významnější je však něco ji-
ného: v míře, v níţ se nové zákonodárné sbory stanou ohnisky politické 
a vlastenecké loajality, můţe devoluce dále oslabovat křehký pocit „brit- 
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Marcus Garvey (1887-1940) 
Jamajský politický myslitel a aktivista, jeden z prvních hlasatelů černošského nacionalis-
mu. V roce 1914 zaloţil Sdruţení pro celkové povznesení černochů (Universal Negro Im-
provement Association - UNIA). V roce 1914 přesídlil z Jamajky do New Yorku, kde pro 
své myšlenky o černošské hrdosti a ekonomické soběstačnosti získával stále více stou-
penců, zejména v ghettech, například v Haarlemu. I kdyţ jeho černošské podniky kra-
chovaly a jeho výzvy k návratu černochů do Afriky byly převáţně ignorovány, Garveyo-
vo zdůrazňování potřeby černošské hrdosti a jeho vidina Afriky jako „domoviny*' se sta-
ly základem pozdějšího hnutí Černošské moci (Black Power). Rovněţ rastafarinánství 
v mnohém vychází z jeho myšlenek. Za zpronevěru na poště byl Garvey v roce 1923 po-
slán do vězení. Následně byl deportován a zcela zapomenut zemřel v Londýně. 

skosti", jenţ je oporou územní celistvosti britského státu; tlaky na fede-
ralizaci tak mohou sílit a zhroucení státu, před nímţ mnozí varovali, se 
můţe stát neodvratným. 

Etnická a komunitami politika 

Nástup etnické politiky 

Za politickou decentralizací a v krajních případech i za fenoménem 
zhroucení státu stojí stále častěji a ve stále větší míře nástup nového po-
litického stylu: politiky etnické loajality a regionální identity. Nástup et-
nické politiky koncem 20. století byl v některých směrech paralelou ná-
stupu nacionalistické politiky koncem 19. století a můţe mít případně 
i podobně dalekosáhlé důsledky. Zatímco nacionalismus vyústil v obdo-
bí vytváření nových států a likvidace mnohonárodních říší, etnická poli-
tika můţe zpochybnit samo dlouhodobé přeţití národa, resp. státu, jinak 
řečeno, nacionalismus můţe být nahrazen multikulturalismem (viz str. 
141). Co nástup tohoto nového politického stylu způsobilo a jakou poli-
tickou povahu má? 

Narůstající význam etnického vědomí na Západě je jevem ryze po-
válečným; jeho kořeny lze sledovat do 60. let 20. století. Přesto obnove-
ný význam etnicity v politice většinu komentátorů překvapil. Obecně se 
totiţ mělo za to, ţe modernitu bude provázet stírání etnických rozdílů, je-
likoţ šíření liberálně demokratických hodnot povede k odhození atavis-
tických rivalit a vcelku primitivní solidarity. Koncem 60. let a počátkem 
70. let se však v mnoha částech Evropy a severní Ameriky vynořily se-
cesionistické skupiny a objevily se různé formy etnického nacionalismu. 
Nejzřetelnější to je v kanadském Québeku, v britském Skotsku a Wale-
su, v Katalánsku a Baskicku ve Španělsku, ve Francii na Korzice a v bel-
gických Flandrech. Výsledkem byly poţadavky politické decentralizace, 
přerůstající někdy i v zásadní ústavní změny. V Itálii se dal tento proces 
do pohybu teprve v 90. letech, kdy se v Lombardii začala dostávat do po-
předí Liga severu. Podobné projevy etnické asertivity se objevily mezi 
původním obyvatelstvem Kanady a USA, mezi domorodci v Austrálii 
a mezi Maory na Novém Zélandě. Přinejmenším v posledních dvou pří-
padech to vedlo k výraznému přehodnocení národní identity. 

Předchůdce tohoto nového politického stylu a moţná i jeho prototyp 
lze v mnoha směrech spatřovat v nástupu černošského nacionalismu. 
Hnutí, zdůrazňující vědomí černošské identity, vzniklo počátkem 20. 
století, kdy se na scéně objevilo hnutí „zpět do Afriky" inspirované akti-
visty typu Marcuse Garveye (viz str. 191). Černošská politika však na-
byla většího významu teprve v 60. letech, kdy se výrazně zaktivizoválo 
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Téma 

Model Jádra a periferie 
Model jádra a periferie (core - periphery model) je nástroj, pomocí něhoţ se 
snaţíme demonstrovat, jak a proč dochází k, regionálním nevyváţenostem 
ekonomického rozvoje. Lze ho aplikovat bud na ne vy váţenosti v rámci ur-
čitého státu (jako teorii vnitřního kolonialismu) nebo na nevyváţenosti v 
rámci globální ekonomiky (jako teorii světového řádu). Často je však vidět, 
ţe jedno se překrývá s druhým. Například jádrem jsou často oblasti lépe 
začleněné do globální ekonomiky. Model jádra a periferie upozorňuje na 
systém nerovné směny, kdy region, který je součástí jádra, prosperuje a 
rozvíjí se zejména díky vykořisťování periferie, kterou tak dostává do si-
tuace nedostatečné rozvinutosti. Jádro se tudíţ vyznačuje vysokými mzda-
mi, vyspělou technologií a diverzifikovanou produkcí, zatímco pro periferii 
jsou příznačné nízké mzdy, daleko méně vyspělá technologie a úzké spekt-
rum produkovaného zboţí. 

jak její reformistické, tak její revoluční křídlo. Reformistické křídlo se 
projevilo bojem za občanská práva, který nabyl v USA celonárodního 
významu pod vedením Martina Luthera Kinga (1929-1968) a Národní 
asociace za povznesení barevného obyvatelstva (National Association for 
the Advancement of Colored People - NAACP). Strategii protestů a 
nenásilné občanské neposlušnosti však odvrhlo rodící se hnutí Černošské 
moci (Black Power), které se vyslovovalo za černošský separatismus a pod 
vedením Strany Černých panterů, zaloţené v roce 1966, hlásalo fyzické 
násilí a ozbrojenou konfrontaci. Trvalejšího významu však v americké 
politice nabyli Černí muslimové, kteří prosazují separatistické názory 
vycházející z představy, ţe američtí černoši jsou potomky jakéhosi 
dávného muslimského kmene. Hnutí Černých muslimů vzniklo v roce 
1929 a více neţ 40 let stál v jeho čele Elijah Muhammad (1897-1975); k 
jeho nejznámějším stoupencům patřil v 60. letech militantní černošský 
vůdce Malcolm X (1925-1965). Pod novým názvem Národ islámu a pod 
vedením Louise Farrakhana má toto hnutí dodnes v USA určitý vliv. 

Na černošském nacionalismu lze demonstrovat jeden ze zdrojů etnické 
politiky, totiţ touhu postavit se ekonomické a sociální marginalizaci a 
někdy i rasovému útlaku. V tomto smyslu byla etnická politika cestou k 
politickému osvobození; jejím „nepřítelem

44
 bylo strukturální znevý-

hodňování a hluboce zakořeněná nerovnost. Prosazení etnické identity bylo 
pro černochy v severní Americe a v západní Evropě nástrojem, pomocí 
něhoţ bylo moţno čelit dominantní bělošské kultuře, k jejímţ tradičním 
znakům patřily jak zdůrazňování černošské inferiority, tak poţadavky, aby 
se černoši bělochům podřídili. Obnovené regionální loajality kořenily často 
v systému „vnitřního kolonialismu

44
, kdy oblasti představující „periferii

44
 

jsou vykořisťovány „jádrem
44

 neboli „centrem
44

. Například nacionalistické 
cítění ve Skotsku a Walesu je zčásti výsledkem ekonomické podřízenosti 
těchto regionů Anglii, zejména Anglii jihovýchodní. Ta se projevuje v 
tradiční závislosti těchto regionů na „těţkém

44
 průmyslu, ve vyšší 

nezaměstnanosti v nich i v niţších mzdách a platech. Prakticky totéţ lze 
říci o Bretani ve Francii a o Katalánsku a Baskicku ve Španělsku. V 
takových případech má etnický nacionalismus často levicový charakter a 
jeho nositeli jsou obvykle strany a hnutí vyznávající obecně řečeno 
socialistickou filozofii. 

Pokud se naopak regionální loajality zintenzivňovaly v oblastech, které 
patří k „jádru

44
 a ocitly se pod tlakem rostoucího významu oblastí 

„periferních
44

, etnická politika tam nabyla povahy spíše pravicové. To se 
stalo například v belgických Flandrách, kde ekonomický vzestup pře- 
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váţně francouzsky mluvícího Valonska vyústil v rostoucí podporu neofa-
šistických hnutí. Otevřeně rasistický Vlámský blok, volající po masové de-
portaci přistěhovalců, si v průmyslových oblastech a zejména v Antver-
pách v 90. letech volebně značně polepšil. Podobně se v trţní filozofii Li-
gy severu v italské Lombardii zčásti odráţí přání ekonomicky vyspělého 
Severu (tzv. Padanie) oddělit se od spíše zemědělského a chudšího Jihu. 
Strukturálními nerovnostmi a vnitřním kolonialismem přesto nelze nástup 

etnické a regionální politiky vysvětlit bezezbytku. Proč se například 
etnická a regionální identita stala tak důleţitou koncem 20. století, kdyţ 

nerovnosti, které se měly pomocí ní zmírnit, trvaly uţ celé generace, ne-li 
celá staletí? Odpovědí zde můţe být fenomén postmodernismu (viz str. 

84). Tvrdil-li Gellner (1983), ţe nacionalismus se objevil proto, aby se stal 
zdrojem kulturní soudrţnosti v moderních, industrializovaných 

společnostech, je moţné, ţe etnické vědomí se stává nezbytnou integrující 
silou v rodících se společnostech postmoderních. Problém post-

modernismu tkví v tom, ţe podporuje rozmanitost a oslabuje tradiční so-
ciální identity. Například větší sociální mobilita a šířící se trţní indivi-

dualismus podryly jak třídní solidaritu, tak zaţité politické loajality. 
Schopnost národa navodit silnou a stabilní sociální identitu byla zároveň 
oslabena globalizací (viz str. 160) v její ekonomické, kulturní a politické 
podobě. Za těchto okolností můţe být etnicita náhraţkou přináleţitosti k 
národu jako hlavního zdroje sociální integrace; zatímco národy jsou dr-

ţeny pohromadě „civilními" loajalitami a „civilními" vazbami, má etnicita 
tu přednost, ţe dokáţe navodit hlubší vědomí identity „organické". Ke 
vzestupu etnického vědomí rozhodně nedošlo jen na Západě. I kdyţ v 

etnické rivalitě (často prezentované jako „tribalismus") se mnohdy 
spatřuje jakási endemická choroba africké a asijské politiky, učiníme lépe, 

budeme-li ji chápat jako jev související s kolonialismem. Například boj 
proti koloniální nadvládě pomáhal posilovat etnické vědomí, které se 

zhusta vyuţívalo jako zbraň antikolonialismu. Politika „rozděl a panuj", 
příznačná pro koloniální období, však po sobě v nově nezávislých státech 

často zanechala hořkost a zášť. To se v mnoha případech odrazilo ve snaze 
většinových etnických skupin konsolidovat svou převahu pod praporem 

„budování národa". Taková napětí vyústila například ve válku v nigerijské 
Biafře v 60. letech, ve vleklou občanskou válku v jiţním Súdánu a v 
situaci, kde se převáţně křesťanští Tamilové ve Srí Lance uchýlili k 

terorismu. Nejhorším nedávným příkladem etnického násilí byla Rwanda 
v roce 1994, kde při povstání militantních Hutuů byl zmasakrován zhruba 

milion Tutsiů a umírněných Hutuů. 
Rovněţ zhroucení komunismu ve východní Evropě vyvolalo děsivý 

přízrak etnické rivality a regionálních konfliktů. Například v bývalém 
Sovětském svazu, v Československu a v Jugoslávii to vedlo k rozpadu 
státu a ke vzniku řady nových národních států. Příčin bylo mnoho. Za pr-
vé, komunistické reţimy se sice snaţily vyřešit „národnostní otázku" 
zformováním „socialistického člověka", existují však důkazy, ţe etnické 
a národní loajality pouze zacementovaly, jelikoţ je „zametly pod kobe-
rec". Za druhé, etnický a náboţenský nacionalismus byl bezpochyby jed-
ním ze způsobů, jímţ se vyjadřoval antikomunismus nebo antisovětis-
mus. Za třetí, politická nestabilita a ekonomická nejistota, kterou zhrou-
cení komunismu přivodilo, byla ţivnou půdou politiky, která nabízela 
„organické" vědomí kolektivní identity. Samy nově vytvořené národy 
však byly vystaveny silným etnickým rivalitám a napětím. To se proje- 

Pojem 
Pospolitost 
V hovorovém jazy-
ce se pod slovem 
pospolitost (com-
munity) rozumí 
soubor lidí na da-
ném území, tj. ves-
nice, městys, město 
nebo i hrabství, 
resp. okres. Jako 
sociální nebo poli-
tologický princip je 
společenství ozna-
čením sociální sku-
piny, která se vy-
značuje silnou ko-
lektivní identitou, 
jejímţ základem 
jsou pouta přátel-
ství, loajality a 
vzájemné zaváza-
nosti. Ferdinand 
Tónnies 
(1855-1936) rozli-
šoval Gemeinschaft 
čili „pospolitost", 
se kterou se typic-
ky setkáváme v 
tradičních spo-
lečnostech a která 
se vyznačuje přiro-
zenou náklonností 
a vzájemnou úctou, 
a Gesellschaft čili 
„společenství", tj. 
volnější,i umělé a 
„smluvně" zaloţe-
né vztahy, se který-
mi se typicky set-
káváme v urbani-
zovaných a indu-
strializovaných 
společnostech. 
Emile Durkheim 
(1858-1917) kladl 
důraz na to, nako-
lik se společnost 
opírá o sdílené a 
zachovávané so-
ciální a morální 
normy. Jsou-li 
oslabeny, vzniká 
„anomie", tj. pocity 
izolovanosti, 
osamělosti a ztráty 
smyslu. 

Tribalismus (tri-
balism), pocit kme-
nové příslušnosti. 
Skupinové chování 
vyznačující se izo-
lovaností, úzkopr-
sostí a pocitem vý-
lučnosti, typicky 
ţivené nepřátel-
stvím vůči konku-
rujícím skupinám. 



 

 

Pojem 
Komunitarismus 
Komunitarismus 
(communitarianism) 
je názor, podle ně-
hoţ je ego  utváře-
no společenstvím v 
tom smyslu, ţe 
jednotlivci jsou 
formováni pospoli-
tostmi, ke kterým 
patří a kterým jsou 
tudíţ povinováni 
úctou a ohledy; lidé 
prostě nejsou 
„bytosti prosté ja-
kýchkoli závazků". 
Komunitarismus ,v 

který se evidentně 
nesrovnává s libe-
rálním individua-
lismem, má politic-
ky řadu podob. Le-
vicový komunita-
rismus tvrdí, ţe po-
spolitost vyţaduje 
neomezenou svo-
bodu a sociální 
rovnost (anarchis-
tický pohled). 
Centristický komu-
nitarismus tvrdí, ţe 
základem pospoli-
tosti je uznání vzá-
jemných práv a po-
vinností (pohled 
toryovskéno pater-
nalismu a sociální 
demokracie). Pra-
vicový komunita-
rismus tvrdí, ţe po-
spolitost vyţaduje 
respektovaní auto-
rity a ustálených 
hodnot (pohled 
Nové pravice). 

Komuna (commu-
ne). Malý kolektiv 
lidí, zaloţený na 
sdílení majetku a 
moci, a to třeba i 
nad věcmi rodin-
nými a osobními. 
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vilo povstáním Čečenců v Rusku a rozpadem bývalé jugoslávské republiky 
Bosny na „etnicky čisté" části muslimskou, srbskou a chorvatskou. 

Spasí nás komunitami  politika? 

Zatímco etnická politika vycházela zdola a měla podobu populistic-
kého (viz str. 372) hnutí, o komunitami politiku se obvykle zajímaly po- 
litické elity. Jinak řečeno, komunitami politika byla často hájemstvím 
politiků a vědců, kteří zhroucení a fragmentaci společnosti interpretovali 

jako součást jakéhosi širšího „úpadku pospolitosti". V západní politologii 
vystupovalo toto téma do popředí od 60. let a v 90. letech dosáhlo bodu, 
kdy hrozilo, ţe tzv. komunitarismus se stane jakousi všezahrnující 
politickou filozofií, která tradiční dělení na levici a pravici odsune a učiní 
ho zbytečným. Jádrem komunitaristické teorie je tvrzení, ţe za prvé, 
vědomí pospolitosti je pro zdravou společnost ţivotně důleţité a za druhé, 

ţe v moderní době se pouta pospolitosti neustále oslabovala. 
Zájem o komunitaristickou politiku a znovuobjevení „místního" šly 

ruku v ruce s postupem globalizace, o níţ jsme podrobně hovořili v ka-
pitole 7. V tomto smyslu lze globalizaci a lokalismus pochopit jako dvě 
vzájemně spjaté reakce na pokles významu národního státu. Ideologická 
stránka komunitarismu souvisí s tradičním anarchistickým zdůrazňováním 

samosprávy a spolupráce. Klasikové anarchismu jako například Proudhon, 
Petr Kropotkin (1842-1921) a Gustav Landauer (1870-1934) vychvalovali 
přednosti malých, decentralizovaných pospolitostí čili komun, v nichţ 
lidé mohou spontánně organizovat svůj ţivot a problémy řešit osobní 
komunikací. Obdobné cíle motivovaly zakládání kibuců v Izraeli. Podle 
názoru současných anarchistů, například Murraye Book-hina (1989), je 

dnes zdůrazňování komunity daleko naléhavější neţ v 19. století, protoţe 
moderní ţivot ve městech je neradostný a odosobněný. Bookhinovo 
poukazování na důleţitost přirozeně vzniklých skupin, ve kterých se 
sdruţují lidé vzájemně si blízcí (affinity groups), jako základních jednotek 
nové společnosti stále více ovlivňovalo urbanisty, kteří se začali odklánět 
od představ obrovských prostranství a neméně obrovských staveb a začali 

upřednostňovat budování jakýchsi „městských vesnic". Podobnou 
myšlenku hlásal německý ekonom a environmentalista Fritz Schumacher 
(viz str. 211), který ve své průkopnické knize Malé je krásné, s podtitulem 
Ekonomika s lidskou tváří (1973) psal, ţe je třeba se posunout k 
ekonomice a společenské organizaci „lidských rozměrů", zaloţené na 
menších pracovních uskupeních, na komunálním vlastnictví a na 

regionálních firmách, v nichţ se vyuţívají místní pracovní sily a zdroje. 
Ideje pospolitosti se chopili i vědci typu Michaela Sandela (1982) a 

Alisdaira Maclntyra (1981), kteří pomocí ní poukazovali na selhání li-
berálního individualismu. Komunitaristé tvrdili, ţe liberalismus, který 
jednotlivce logicky předřadil pospolitosti a vyčlenil ho z ní, pouze legi-
timizoval sobecké, egoistické chování a sníţil význam ideje obecného 

dobra. Prostřednictvím Amitaie Etzioniho (1995) tyto názory ovlivnily jak 
Clintonovu administrativu v USA, tak labouristickou i konzervativní 
stranu ve Spojeném království. Etzioni tvrdil, ţe sociální fragmentace a 
společenské poruchy jsou do značné míry výsledkem posedlosti indi-
vidualismů právy a jejich neochotou uznat právům odpovídající povinnosti 
a mravní závazky. Jasným dokladem toho je tzv. deficit rodičovství, 
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tj. situace, kdy otcové a matky odhazují břemena rodičovské péče, pro-
toţe jim více záleţí na vlastní kariéře a ţivotním stylu. Kritikové ovšem 
poukazují na to, ţe vyzvedáváním povinností před právy jsou komunita-
risté moţná představiteli tendence, která míří k autoritě a vzdaluje se in-
dividuální svobodě. Zájem o pospolitost má nadto obvykle konzervativ-
ní důsledky, jelikoţ bývá spojován s pokusy posílit stávající společenské 
instituce typu například rodiny. Komunitarismus v této podobě se snaţí 
legitimizovat status quo a - pokud jde o rodinu - zachovat tradiční roli 
ţen jako matek, pečovatelek a ţen v domácnosti. 

Shrnutí 

> Centralizace i decentralizace mají kaţdá své přednosti. K přednostem 
centralizace patří, ţe státu dovoluje být aktérem na mezinárodní scéně, 
umoţňuje účinnější organizování ekonomického ţivota a pomáhá udrţet 
národní jednotu a vypořádat se s nerovnostmi mezi regiony. Ve prospěch 
decentralizace hovoří, ţe rozšiřuje prostor pro politickou participaci, 
„přibliţuje" vládu lidu, činí politická rozhodnutí srozumitelnějšími a po-
siluje brzdy a vyváţení uvnitř vlády. 
> Nejběţnějšími formami územní organizace jsou federace a unitární 
systémy. Federalismus vychází z pojmu sdílené suverenity, kdy moc je 
rozdělena mezi ústřední a periferní úroveň vlády. Unitární systémy nao-
pak svěřují suverénní moc jedné národní instituci; centru se tak umoţ-
ňuje stanovit územní organizaci státu. 
> K dalším faktorům, které mají vliv na územní rozdělení, patří systém po-
litických stran, politická kultura, ekonomický systém, úroveň materiálního 
rozvoje a etnická a náboţenská rozrůzněnost. Ve většině systémů, ne-li ve 
všech, existovala tendence k centralizaci. Je to především projev skuteč-
nosti, ţe jedině ústřední vláda disponuje zdroji a strategickými moţnost-
mi, aby řídila ekonomický systém a zajišťovala komplexní sociální zabez-
pečení. 
> Za politickou decentralizací stálo posilování etnického vědomí a regi-
onálních identit. Vzestup etnické politiky souvisí se schopností etnicity 
vytvářet vědomí „organické" identity, která je silnější neţ občanská loa-
jalita a neţ vazby typicky spojované s národním vědomím. Vzestup et-
nického nacionalismu je v jistém smyslu důsledkem globalizace. 
> V posledních letech se stále častěji hovořilo o tom, ţe se vytrácí vědo-
mí pospolitosti a ţe je třeba znovu objevit „místní" dimenzi. Komunita-
rismus se spojoval s poţadavky radikální decentralizace a samosprávy, 
s koncepcí vzájemných práv a povinností a s voláním po respektu k au-
toritě a po posilování tradičních hodnot a tradiční kultury. 

Otázky k diskusi 

- Jaká by měla být vyváţenost mezi centralizací a decentralizací? 
- Lze princip federace aplikovat na všechny státy nebo jen na některé? 
- Jaké jsou přednosti federativního uspořádání a jaké jsou přednosti de-

voluce? 
- Lze v moderních státech čelit tendenci k centralizaci? 
- Je vzestup etnické politiky projevem ústupu občanského nacionalis-

mu? 
- Jsou pokusy o posílení komunity vţdy bytostně konzervativní? 
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KAPITOLA 9 

Ekonomika a společnost 

„Jde o ekonomiku, hlupáku." Nápis, který si Bill Clinton 

vyvěsil v roce 1992 ve své kanceláři, aby ho měl při prezidentské 

volební kampani neustále na očích 

Téměř na kaţdé úrovni je politika propojena s ekonomikou a společ-
ností. Ideologické spory a diskuse se tradičně týkaly boje dvou konkuru-
jících si ekonomických filozofií: kapitalismu a socialismu. Na volební 
chování a systémy politických stran mají značný vliv dělící čáry a střety 
ve společnosti. Strany se předhánějí v boji o moc za pomoci slibů vyššího 
ekonomického růstu, niţší inflace, boje s chudobou apod. Jak to nakonec 
uznal i prezident Clinton: volební výsledky jsou často ovlivněny stavem 
ekonomiky. Kdyţ ekonomika vzkvétá, vlády ve volbách vítězí, kdyţ je v 
recesi nebo klesá, nejspíš prohrají. Ortodoxní marxisté jdou ještě dále a 
tvrdí, ţe politika je pouhou součástí „nadstavby", která je určována neboli 
determinována ekonomickou „základnou" a ţe politický proces je 
pouhým odrazem systému tříd. I kdyţ takto zjednodušený názor zastává 
dnes jen málokdo (marxisty nevyjímaje), nikdo nepopře, ţe sociálně 
ekonomické faktory hrají v analýze politiky značně důleţitou roli. 
Stručně řečeno, jedině v ekonomickém a sociálním kontextu lze politice 
porozumět. 

V 9. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Jak a nakolik ekonomika podmiňuje politiku? 
- Jaké jsou hlavní ekonomické systémy současného světa? V čem jsou 

jejich silné stránky a v čem jejich slabiny? 
- Nakolik vlády mohou a měly by řídit ekonomiku? 
- Jaké jsou hlavní ekonomické a sociální dělící čáry v moderních spo-

lečnostech? 
- Do jaké míry třída, rasa a gender strukturují politický ţivot? 

Ekonomické systémy 

Ekonomický systém je organizační forma produkce, distribuce a směny 
zboţí a sluţeb. Marxisté hovoří o ekonomickém systému jako o 
„výrobním způsobu". Obtíţ, která se neustále vrací, je dána směšováním 
systémů ekonomické organizace a idejí a doktrín, jimiţ byly tyto systémy 
obhajovány. Například o kapitalismu se občas nehovoří jen jako o 
ekonomickém systému, ale i jako o osobité ideologii, konkrétně jako o 
ideologii, která obhajuje soukromé vlastnictví, zdůrazňuje klady 
konkurence a naznačuje, ţe obecný blahobyt vzniká tehdy, kdyţ kaţdý 
sleduje svůj vlastní zájem. V případě socialismu je toto zmatení ještě 
markantnější. Termínem socialismus se označuje jak specifický soubor 
hodnot, teorií a názorů, tak systém ekonomické organizace, prostřednic-
tvím něhoţ se údajně tyto hodnoty budou realizovat. I kdyţ se v této ka-
pitole uvaţuje také o některých silných stránkách a slabinách ekonomic- 



Statní socialismus 
{statě socialism). 
Jedna z forem soci-
alismu, kdy stát 
ovládá ekonomický 
ţivot a řídí ho (teo-
reticky) v zájmu li-
du. 
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kých systémů a o tom, jak byly obhajovány a jak byly kritizovány, tím 
hlavním, oč v ní jde, je spíše sociálněekonomická organizace neţ nor-
mativní politická teorie. Podrobnější přehled příslušných ideologických 
sporů lze nalézt v kapitole 3. 

Téměř 200 let se diskuse o ekonomické organizaci týkala sporu dvou 
konkurujících si systémů: kapitalismu a socialismu. Volba mezi nimi se 
zdála natolik zásadní, ţe strukturovala samo politické spektrum. Politické 
názory redukovala totiţ na otázku, jak se člověk stavěl a staví k eko-
nomické organizaci. O levicových názorech se mělo za to, ţe upřednost-
ňují socialismus, v pravicových se odráţela sympatie ke kapitalismu. 
Skutečnost, ţe konkurující si systémy se zdály být zásadně rozdílné, po-
máhala tuto dichotomii dále upevňovat. 

S kapitalistickou ekonomikou se zpravidla spojovaly tyto hlavní rysy: 
- Je zcela zaloţen na zboţní výrobě; zboţí nebo sluţba se produkuje pro 

směnu a má trţní hodnotu. 
- Produktivní bohatství („výrobní prostředky") je převáţně v soukro-

mých rukou. 
- Ekonomický ţivot je organizován podle tržních zásad: podle poptávky a 

nabídky. 
- Materiální zájem a maximalizace zisku motivují k podnikávosti a usi-

lovné práci. 
O socialistických ekonomikách se naopak mělo za to, ţe vycházejí z 

těchto zásad: 

- Existuje systém produkce za účelem užití, poháněný - přinejmenším 
teoreticky - snahou uspokojovat potřeby lidí. 

- Převládá veřejné neboli společné vlastnictví produktivního bohatství, 
jehoţ součástí jsou nepochybně i „velící špičky" ekonomiky. 

- Základem ekonomické organizace je plánování, domněle racionální 
proces alokace zdrojů. 

- Práce je v zásadě kooperace, která je výsledkem touhy po všeobecném 
blahobytu. 

Kategorizovat ekonomické systémy bylo však v praxi vţdy daleko 
sloţitější a obtíţnější. Za prvé, bylo chybou naznačovat, ţe vůbec kdy 
existoval jeden jediný, univerzálně přijímaný model ať uţ kapitalismu nebo 
socialismu. V praxi si společnosti vytvářely vlastní modely kapitalismu a 
socialismu podle své konkrétní ekonomické a politické situace a svého 
kulturního a historického dědictví. Je tedy daleko rozumnější hovořit o 
kapitalismech a socialismech. Dále: zjednodušená představa, podle níţ v 
ekonomické organizaci jde o kontrapozici „kapitalismus versus socialismus", 
překrucuje (často v důsledku rivality během studené války) pravdu 
nadměrným zdůrazňováním rozdílů mezi oběma modely. Náhlé opuštění 
centrálního plánování po revolucích ve východní Evropě v letech 1989-1991 
nebylo jen koncem systému státního socialismu; zlikvidovalo také iluzi, ţe 
vůbec kdy existoval nějaký „čistý" socialismus nebo nějaký   „čistý" 
kapitalismus. Ţádný kapitalistický systém není zcela prost „socialistických" 
příměsí jako je například pracovní zákonodárství nebo aspoň záchranná 
sociální síť, stejně jako nikdy neexistoval socialistický systém, ve kterém by 
se nevyskytovaly „kapitalistické" příměsi jako například trh pracovních sil 
nebo určitá forma „černé" 
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Pojem 
Trh 
Trh (market) je systém obchodní směny, jenţ kupující, kteří chtějí určité zboţí nebo 
sluţbu získat, uvádí ve styk s prodávajícími, kteří toto zboţí nebo sluţbu nabízejí. Na 
všech trzích, kromě nejprimitivnějších, se při směně pouţívá spíše platidla, peněz, 
neţ jiného zboţí nebo sluţeb. Trhy jsou neosobní mechanismy v tom smyslu, ţe jsou 
regulovány pohyby cen, ve kterých se odráţí vyváţenost poptávky a nabídky, tedy 
tzv. trţními silami. Stoupenci trhu tvrdí, ţe má tyto přednosti: 
- napomáhá efektivitě, jelikoţ motivuje ziskem; 
- podporuje inovace v podobě nových výrobků a lepších výrobních postupů; 
- producentům i konzumentům umoţňuje, aby sledovali své vlastní zájmy a svo-

bodně se rozhodovali; 
- směřuje k vyváţenosti, jelikoţ koordinuje téměř nekonečný počet individuálních 

preferencí a rozhodnutí. 

Kritikové však poukazují na to, ţe trh má závaţné stinné stránky: 
-plodí nejistotu, jelikoţ lidské ţivoty jsou utvářeny silami, které lidé nemohou ovlá-

dat; 
- prohlubuje materiální nerovnost a plodí chudobu; 
- zvyšuje míru závisti a sobectví a ignoruje širší společenské potřeby; 
-periodickými vzestupy a poklesy navozuje nestabilitu. 

ekonomiky. Nadto existovaly pokusy vytvořit ekonomické systémy, kte-
ré by se vymykaly jak kapitalistickému, tak socialistickému modelu; těm 
se obvykle říká „třetí cesty". Takto byl popisován korporatismus ve fa-
šistické Itálii, perónismus v Argentině a sociální demokratismus ve 
Švédsku. S vlastní kritikou vystupují environmentalisté, podle nichţ si 
kapitalismus a socialismus jsou v podstatě podobné, protoţe v obou pří-
padech jde o ekonomický systém orientovaný na výrobu a posedlý růs-
tem. Ekonomika Zelených volá po radikálním posunu ekonomických 
priorit směrem k udrţitelnosti a ekologické vyváţenosti. 

Různé kapitalismy ve světě 

Kapitalistické ekonomické formy se poprvé objevily v 16. a 17. století 
v Evropě, kde vznikly v lůně převáţně feudálních společností. Pro feuda-
lismus byla příznačná převaha zemědělské výroby uspokojující potřeby 
pozemkových vlastníků, jasná sociální hierarchie a ustálený model závaz-
ků a povinností. Kapitalistické praktiky se nejprve prosadily v podobě trţ-
ně orientované zemědělské zboţní výroby a opíraly se spíše o námezdní 
pracovníky neţ o poddané připoutané k půdě. Trţní mechanismus, jádro 
vznikajícího kapitalistického systému, vyvolal zvýšený tlak na technolo-
gické inovace a způsobil podstatný růst výrobních kapacit. 

Naléhavá potřeba zvýšit produkci i produktivitu se odrazila v tzv. ag-
rární revoluci, kdy došlo k ohrazování obecních pastvin, k širšímu vyu-
ţívání hnojiv a kdy se začalo hospodařit podle vědeckých zásad. Zhruba 
v polovině 18. století začala průmyslová revoluce nejprve ve Spojeném 
království, brzy poté ale i v USA a v celé Evropě. Industrializace spo-
lečnost od základu přetvořila. Nastoupila strojová velkovýroba a obyva-
telsko se začalo postupně stěhovat z venkova do měst. Kapitalismus a in-
dustrializace byly natolik spjaty, ţe průmyslový kapitalismus se běţně 
pokládá za klasickou formu kapitalismu. V moderním světě lze však roz-
lišit tři typy kapitalismu: 



 

- podnikatelský kapitalismus, 
- sociální kapitalismus, 
- kolektivní kapitalismus. 

Podnikatelsky kapitalismus 

Podnikatelský kapitalismus se často, zejména v angloamerickém svě-
tě, povaţuje za „čistý" kapitalismus, tj. za ideál, k němuţ jiné kapitalismy 
nutně směřují. Přesto je zcela zřejmé, ţe ve většině světa, s výjimkou USA 
(domova podnikatelského kapitalismu) a - navzdory krátkému flirtu s key-
nesiánskou sociální demokracií krátce po roce 1945 - Spojeného králov-
ství, byl tento model odmítnut. Podnikatelský kapitalismus je zaloţen na 
myšlenkách klasických ekonomů, například Adama Smitha a Davida Ri-
carda (1772-1823), aktualizovaných moderními teoretiky jako jsou napří-
klad Milton Friedman (viz str. 207) a Friedrich von Hayek (viz str. 70). Je-
ho hlavním rysem je víra v ničím neomezovaný vliv konkurence, zrozená 
z přesvědčení, ţe trh se reguluje sám (ţe jde, slovy Adama Smitha, o „ne-
viditelnou ruku"). Tuto myšlenku vyjadřuje slavná věta Adama Smitha: 
„Ţe se můţeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pe-
kaře, nýbrţ proto, ţe dbají svých vlastních zájmů." Tyto principy volného 
trhu pomáhaly v USA udrţovat veřejné vlastnictví na minimální úrovni 
a zajišťovat, ţe sociální zabezpečení je sotva víc neţ jen záchrannou sítí. 
Americké podniky jsou povětšinou poháněny touhou po zisku a zvláště se 
v nich cení vysoká produktivita a flexibilita pracovních sil. Odbory jsou 
zde obvykle slabé: panuje totiţ obava, ţe silné odbory by bránily maxi-
malizaci zisku. Zdůrazňování růstu a kapitalistického podnikání tohoto ty-
pu vyplývá i z toho, ţe velká část produktivního bohatství je majetkem fi-
nančních institucí, jako jsou například pojištbvny a penzijní fondy, které 
poţadují vysokou návratnost svých investic. 

Nepochybná ekonomická moc USA je dokladem vitality a průboj-
nosti podnikatelského kapitalismu. Navzdory zřejmému relativnímu po-
klesu (v roce 1945 připadala na USA polovina světové průmyslové pro-
dukce, v roce 1990 jen pětina) je průměrná produktivita USA stále vyšší 
neţ produktivita Německa a Japonska. USA mají nepochybně mnohé 
přirozené výhody, které jim umoţňují těţit z aplikace trţních principů: 
jejich domácí trh má velikost kontinentu, disponují bohatými přírodními 
zdroji a v lidu se udrţuje kultura tvrdého individualismu, chápaného ja-
ko „ideologie průkopníků". Americký úspěch nelze ovšem připisovat jen 
trhu. USA mají například značně silné a vyhraněné vědomí národního 
poslání a disponují celou sítí regulativních orgánů, schopných čelit nej-
horším výstřelkům konkurenčního chování. 

ADAM  SMITH 1723-1790 
Skotský ekonom a filozof, obvykle povaţovaný za zakladatele neveselé vědy ( 
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Ţenevu i pra- 
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V důsledku ekonomické globalizace (viz str. 160) se principy podni-
katelského kapitalismu rozšířily daleko za hranice USA. Globalizace 
nejrůznějšími způsoby napomohla marketizaci. Například sílící mezi-
národní konkurence přiměla vlády, aby deregulovaly své ekonomiky a 
sniţovaly daně, a to v naději, ţe přilákají zahraniční investory a zabrání 
tomu, aby mnohonárodní korporace přesouvaly výrobu jinam. Vznikl 

rovněţ silný tlak na sniţování veřejných výdajů, zejména rozpočtových 
poloţek určených na sociální zabezpečení; kontrola inflace jako hlavní cíl 
ekonomické politiky totiţ nahradila udrţování plné zaměstnanosti. Nutnost 
podpořit flexibilitu produkce i pracovních sil často vedla k legislativní i 
jiné kontrole nad činností odborů. Takové tlaky pomohly zformovat to, 
čemu se často říká „nová" politická ekonomie, tedy odpolitizované řízení 

ekonomiky, kdy se omezují přímé zásahy státu a trh se stává centrem 
ekonomického ţivota. Tato „nová" politická ekonomie má však 
přinejmenším dva další rysy. Prvním je zdůrazňování technologických 
inovací a technologického rozvoje, zejména širšího vyuţívání in-
formačních a komunikačních technologií. Technologická vyspělost ze-

jména USA vedla k tomu, ţe v 90. letech vyvstal přízrak „turbokapita-
lismu". Druhým rysem je, ţe vlády se stále více zaměřovaly na investice 
do lidského kapitálu; činily tak ve víře, ţe vyšší vzdělání a lepší odborná 
příprava zdokonalí ty rysy ekonomiky, které souvisejí s nabídkou, a ţe 
občané se stanou flexibilnější a budou se více spoléhat sami na sebe. 

Podnikatelský kapitalismus má však i závaţné nedostatky. Z nich patrně 

nejdůleţitějším je tendence ke značné materiální nerovnosti a sociální 
fragmentaci. V USA jsou toho dokladem takové úrovně absolutní chudoby, 
se kterými se například v Evropě nesetkáme, jakoţ i nárůst nedostatečně 
vzdělané a na sociální péči závislé spodiny (underclass). Napětí, která tyto 
problémy plodí, lze tlumit mírou růstu, která udrţí při ţivotě vyhlídky na 
sociální mobilitu. Ve společnostech, které -jako například britská - 

nedisponují takovými kulturními a ekonomickými zdroji jaké mají USA, 
můţe ale podnikatelský kapitalismus plodit tak velká sociální napětí, ţe 
můţe být dlouhodobě neudrţitelný. Další problém spočívá v tom, ţe 
„turborysy" podnikatelského kapitalismu souvisejí moţná méně s 
dynamikou trhu a s technologickými inovacemi, zato více s ochotou 
spotřebitelů utrácet a ţít na dluh a s ochotou podnikatelů investovat. Tento 

ekonomický model můţe být tudíţ obzvlášť citlivý na vr-tochy finančních 
trhů a výkyvy spotřebitelské a podnikatelské důvěry. 

Sociální kapitalismus 

Pod sociálním kapitalismem rozumíme tu formu kapitalismu, která se 
vyvinula ve značné části západní a střední Evropy. Jejím přirozeným do-
movem je Německo, ovšem principy sociálního kapitalismu byly v růz-
ných podobách převzaty v Rakousku, Beneluxu, Francii, Švédsku i v ně-

kterých jiných skandinávských zemích. Tato forma ekonomiky vycházela 
spíše z pruţných a pragmatických idejí ekonomů typu například Friedricha 
Lista (1789-1848) neţ z přísně trţních zásad klasické politické ekonomie 
formulovaných Smithem a Ricardem. List, čelný propagátor německé 
celní unie (Zollverein), ovšem zdůrazňoval ekonomický význam politiky a 
politické moci; tvrdil například, ţe státní intervence by 
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se daly vyuţít k ochraně teprve se rodícího průmyslu před tvrdou zahraniční 
konkurencí. Hlavním tématem tohoto modelu je idea sociálního trhu, tj. 
snaha skloubit ukázňující sílu trţní konkurence s potřebou sociální 
soudrţnosti a solidarity. 

V Německu se tento systém opírá o propojení průmyslového a fi-
nančního kapitálu v podobě těsného vztahu mezi obchodními firmami a 
regionálními bankami, které jsou často i významnými akcionáři. Toto bylo 
jádro, na kterém německá ekonomika od 2. světové války spočívala a které ji 
orientovalo spíše na dlouhodobé investice neţ na krátkodobou ziskovost. 
Organizace podnikání v rámci tzv. rýnsko-alpského kapitalismu se liší od 
anglo-amerického kapitalismu rovněţ tím, ţe se opírá o sociální partnerství. 
Odbory jsou zastupovány radami pracujících a podílejí se na kaţdoročním 
mzdovém vyjednávání, které zpravidla probíhá v rámci celého průmyslového 
odvětví. Oporou tohoto partnerství je rozsáhlý a dostatečně financovaný 
systém sociálního zabezpečení, který dává dělnictvu a dalším zranitelným 
skupinám sociální záruky. Tak vznikl jakýsi „depozitářský kapitalismus", 
který zohledňuje i zájmy pracujících a společnosti vůbec. Tím se zásadně 
odlišuje od „akcionářského kapitalismu", se kterým se setkáváme v USA a v 
Británii (Hutton, 1995). 

Jasným důkazem sily sociálního kapitalismu je „ekonomický zázrak", 
který válkou zničené Německo uţ v 60. letech změnil v přední ekonomickou 
mocnost. Stabilně vysoká úroveň investic spolu s jasným zdůrazňováním 

vzdělání a odborné přípravy Německu umoţnily dosáhnout nejvyšších úrovní 
produktivity práce v Evropě. Přednosti sociálně-trţního hospodářství ale 
rozhodně nejsou přijímány všude. Jednou z jeho stinných stránek je tendence 
podporovat nepruţnost i to, ţe ztěţuje přizpůsobování podniků měnícím se 
poměrům na trhu (například ekonomické globalizaci a větší konkurenci ze 
strany východní Evropy, Latinské Ameriky a východní Asie). Problémy působí i 
poměrně značné sociální výdaje, nezbytné k udrţení vysokého standardu 
sociálního zabezpečení. Ty vedou k růstu daní a zatěţují tak zaměstnavatele i 
zaměstnance. Stoupenci sociálně-trţního hospodářství trvají na neoddělitelnosti 
sociálního a trţního, jeho kritikové zase tvrdí, ţe sociální kapitalismus je 
pouhopouhá contradictio in adjecto. Za financování stále rozsáhlejších 
sociálních programů se podle nich platí niţší konkurenceschopností v 
mezinárodním měřítku a oslabováním ekonomické základny, která produkuje 
bohatství. 

Kolektivní kapitalismus 

Základem třetí formy kapitalismu je příklad poválečného Japonska. Tento 
model nadšeně převzali východoasijští „tygři" (Jiţní Korea, Tai-wan, 
Singapur atd.) a ovlivnil i rodící se čínský kapitalismus. Kolektivní 
kapitalismus se vyznačuje důrazem na vztahy dlouhodobé spolupráce. Ty 
umoţňují řídit ekonomiku nikoli neosobním mechanismem cen, ale pomocí 
tzv. „relačních trhů". Příkladem toho je model vzájemného vlastnictví akcií, 
které je v Japonsku zárukou těsného vztahu mezi průmyslem a finanční 
sférou. Zhruba 40 procent akcií obchodovaných na tokijské burze je v drţení 
průmyslových uskupení, která vytvářejí síť sesterských firem, tzv. kigyo 
shudan. Dalších 30 procent představují tzv. keiretsu, sítě kříţového vlastnictví 
akcií, které průmyslové koncerny svazují s jejich 
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různými subdodavateli. Tato stabilita vlastnictví skýtá japonským fir-
mám dostatek kapitálu, který jim umoţňuje volit strategie zaloţené na 
koli na krátkodobém nebo střednědobém zisku, ale na dlouhodobých in-
věsticích. 

Sociálním jádrem japonského ţivota jsou firmy. Pracující (zejména muţi ve 
velkých podnicích) jsou jejich „členy" způsobem, se kterým se ani v USA. 
ani v trţním hospodářství v Evropě nesetkáme. Oplátkou za svou loajalitu, 

emocionální sepětí s firmou a tvrdou práci tradičně očeká-váli doţivotní 
zaměstnání, důchody, sociální ochranu a přístup k zařízením slouţícím k 

rekreaci a k trávení volného času. Zvláštní důraz se klade na týmovou práci a 
na formování kolektivní identity, jejíţ oporou jsou i malé rozdíly v příjmech 

manaţerů a dělníků. Zdůrazňování práce, významu pra-covních sil a 
důleţitosti spolupráce vedlo k tomu, ţe japonskému systému se dostalo 

označení „populistické". Součástí tohoto ekonomického mixuje ovšem i vláda. 
I kdyţ veřejné výdaje i daně jsou ve východní Asii v mezinárodním srovnání 

relativně nízké (často nedosahující ani 30 procení HDP), stát hraje zásadní 
roli ve „směrování" investic, výzkumu a obchodních rozhodnutí. V tomto 

smyslu je nepochybně vzorem Ministerstvo zahraničního obchodu a 
průmyslu, které i nadále (i kdyţ uţ ne tak otevřeně jako v 50. a 60. letech) 

dohlíţí nad japonskou ekonomikou, kterou ovládá pomocí systému 
„indikativnflio" plánování (viz str. 208). 

Před 2. světovou válkou měla japonská ekonomika mnoho rysů pod-
nikatelského kapitalismu, včetně posedlosti maximalizací zisku a myšlení v 
krátkodobých horizontech. Ekonomická přestavba, která započala uţ před 
válkou a zintenzívnila se po ní, měla ale přímo spektakulární úspěch. 
Japonský „ekonomický zázrak" zrodil ekonomickou velmoc, která - udrţí-li 
se současné míry investic - můţe být v roce 2005 druhou světovou 
ekonomikou. Úspěch Japonska však můţe být brzy zastíněn rostoucí mocí 
Cíny, která vykazuje ještě vyšší míry růstu neţ východoasijští „tygři". Za 
svůj úspěch však muselo Japonsko platit. Odvrácenou tváří spolupráce a 
součinnosti jsou značné poţadavky, které má japonský ekonomický model 
na pracovníky a jejich rodiny. Dlouhá pracovní doba a vysoká pracovní 
kázeň mohou znamenat potlačení individuality a vést k tomu, ţe celá 
existence člověka se bude točit kolem práce. Nadvláda „komunitárních" 
firem v japonské společnosti také udrţovala při ţivotě jakýsi neofeudální 
smysl pro za vázanost, kdy vědomí povinnosti má přednost před 
respektováním práv. Kritikové proto tvrdí, ţe kolektivní kapitalismus je 
vţdy provázen autoritarismem (viz str. 58) a ţe nejkřiklavějším příkladem 
autoritářského kapitalismu je čínská směs rašícího kapitalismu a 
etablovaného systému vlády jedné strany. Ostatně dramatický ekonomický 
propad východní Asie v letech 1997-1999 ukázal, jak křehký můţe být 
ekonomický úspěch, jsou-li jeho základem nestabilní finanční praktiky. 

Řízený nebo neřízený kapitalismus? 

Jak ukazuje tento stručný přehled ve světě existujících kapitalismů, 
hlavním problémem ekonomické politiky je náleţitá vyváţenost politiky a 
ekonomiky, tedy státu a trhu. Funguje kapitalistická ekonomika nejlépe, 
kdyţ ji vláda nechá na pokoji nebo lze stálého růstu a celkové prosperity 
dosáhnout jedině pomocí nějakého systému jejího řízení? Prakticky jde 
konec konců o zhodnocení dvou konkurujících si ekonomic- 
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hlediska se vládní 
zásahy chápou jako 
škodlivé, ledaţe se 
omezí na opatření, 
která mají konkurenci 
na trhu podpořit; tak je 
tomu například v pří-
padě antimonopolních 
opatření a opatření, 
jejichţ cílem je 
stabilita cen. 



Multiplikátor: 
 
násobitel, 
mechanismus, 
v důsledku něhoţ 
má 
 
změna agregátní 
poptávky 
zvýšený vliv na 
státní  
 
 
 
 
státní příjmy, 
jelikoţ se  
 
postupně projeví i 
v celé  
 
ekonomice. 
 
 
Monetarismus: 
monetarism, 
teorie 
 
podle níţ 
příčinou inflace 
 
je rostoucí 
nabídka peněz 
 
kdy příliš mnoho 
peněz honí 
 
příliš málo zboţí. 
 
 

 

kých strategií: keynesiánství a monetarismu. Hlavním Keynesovým ar-
gumentem proti klasické politické ekonomii bylo odmítnutí představy 
přirozeného ekonomického řádu, zaloţeného na trhu, který se sám regu-
luje. Ve svém díle Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) 
Keynes tvrdil, ţe výsledkem politiky Jaissez-faire (viz str. 205), která 
vládu ostře oddělila od trhu, byla jedině nestabilita a nezaměstnanost, 
která se nejostřeji projevila tzv. Velkou krizí 30. let. 
Podle Keynesova názoru se kapitalistické ekonomiky spirálovitě řítily 

do krize, která se ve 30. letech stále více prohlubovala. Za narůstající 
nezaměstnanosti vedly totiţ trţní síly ke krácení mezd, coţ jen dále sni-
ţovalo poptávku po zboţí a sluţbách. Proti ortodoxii volného trhu Keynes 
argumentoval tvrzením, ţe úroveň ekonomické aktivity vyúsťuje v tzv. 
„agregátní poptávku", tj. v celkový objem poptávky, který vláda ovšem 
můţe svou daňovou a výdajovou politikou ovlivňovat. Roste-li 
nezaměstnanost, vláda by měla ekonomiku korigovat „reflaxf', a to buď 
zvýšením výdajů nebo sníţením daní. Rozpočtový deficit, který by tím 
vznikl, by byl podle Keynese udrţitelný, jelikoţ takto navozený růst by 
vedl k větším daňovým příjmům a vláda by se nemusela tolik zadluţo-vat. 
Nadto kaţdý takový stimul by narostl v důsledku multiplikátoro-vého 
efektu. 
Nástup keynesiánského řízení poptávky, k němuţ došlo v prvních po-

válečných letech, zásadním způsobem ovlivnil ekonomickou politiku; zdálo 
se, ţe vládám se tak dostalo spolehlivého nástroje, jímţ bude moţno zajistit 
stálý růst a prosperitu, zasahující stále širší vrstvy. Podle řady autorů bylo 
keynesiánství klíčem k „dlouhodobému boomu" 50. a 60. let, která byla 
nejdelším obdobím ekonomického růstu, jaké svět dosud zaţil. Intelektuální 
důvěryhodnost keynesiánství však v 70. letech narušil nástup „stagflace" 
(současného růstu nezaměstnanosti i inflace). To byla situace, kterou 
Keynesovy teorie nepředvídaly a nedokázaly vysvětlit. Politicky uškodilo 
Keynesovým teoriím jejich sepětí s politikou „zdanit a utratit" {tax and 
spend), která podle stoupenců volného trhu podvázala podnikavost a 
iniciativu a navozením soustavně vysoké inflace (celkového růstu cenové 
úrovně) ohrozila růst. Za těchto okolností se znovu - zejména na politické 
pravici - dostaly ke slovu ideje předkey-nesovských monetaristů. 

Vzestup monetarismu, způsobený zejména díly takových ekonomů 
jako Friedrich von Hayek (viz str. 70) a Milton Friedman, znamenal pře-
sun ekonomických priorit od omezování nezaměstnanosti ke kontrole 
nad inflací. V rámci linie, kterou v 80. letech sledovala vláda Margaret 
Thatcherové ve Spojeném království a administrativa Ronalda Reagana v 
USA, se za hlavní ekonomickou funkci vlády začalo povaţovat zajištění 
„zdravých peněz". Úkolem vlády bylo mírnit inflaci, zatímco růst, 
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John Maynard Keynes (1883-1946) 
Britský ekonom. Proslulost si zajistil uţ svou kritikou versailského smluvního 

systému,  

se kterou vystoupil v knize Ekonomické důsledky míru 1919.  
Keynesovo hlavní dílo Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz 1936 znamenalo 
rozchod s teorií ekono- mického  neoklasicismu a  výrazný krok k ustavení nového 
vědního oboru, známého dnes pod označením makroekonomika. Zpochybněním 
principů laisses-faire poloţil teoretické základy politiky usměrňování  poptávky, kterou 
západní vlády přijaly za svou  v prvních  letech po skončení 2. světové 
války.Keynesiánství hluboce ovlivnilo moderní liberalis-mus a sociální demokracii. 
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Milton Friedman (nar. 1912)  
Americký ekonom, teoretik a vysokoškolský učitel, od roku 1948 profesor ekonomie na 
Chicagské univerzitě a zakladatel tzv. chicagské školy. Friedman byl rovněţ pravidelným 
komentátorem týdeníku Newsweek a poradcem prezidentů. V roce 1976 získal Nobelovu 
cenu za ekonomii. Jako čelný představitel monetarismu a trţní ekonomiky je Friedman 
ostrým kritikem keynesiánství a politiky zaloţené na principu „zdanit a utratit". Jeho 
hlavní díla Kapitalismus a svoboda (1962) a Svobodná volba (1980; spoluautorkou je Fri- 
edmanova ţena Rose) výrazně ovlivnila ekonomické my Šlem Nové pravice. 

zaměstnanost a produktivita se měly ponechat přirozené síle trhu. Podle 
monetarismu, jak napsal Friedman, „inflace je vţdy a všude monetární 
fenomén". Z monetarismu vyplývá, ţe keynesiánská politika, která měla 
podněcovat produkci a sniţovat nezaměstnanost, pouze ţivila inflaci, 
jelikoţ vládu měla k tomu, aby se zadluţovala a tudíţ „tiskla peníze". Al-
ternativou je přestat s politikou zaměřenou na poptávku a podněcující 
spotřebitele, aby konzumovali, a přiklonit se k politice zaměřené na na-
bídku, která producenty podněcuje, aby produkovali. To podle moneta-
ristů nutně znamená deregulovat a sniţovat daně. 

Moderní ekonomika se však uţ do značné míry vymanila z představ 
o jednoduchých všelécích, spojovaných s keynesiánstvím i monetarismem 
a vyvinula důmyslnější ekonomické strategie a dokonce i „novou" politic-
kou ekonomii. Monetarismus přinejmenším přesvědčil stoupence keynesi-
ánství, jaký význam má inflace a jak je důleţitá nabídková stránka ekono-
miky. Ekonomické řízení ve stylu 50. a 60. let, zaloţené na existenci ne-
spojitých národních ekonomik, bylo v důsledku ekonomické globalizace 
vystřídáno stylem, který nahradil „hrubé", zjednodušené keynesiánství. Na 
druhé straně však bylo obtíţné drţet se nadále představy neregulované trţ-
ní ekonomiky, zejména z toho důvodu, ţe tato ekonomika tíhne k nízkým 
investicím a k myšlení v krátkodobých horizontech a vede tudíţ k sociální 
fragmentaci a ke krachům. Jak ukázal Francis Fukuyama (1996), vytváření 
jakéhokoli bohatství závisí na sociálním kapitálu, kterým je důvěra, a ne 
pouze na neosobních trţních silách. Objevilo se tudíţ „nové keynesiánství", 
které odmítá ekonomické řízení „shora", které však také uznává, ţe fungo-
vání trhu škodí nejistota, nerovnost a různé úrovně vědění. 

Odrůdy socialismu 

Moderní socialisté zaujímali stále vstřícnější postoj k tezi, ţe kapita-
lismus je jedinou spolehlivou cestou k vytváření bohatství. Proto uţ ne-
měli před očima odstranění kapitalismu, ale jeho reformování neboli 
„zlidštění". To zpravidla znamenalo příklon k myšlenkám keynesiánství 
čili sociálně trţního hospodářství. Tradičně se však socialisté snaţili vy-
tvořit jakousi alternativu trţního kapitalismu a v socialismu spatřovali eko-
nomickou formaci kvalitativně odlišnou od kapitalismu. Takové pokusy 
vycházely z předpokladu, ţe socialismus stojí výše neţ kapitalismus, a to 
jak morálně, tak produkčně. I kdyţ v socialistické literatuře nacházíme 
mnoho ekonomických modelů (od technokratického industrialismu Saint--
Simonova (1760-1825) k decentralizované samosprávě Petra Kropotnika 
(1842-1921)), největší vliv měly modely vytvářené v rámci marxistické 
tradice. Všechny socialistické modely však spojuje víra, ţe trţní mecha-
nismus můţe a měl by být nahrazen tou či onou formou hospodářského 
plánování. 

Sociální kapitál 
{sociál capital). 
Kulturní a morální 
zdroje, které pomá-
hají nastolit sociál-
ní soudrţnost, poli-
tickou stabilitu a 
prosperitu. 

m 
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Pojem 

Plánování  
Plánováni (planning) je systém ekonomické organizace, který počítá s racionálním 
umísťováním zdrojů podle jasně definovaných cílů, kterých se dosahuje částečnou 
nebo kompletní koordinací výroby, rozdělování a směny. V praxi se však systémy 
plánovaní výrazně lišily. V reţimech státního socialismu vznikl systém direktivního 
plánování, zaměřeného na výrobní ukazatele, stanovené pro všechny podniky a cent-
rálně administrované prostřednictvím hierarchie státně-stranických institucí. Tzv. in-
dikativníplánování se uţívalo například ve Francii, v Nizozemí a v Japonsku; mělo 
být doplňkem nebo vodítkem pro fungování kapitalistické ekonomiky a uţívalo se 
při něm spíše nástrojů ekonomického neţ státního řízení. K silným stránkám 
plánování patří: 

- ekonomika se neponechává na pospas neosobním a občas i nevypočitatelným vr-
tochům trhu, ale vkládá se do lidských rukou; - usměrňuje ekonomiku spíše na uspokojování potřeb lidí neţ na maximalizaci sou-kromého zisku; 

- méně neţ trh je vystaveno nestabilitě a krizím; 

- můţe zajistit vysoký stupeň materiální rovnosti. 

Odpůrci plánování však zdůrazňují toto: - plánování se nedokáţe vypořádat se sloţitostí moderní industrializované ekonomi ky; 
-je přímo nebo ve svých důsledcích autoritářské, jelikož ústředním orgánům umoţňuje 

mít ekonomiku pod svou kontrolou; 
- nereaguje na poptávku spotřebitelů, ale vnucuje masám názory elity; 

- nepodněcuje a neodměňuje podnikávost a tíhne k byrokratické stagnaci. 

Marx (viz str. 73) bohuţel nevypracoval ţádný model ekonomické 
organizace budoucí socialistické společnosti, ale omezil se jen na několik 
obecných zásad. Nepochybně předpokládal likvidaci soukromého 
vlastnictví a jeho nahrazení systémem kolektivního neboli společného 
vlastnictví, které umoţní, aby ekonomika nepodléhala diktátu všemocného 
trhu, ale slouţila materiálním potřebám společnosti. Tím, ţe se stavěl za 
širokou participaci veřejnosti na všech úrovních společnosti a 
předpokládal, ţe po nastolení úplného komunismu stát „odumře", se však 
distancoval od státní kolektivizace a centrálního plánování, jimiţ se pak 
vyznačovala sovětská ekonomika 20. století. Byly vypracovány dva výrazně odlišné modely socialistické ekono-miky: 
- státní socialismus, 

- trţní socialismus. 

Státní socialismus 

Po bolševické revoluci roku 1917 se SSSR stal první společností, která 
převzala model ekonomické organizace, výslovně označený jako so-
cialistický. Tento model se zplna rozvinul aţ za Stalinovy (viz str. 75) tzv. 
druhé revoluce 30. let; za Leninovy „nové ekonomické politiky" 20. let 
přeţívaly totiţ ještě některé významné aspekty trţní organizace. Model, 
který byl později exportován do východní Evropy a který po 2. světové 
válce ovládl ortodoxní komunismus, lze proto označit za ekonomický 
stalinismus. Základem tohoto systému byla státní kolektivizace, která 
všechny ekonomické zdroje podřídila kontrole aparátu  státostrany. 
Systém „direktivního plánování" vloţil v SSSR kontrolu nad ekonomickou 
politikou do rukou nejvyšších orgánů komunistické strany, které 
prostřednictvím soustavy plánovacích agentur a výborů dozíraly nad 
stanovením výrobních ukazatelů (v podobě pětiletých plánů). Hlavním 
orgánem byl Gosplan, Státní plánovací komise Rady ministrů SSSR, kte- 
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rý určoval výrobní ukazatele pro celou ekonomiku, kaţdému podniku 

přiděloval zdroje, kontroloval obchod a stanovoval pevné ceny, mzdy, 
daně a subvence. Za realizaci těchto plánů odpovídala mocná ekonomická 
ministerstva, která řídila jednotlivá ekonomická odvětví i fungování 
sovětských podniků - bank, továren, obchodů, státních statků a země-
dělských druţstev. 

Dramatického zhroucení modelu státního socialismu, ke kterému ve 
východní Evropě a v SSSR došlo v revolučních letech 1989-1991, bylo 

rozsáhle vyuţito k demonstraci bytostných slabin ústředního plánování a 
do značné míry i k diskreditaci samotné myšlenky plánování. To ovšem 
znamená přehlíţet nepochybné úspěchy sovětského plánování, například 
při budování „těţkého" průmyslu. Tento systém také vybavil do roku 1941 
Sovětský svaz mohutnou průmyslovou základnou, která mu umoţnila pře-
ţít nacistický vpád. Kromě toho plánování sice totálně selhalo ve své snaze 

produkovat spotřební zboţí západního stylu, pomohlo však Sovětskému 
svazu a velké části východní Evropy zlikvidovat bezdomovectví, neza-
městnanost a absolutní chudobu, tedy problémy, kterými dodnes trpí měst-
ská centra některých vyspělých kapitalistických zemí. Navzdory své chro-
nické ekonomické zaostalosti například Kuba dosáhla více neţ 98 pro-
centní gramotnosti a vybudovala systém základní zdravotní péče, který 

snese srovnání se systémy v mnoha západních zemích, případně je předčí. 
Nelze ovšem přehlíţet stinné stránky centrálního plánování. Z nich 

moţná hlavní je jeho bytostná neefektivnost, která vyplývá z toho, ţe 
plánovači, byť by byli sebeschopnější a sebevíce jim na věci záleţelo, jsou 
zaplavováni obrovským mnoţstvím informací, jejichţ sloţitost jednoduše 
nemohou zvládnout (Hayek, 1948). Odhaduje se například, ţe před 

plánovači je i v relativně malém systému centrálního plánování víc 
variant, neţ je atomů ve vesmíru. Nízká ekonomická výkonnost komu-
nistických systémů se vysvětluje i tím, ţe sociální jistoty, které jsou do 
centrálního plánování zabudovány, a relativně rovnostářský systém dis-
tribuce pramálo podněcují podnikávost a podporují efektivitu. Zkrátka a 
dobře, všichni sovětští pracující byli sice zaměstnáni, velice obtíţné bylo 

však zajistit, aby skutečně pracovali. Konečně: ruku v ruce s centrálním 
plánováním šlo vytváření nových dělících čar ve společnosti, jejichţ 
základem bylo politické nebo byrokratické postavení. Jak napsal Milovan 
Djilas (1957), vznikla „nová třída" stranicko-státních byrokratů, kteří se 
těšili statusu a privilegiím srovnatelným s těmi, která má třída kapitalistů 
v západních společnostech. Výsledkem sovětského plánování byl podle 

názoru levicových kritiků vlastně jen systém státního kapitalismu. 

Tržní socialismus 

Ve snaze vytvořit alternativu výrazně centralizovaného sovětského 

ekonomického modelu byly podniknuty pokusy smířit socialismus s dy-
namikou trţní konkurence. Takový model byl zaveden v Jugoslávii poté, 
co v roce 1949 došlo k roztrţce mezi jugoslávským prezidentem Titem a 
Stalinem; kdyţ Sovětský svaz potlačil politické povstání roku 1956, 

převzalo ho Maďarsko. Podobné myšlenky se aplikovaly v SSSR během 
Gorbačovovy perestrojky v letech 1985-1990. Perestrojka - zahrnující i 
„přestavbu ekonomiky" - vznikla jako postupně se vyvíjející program: 
zpočátku umoţnil vytváření druţstev drobných podniků, která by dopl- 

Státní kapitalis-
mus (state capita-
lism). Systém stát-
ního vlastnictví, 
který tím, ţe eko-
nomickou moc 
soustřeďuje v ru-
kou stranicko-stát-
ní elity, kopíruje 
kapitalistické třídní 
vztahy. 



nila systém centrálního plánování, postupně však dovolil sovětským 
podnikům zcela se vymanit ze systému plánování a přejít na samofinan-
cování a vlastní samostatné řízení. Hlavním rysem socialistické trţní 
ekonomiky je tudíţ snaha dospět k jakési rovnováze mezi samostatným 
řízením a trţní konkurencí. Přitom nejde o návrat ke kapitalismu, jelikoţ 
firmy vlastní a kontrolují ti, kdo v nich pracují; neexistuje tedy trh práce 
a tudíţ ani vykořisťování. Tento systém se však od sovětského modelu 
zásadně liší tím, ţe samosprávné podniky nefungují podle „tyranských 
příkazů plánovačů", ale v trţním prostředí, vytvářeném konkurencí, sti-
muly a ziskem. 
Přitaţlivost trţního socialismu je dána tím, ţe zdánlivě vyrovnává 

mnohé z nejzávaţnějších slabin centrálního plánování. Trţní prostředí 
není jen zárukou toho, ţe produkce bude efektivní a bude reagovat na po-
ţadavky spotřebitelů, ale i toho, ţe se bude čelit nebezpečí byrokratické 
moci. To ovšem neznamená, ţe by socialistický trh byl zcela neplánovaný a 
neregulovaný. Většina pokusů o „ţivotaschopnost" a „schůdné" odrůdy 
socialismu (Nove, 1983, Breitenbach, Burden a Coates, 1990) počítá s tím, 
ţe i nadále bude zapotřebí určitého rámce daného plánem, byť takového, 
který vyuţívá spolupráce a interakce. Zároveň nelze popřít, ţe trh vyţaduje 
přísnou kázeň, i kdyţ samospráva podněcuje ke kooperaci a zajišťuje 
vysokou úroveň materiální rovnosti. Neúspěšné podniky krachují a 
nezisková odvětví ustupují do pozadí; to však, v dlouhodobém horizontu, 
je cena, kterou je třeba zaplatit za kypící a prosperující ekonomiku. 
Ani jugoslávská, ani maďarská ekonomika, třebaţe to zpočátku sli-

bovaly, však neprokázala, ţe by byla úspěšnější a trvalejší neţ sovětský 
systém centrálního plánování. Pro perestrojku byla proto příznačná spíše její 
úloha při odstraňování stávajícího neefektivního ekonomického systému, 
neţ její schopnost zajistit Sovětskému svazu ţivotaschopnou alternativu. 
Jednou z hlavních slabin trţního socialismu je to, ţe samospráva odporuje 
trţní kázni. Vyplývá z ní totiţ, ţe podniky reagují především na potřeby 
svých pracovníků. Stoupenci trţní ekonomiky proto obvykle tvrdili, ţe jedině 
hierarchicky organizované soukromé podniky jsou s to zajistit optimální 
efektivitu, jelikoţ jen ony dokáţí soustavně reagovat na diktát trhu; přede 
všemi ostatními zřeteli totiţ upřednostňují maximalizaci zisku. 

Existuje v ekonomice nějaká „třetí cesta"? 
Představa nějaké ekonomické „třetí cesty" (viz str. 79) jako alternativy 

kapitalismu i socialismu lákala politické myslitele různých tradic. Jako téma 
se například neustále vracela ve fašistickém myšlení: poprvé ji naznačil 
Mussolini v podobě korporatismu (viz str. 293), pak se jí chopil například 
Moseley ve Spojeném království a Perón v Argentině. Fašistický 
korporatismus, na rozdíl od liberální varianty konzervatismu, vychází z 
přesvědčení, ţe podnikatelská sféra vytváří spolu s pracujícími organický 
duchovně sjednocený celek. V praxi byl však italský korporatismus sotva 
víc neţ jen nástroj, pomocí něhoţ fašistický stát zlikvidoval nezávislé 
odbory a snaţil se zastrašit hlavní nositele zájmů podniků. 
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Individualismus a kolektivismus 
Individualismus (individualisni) vychází z přednosti individua před jakoukoli sociální 
skupinou nebo kolektivem; podle toho musí kaţdá politická teorie a kaţdé vy-
světlování čehokoli ve společnosti vycházet od jednotlivce. Tento názor býval spo-
jován s klasickým liberalismem a v moderním období se spojuje s Novou pravicí. Z 
hlediska individualismu se vše, co se říká o společnosti, musí týkat jednotlivců, 
kteří ji tvoří; přísně vzato, „ţádná společnost neexistuje" (Margaret Thatcherová). 
Tento názor je zpravidla podpírán vírou, ţe lidé jsou od přirozenosti egoisté, kteří se 
do značné míry spoléhají sami na sebe a za svůj talent a dovednosti společnosti nic 
nedluţí. 

Kolektivismus (collectivism) zdůrazňuje schopnost lidí jednat kolektivně; vychá-
zí tedy z toho, ţe lidé jsou ochotni a schopni dosahovat cílů spíše společně neţ jen 
individuálním úsilím. Základem je zde přesvědčení, ţe lidská přirozenost má jakési 
společenské jádro; z toho se pak vyvozuje, ţe společenské skupiny (včetně „společ-
nosti" jako takové) jsou politické entity, které mají svůj význam. Tento názor se pro-
jevuje např. v socialistickém zdůvodňování třídnosti, ve feministickém uţívání kate-
gorie genderu, stejně jako se projevuje ve všech nacionalistických nebo rasistických 
doktrínách. Kolektivismus se někdy spojuje s etatismem (viz str. 119); tento vztah 
však rozhodně není pro kolektivismus podstatný. 

Sociální struktura a dělicí čáry 

Učebnice obvykle naznačují, ţe politika se uskutečňuje v sociálním 
kontextu; tím se však říká jen velice málo o tom, jak těsně spolu politika 
a sociální ţivot souvisejí. Politika je samou svou podstatou společenská 
činnost a mnozí v ní nevidí nic neţ proces, kterým se artikulují a 
snad i řeší společenské konflikty. V tomto smyslu není společnost jen 
„kontextem", ale samou náplní a podstatou politiky. Pojmy „sociálno" 
a „politično" však označují také rozdílné (byťneoddělitelně spjaté) sféry 
činnosti. Co máme na mysli, říkáme-li „společnost"? Nejobecněji vzato 
je to soubor lidí, obývajících určité území. Ne kaţdá skupina lidí však 
vytváří společnost. Společnosti se vyznačují pravidelnými vzorci sociální 
interakce. Z toho vyplývá, ţe existuje jakási sociální struktura, tj. 
zpravidla stabilní souhrn vzájemných vztahů mezi určitým počtem prv-
ků. Součástí „společenských" vztahů je kromě toho i vědomí přináleţi-
tosti a alespoň určitá míra spolupráce. Například kmeny, které spolu vál-
čí, přísně vzato „společnost" netvoří, i kdyţ třeba ţijí blízko sebe a jsou 
v pravidelné interakci. Společnosti se také obvykle vyznačují určitým 
rozdělením, ve kterém mají skupiny a jednotlivci značně odlišné posta-
vení, odráţející skutečnost, ţe status, bohatství a/nebo moc jsou distri-
buovány nerovnoměrně. Povaha tohoto rozdělení čili dělících čar (clea-
vages) ve společnosti i politický význam kaţdé z nich (třída, rasa, gen-
der, věk, náboţenství atd.) se však v jednotlivých společnostech liší. 

Ve všech případech lze však tvrdit, ţe společnost politiku utváří, a to 
několika způsoby, z nichţ kaţdý má svůj význam: 

- Distribuce bohatství a ostatních zdrojů ve společnosti podmiňuje cha-
rakter státní moci (jak jsme o tom hovořili v kapitole 5). 

- Společnost ovlivňuje mínění a politickou kulturu (o tom se hovoří 
v kapitole 10). 

- Rozdělení společnosti a společenské konflikty napomáhají politické 
změně cestou reforem a revolucí (i o tom se hovoří v kapitole 10). 

- Struktura společnosti ovlivňuje politické chování, tj. to, kdo volí, jak 
hlasuje, kdo vstupuje do politických stran atd. (o tom se pojednává 
v kapitolách 11-13). 
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Společenská třída 
Obecně je třída (class, social class) skupina lidí, kteří mají podobné společenské 
a ekonomické postavení. Marxisté spojují třídu s ekonomickou mocí, definovanou 
vztahem jednotlivce k výrobním prostředkům. Takto nazíráno, je rozdělení na třídy 
rozdělením na „kapitál" a „práci", tedy na vlastníky produktivního bohatství (burţo-
azii) a na ty, kdo se ţiví prodáváním své pracovní síly (proletariát). Nemarxistické 
definice tříd obvykle vycházejí z rozdílů co do příjmu a statusu (viz str....), které exi-
stují mezi jednotlivými povoláními a zaměstnáními. Příkladem je dělení na „střední" 
třídu, „bílé límečky" (nemanuální pracovníky) a na „dělnickou třídu" („modré lí-
mečky"), tedy manuální pracovníky. Někdy se jemněji rozlišuje mezi odborníky (třída 
A), manaţery (B), úředníky (Cl) kvalifikovanými manuálními pracovníky (C2), 
polokvalifíkovanými a nekvalifikovanými pracovníky (D) a nezaměstnanými, resp. 
lidmi, kteří pracovat nechtějí nebo nemohou (E). 

Podstata společnosti je však jedním z nejkonverznějších témat poli-
tologických a ideologických diskusí, stejně jako jím je dejme tomu pod-
stata lidské přirozenosti. Zatímco například marxisté a jiní tvrdí, ţe spo-
lečnost se vyznačuje nesmiřitelnými konflikty, liberálové zpravidla zdů-
razňují harmonii mezi konkurujícími si zájmy a skupinami. Obdobně za-
tímco liberálové mají sklon chápat společnost jako artefakt, který vytvo-
řili jednotlivci, aby uspokojovali své rozmanité potřeby, konzervativci 
tradičně líčili společnost jako organismus, utvářený konec konců přiro-
zenou nutností. Patrně nejzávaţnější diskuse se však týká vztahu jednot-
livce a společnosti a toho, zda taková entita jako „společnost" vůbec exi-
stuje. Jádrem je zde rivalita mezi dvěma zásadně odlišnými modely to-
ho, jak společnost chápat: individualismem a kolektivismem. 

Společenská třída 

Od nástupu moderních industriálních společností se na třídu zpravidla 
hledělo jako na nejhlubší a politicky nejvýznamnější dělítko, které ve 
společnosti existuje. Jedině v tradicionalističtějších společnostech se 
i nadále projevovaly ustálená společenská hierarchie a důsledky předin-
dustriálních systémů stratifikace. Například v Indii význam kastovnictví 
sice poklesl, nicméně párjové (tradičně označovaní jako „nedotknutelní") 
jsou nadále významnou politickou silou. V rozdělení na třídy se odráţejí 
ekonomické a sociální rozdíly ve společnosti; toto rozdělení se tudíţ za-
kládá na nerovné distribuci bohatství, příjmů a/nebo sociálního statu-
su. Společenskou třídou je pak skupina lidí, kteří mají obdobné eko-
nomické a společenské postavení a jsou tedy spjati společným ekono-
mickým zájmem. Kaţdá analýza vztahu mezi třídou a politikou však na-
ráţí na řadu problémů. K nim patří například obtíţe spojené s přesným ur-
čením dělících čar mezi třídami a s pojmenováním vztahů mezi třídami 

Pojem 
Status 
Status (status) je místo, které člověk zaujímá v nějakém hierarchickém systému. Je 
charakterizováno rolí člověka a jeho právy a povinnostmi vůči ostatním členům 
systému. Jelikoţ status je směsí takových faktoru jako jsou pocty, prestiţ, společen-
ské postavení a moc, je ještě obtíţnější definovat status neţ třídu, která je v podstatě 
kategorií ekonomickou. Jelikoţ status je určitým měřítkem společenského respektu 
(tj. měřítkem toho, zda někdo stojí na společenské stupnici „výše" nebo „níţe"), je 
nadto také subjektivnější. Zatímco v tradičních společnostech je hierarchie co do 
statusu zpravidla jasná a pevná, v moderních industriálních společnostech, v nichţ 
často, byť nepřesně, status koreluje s bohatstvím a povoláním, resp. zaměstnáním, 
jsou hierarchie pohyblivější. Statusové hierarchie presto i nadále fungují ve vztahu 
k takovým faktorům jako jsou rodinný původ, vzdělání, gender, rasa a etnicita. 



 

i v jejich rámci. Dalším problémem je otázka, zda význam tříd poklesl, a 

pokud ano, proč. Základem všech těchto problémů jsou však neshody, jak 

by se přesně měla společenská třída měla definovat. Vzestup a pád 

politiky tříd 

Čelní představitelé teorie politiky tříd vzešli z marxistické tradice. 
Marxisté pokládají třídu za základní a politicky nejdůleţitější společen-
skou skupinu. Marx to v úvodu Komunistického manifestu (1848) vyjádřil 
větou, podle níţ „dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami 
třídních bojů". V tom se odráţelo přesvědčení, ţe společně s takovými 
stránkami ţivota jako jsou právo, kultura, umění a náboţenství je politi-  
ka součástí „nadstavby", určované neboli determinované ekonomickou   i 
„základnou". To zhruba znamená, ţe politický proces je pouhým důsled-
kem napětí nebo bojů mezi třídami. Třídní boje mají zase svůj základ ve 
výrobním způsobu a konec konců v institutu soukromého vlastnictví. 
Podle tohoto názoru „vládnoucí" třída vlastníků (burţoazie) v kapita-  

listickém systému ovládá a vykořisťuje třídu námezdních otroků (prole-
tariát). Tak povstal pro průmyslový kapitalismus příznačný model dvou tříd, 
zdůrazňující konflikt a postupnou polarizaci. Podle Marxe jsou třídy hlavní 
aktéři na politické scéně, schopní tvořit dějiny. Proletariát, tvrdil Marx, je 
předurčen stát se „hrobařem" kapitalismu. Toto své poslání bude schopen 
splnit teprve poté, co si osvojí „třídní vědomí" (viz str. 238) a uvědomí si 
své skutečné třídní zájmy, konkrétně tedy ţe je vyko-řistován. Proletariát se 
tak z „třídy o sobě" (z ekonomicky definované kategorie), změní ve „třídu 
pro sebe" (v revoluční sílu). Podle Marxe se tak stane v důsledku 
prohlubujících se krizí kapitalismu a zhoršující se materiální situace čili 
zbídačování dělnické třídy. 

Marxův model dvou tříd byl však zdiskreditován tím, ţe se Marxovy 
předpovědi nenaplnily a ţe i důkazů o třídním boji, přinejmenším ve vy-
spělých kapitalistických společnostech, bylo stále méně. Jiţ koncem 19. 
století se ukazovalo, ţe třídní struktura průmyslových společností je stále 
sloţitější, ţe se systém od systému liší a ţe se také mění v čase. Max Weber 
(viz str. 233) zaznamenal tento posun jako jeden z prvních; vypracoval 
teorii stratifikace, která sice uznávala ekonomické čili třídní rozdíly, 
přihlíţela však i k významu politických stran a společenského statusu. 
Tím, ţe obrátil pozornost na status jako „sociálně projevovanou úctu", která 
se projevuje ţivotním stylem té či oné skupiny, pomáhal Weber připravit 
půdu pro moderní pojetí třídy dané povoláním, resp. zaměstnáním, které 
představitelé společenských věd včetně politologů v rozsáhlé míře uţívají 

dodnes. Také moderní marxisté se pokoušeli propracovat a zjemnit 
zjednodušující model dvou tříd. I kdyţ nadále zdůrazňovali význam 
vlastnictví, byli ochotni akceptovat vznik „mezitřídy" manaţerů a techniků i 
vnitřní členění v rámci burţoazie i proletariátu. Existuje například rivalita 
mezi finančním a průmyslovým kapitálem, mezi velkými firmami a 
drobnými podnikateli i mezi dělníky, kteří nad někým dozírají a někoho 
kontrolují a těmi, kteří jsou pouze předmětem dozoru a kontroly. 

Pojem 

Fordismus 

a post- 
Termíny fordismus a 
postfordismus 
Fordism, post-
ťordism) se pouţívají 
k osvětlení 
ekonomické, politické 
a kulturní 
transformace moderní 
společnosti a to 
poukazem na měnící 
se formu a organizaci 
výroby. Fordismus 
označuje metody 
tovární velkovýroby, 
které poprvé v 
americkém Det-roitu 
uplatnil Henry Ford. 
Ford se 

opíral o 
mechanizaci a do 
podrobnosti 
regulovanou pasovou 
výrobu jejímţ 
výsledkem byly 
standardizované a 
relativně levné 
výrobky. Je-no metody 
byly v rozsáhlé míře 
napodobovány aţ do 
60- let 20.století 
Základem fordi-
stických společnosti 
byla do značné míry 
solidaristická loajalita 
tříd. Post-fordismus 
vznikl v důsledku 
zavedeni 
flexibilnějších strojů 
vyuţívajících 
mikroelektroniky. Tyto 
stroje skýtaly jednotli-
vým dělníkům větši 
samostatnost a 
umoţňovaly různé 
inovace typu například 
subdoda-vatelství a 
dávkované výroby. 
Post-rordismus 
souvisel s 
decentralizací na 
pracovišti, se sociální a 
politickou fragmentací 
a s větším důrazem na 
volbu a individualitu. 
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John Kenneth Galbraith (nar. 1908) 
Kanadský ekonom a sociální teoretik. Za 2. světové války byl ředitelem amerického or-
gánu pro vyhodnocování výsledků strategického bombardování, později se stal profeso-
rem ekonomie na Harvardově univerzitě. V letech 1961-1963 byl velvyslancem USA 
v Indii. Galbraith je vyhraněný stoupenec Demokratické strany a dnes zřejmě hlavní- ne-
pochybně nejtvořivější - zastánce keynesiánské ekonomiky. Stal se také jedním z nejvý-
znamnějších amerických komentátoru veřejného ţivota. K jeho hlavním dílům patří Spo-
lečnost nadbytku (1958), Nový průmyslový stát (1967) a Kultura spokojenosti (1992). 

Pro konec 20. století bylo podle některých autorů příznačné to, ţe po-
litika tříd skončila. V 60. letech si neomarxisté typu například Herberta 
Marcuse (viz str. 76) stýskali, ţe městský proletariát ztratil radikalismus; 
poohlíţeli se proto spíše po revolučním potenciálu studentů, ţen, etnic-
kých skupina třetího světa. Tradičního sepětí socialismu s dělnickou tří-
dou se formálně zřekl například André Gorz, a to ve své knize Sbohem, 
dělnická třído (1982). Ve stejné době upozornily výzkumy volebního 
chování na proces rozvolňování třídních vazeb (viz str. 262), tedy na 
oslabování vztahu mezi společenskou třídou a podporou určité politické 
strany. Ukázalo se, ţe hlasování se stále více váţe na určité konkrétní 
problémy a ţe v tomto počínání se spíše neţ smysl pro třídní solidaritu 
odráţí to, jak jednotlivec spekuluje s věcmi, na kterých je materiálně sám 
zainteresován. 

Většina komentátorů se shoduje v závěru, ţe pokles politického vý-
znamu třídy souvisí s postupující deindustrializací. Deindustrializací 

rozumíme pokles významu tradičních průmyslových odvětví vyţadují-
cích mnoţství lidské práce, například těţby uhlí, ocelářství a stavby lodí. 
Tato odvětví se zpravidla vyznačovala solidaristickou kulturou zaloţenou 
na vyhraněných politických loajalitách a obvykle i vysokou orga-
nizovaností v oborech. Neustále se rozšiřující sektory sluţeb naopak 
podněcují postoje indivudualističtější a pragmatičtější. Piore a Sabel ve 
své knize Druhá průmyslová dělící čára: Možnosti, jak zajistit prosperitu 
(1984) naznačili, ţe tyto změny jsou součástí přechodu z éry fordis-mu 
do éry postfordismu. Úpadek systému masové výroby a masové 
spotřeby, hlavního charakteristického rysu fordismu, vedl k pluralistič-
tějšímu třídnímu uspořádání. V politické sféře se to projevilo poklesem 
významu politických stran opírajících se o určité třídy a v nástupu no-
vých společenských hnutí, která vyjadřují zájem například o feminismus, 
světový mír, práva zvířat a ochranu ţivotního prostředí. 

Kdo tvoří „ underclass "? 

Zvěsti o smrti tříd byly ovšem přehnané. Přicházejí-li s nimi socia-
listé, jsou výrazem trpkého zklamání; přicházejí-li však s nimi liberálo-
vé a konzervativci, jsou pouhým zboţným přáním. Moderní průmyslové 
a dokonce postfordistické společnosti nejsou beztřídní ani v marxistic-
kém smyslu, ţe by totiţ majetek byl v kolektivním vlastnictví, ani ve 
smyslu liberálním, ţe by totiţ v nich existovala skutečná rovnost příleţi-
tostí. Například ve Spojeném království vlastnilo v roce 1990 nejbohat-
ších 10 % obyvatelstva 51 % veškerého bohatství, zatímco 12 milionů li-
dí (22 % obyvatelstva) ţilo v rodinách, jejichţ celkový příjem nedosa-
huje ani 50 % celostátního průměru (Social Trends, 1993). Došlo ovšem 
k tomu, ţe na místě starého dělení na třídy se objevily nové typy depri-
vace a znevýhodnění. 

Deindustrializace 
(deindustrialization 
). Zuţování výrob-
ní základny ekono-
miky, projevující 
se klesajícím podí-
lem „těţkého' prů-
myslu. 

 



Pojem 
Rasa 

Slovo rasa (race) 
označuje tělesné 
nebo genetické 
rozdíly, kterými s< 
údajně jedna skup 
na lidí odlišuje od 
jiné biologickými 
znaky jako jsou na 
příklad barva pleti 
a vlasů, stavba těla 
a podoba obličeje 
Rasa je tudíţ sku-' 
pina lidí, kteří mají 
společné předky a 
„krev". Termín ra 
sa je ale diskutabil 
ní z hlediska jak 
vědeckého, tak po 
litického. Vědecké 
důkazy naznačují 
ţe nic jako „rasa"' 
ve smyslu druho 
vého rozlišení mezi 
lidmi neexistuje. 
Politicky se dělení 
na rasy obvykle 
opírá o kulturní 
stereotypy a je 
v nejlepším přípa 
dě zjednodušující 
v nejhorším nebez 
pečné. Někdy se 
dává přednost ter 
mínu etnicita (viz 
str. 190), protoţe 
ten se vztahuje ke 
kulturním a sociál-      
ním odlišnostem,         
jejichţ kořeny ne-       
jsou nutně biolo-        
gické.  

\ 
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S jedním z nejvlivnějších pokusů o vysvětlení tohoto posunu a jeho   
politických důsledků se setkáváme v knize J. K. Galbraitha Kultura spo-
kojenosti (1992). Galbraith (viz str. 215) ukázal, ţe v moderních společ-
nostech se přinejmenším mezi lidmi politicky aktivními objevila „spo--  
kojená většina", kterou její materiální bohatství a ekonomická zajistě- nost 
přivádí k politickému konzervatismu. Tato spokojená většina je například 
voličskou oporou politiky směřující proti sociálnímu zabezpečení a 
prosazující sniţování daní, která je v módě od 70. let. Soustředění 
chudoby a znevýhodněnosti na straně menšiny obyvatelstva se odráţí ve 
formování tzv. „dvoutřetinové a třetinové společnosti" nebo - jak to po-   i 
kud jde o Británii přesněji formuloval Will Hutton (1995) - společnosti 
„třípětinové a dvoupětinové". Diskuse o povaze sociální nerovnosti se 
tudíţ stále více zaměřila na to, čemu se dnes módně říká „underclass". 
Termín „underclass" je velmi vágně definovaný a politicky sporný. V 
nejširším slova smyslu označuje ty, kdo trpí několikerou deprivací zá- roven 
(nezaměstnaností nebo nízkými mzdami, špatným bydlením, ne-
dostatečným vzděláním atd.) a jsou sociálně marginalizováni, tj. „vyloučeni" 
ze společnosti. Pravicoví komentátoři jako například Charles Mur-ray (1984) 
však vysvětlují vznik „underclass" převáţně závislostí na sociálním 
zabezpečení a osobní nedostatečností. Z tohoto pohledu se sociální 
zabezpečení jeví jako příčina znevýhodnění, nikoli jako lék na ně. Podle 
tohoto názoru se mezi lidmi klasifikovanými jako nezaměstnaní, 
znevýhodnění či handicapovaní vyvinula „kultura závislosti", která pod-
'azuje individuální iniciativu a zbavuje tyto lidi sebeúcty a osobní od-   | 
povědnosti. Murray také tvrdil, ţe sociální zabezpečení osvobozuje ţeny d 
závislosti na muţích - „ţivitelích" a ţe je tudíţ hlavní příčinou roz-adu 
rodin; „underclass" tvoří proto stále častěji osamělé matky s dětmi 
vyrůstajícími bez otce. V knize Gaussova křivka: Inteligence a třídní 
struktura v životě Ameriky (1995), kterou napsal společně s Richardem 
Herrnsteinem, šel Murray ještě dále: sociální deprivaci spojil totiţ s do-
něle vrozenou inferioritou zejména amerických černochů. Levicoví 
komentátoři naopak underclass obvykle definují v kategori-í strukturálního 
znevýhodnění a měnící se rovnováhy globální ekono-ky. Z jejich hlediska 
je hlavním problémem dlouhodobá nezaměstna-st a zjevná neschopnost 
mnoha moderních ekonomik, vystavených technologickým změnám a 
tvrdší mezinárodní konkurenci, zajistit pracovní místa pro značnou část 
svých občanů. Pro Galbraitha underclass je funkční underclass", která je 
výsledkem toho, ţe ve všech moderních společnostech je zapotřebí 
armády špatně placených pracovníků, kteří budou vykonávat práce, které 
ti, kdo mají větší štěstí, odmítají jako od-lé a poniţující. Jelikoţ tuto 
potřebu často uspokojují etnické menši-i přistěhovalci, je underclass 
poměrně často znevýhodněna dvojná-protoţe trpí jak vyloučením ze 
společnosti, tak rasovými předsudky. Rasa 

Rozdělení na rasy a etnika je významným rysem mnoha moderních 
společností. Vztahy mezi rasou a politikou nejsou ovšem ničím 
novým. První nezakrytě rasistické (viz str. 138) politické teorie byly 
formulovány století na pozadí evropského imperialismu. Díla jako 
Gobineauova a o nerovnosti lidských ras (1855) a Základy 
devatenáctého století 
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z pera H. S. Chamberlaina (1899) se pokusila předloţit pseudovědecké 
zdůvodnění nadvlády „bílých" evropských a severoamerických ras nad 
„černým", „hnědým" a „ţlutým" lidem Afriky a Asie. Antisemitské (viz 
str. 139) politické strany a hnutí se objeviny koncem 19. století například 
v Německu, Rakousku a Rusku. S nejabsurdnějším projevem rasismu bylo 
moţno se ve 20. století setkat v německém nacismu, který se pomocí 
tzv. „konečného řešení" snaţil zcela vyhladit evropské ţidovstvo. Podsta-
tou apartheidu (v afrikánštine „oddělenosti") v Jiţní Africe byla přísná se-
gregace bílých a nebílých v době mezi volebním vítězstvím Nacionalistic-
ké strany v roce 1948 a vytvořením nerasistické demokracie pod vedením 
Afrického národního kongresu v roce 1994. Jinde ţivily rasismus kampa-
ně proti přistěhovalectví, organizované například Britskou nacionalistic-
kou stranou (BNP) a francouzskou Le Penovou Nacionální frontou (FN). 
Postupně vznikly různé formy rasové nebo etnické politiky. Byly vý-
sledkem nejen boje proti kolonialismu, ale i produktem rasové diskrimi-
nace a rasového znevýhodňování vůbec. Etnické menšiny v mnoha zá-
padních společnostech jsou nedostatečně zastoupeny mezi politickými 
elitami a trpí vyšší mírou nezaměstnanosti a sociální deprivace neţ místní 
bělošská populace. Například 31,9 % Američanů černé pleti ţije pod 
oficiální úrovní chudoby; mezi Američany bílé pleti je to pouze 8,8 % 
(Peele et al., 1994: 260). Tento souběh rasového a sociálního znevýhod-
ňování vyústil v rozvinuté podoby politického aktivismu. 

V 60. letech se v USA zrodilo jak hnutí za občanská práva, které pod 
vedením Martina Luthera Kinga (1929-1968) vyuţívalo nenásilného 
protestu, tak militantní hnutí Black Power, které hlásalo revoluční boj, 
případně -jako tomu bylo u Malcolma X (1926-1965) a hnutí Černí 
muslimové - rasovou segregaci. Další organizace se pokoušely vyvolat 
antirasismus a vzestupu fašistických hnutí se snaţily čelit pochody, pro-
testy a jinými demonstracemi. Ve Spojeném království se tohoto úkolu 
chopila Protinacistická liga. Ta byla vytvořena v 70. letech, aby bojova-
la proti Národní frontě, a v 90. letech se reformovala jako protiváha Brit-
ské nacionalistické strany. Ve Francii vzniklo v 80. letech hnutí SOS Ra-
cisme, které mělo obdobně čelit francouzské Nacionální frontě. Tyto ak-
ce zpravidla podnikají organizace stojící vně běţného systému politic-
kých stran; hlavní politické strany se totiţ obvykle bály, ţe by otevřeným 
bojem proti rasismu zúţily svou voličskou základnu. V současnosti se cíl 
etnické a rasové harmonie zpravidla prosazuje prostřednictvím ideje 
multikulturalismu (viz str. 141). 

Pojem 
Gender 
I kdyţ v hovoro-
vém jazyce se mezi 
slovy gender (gen-
der) a pohlaví (sex) 
zpravidla nerozli-
šuje, pro sociální a 
politickou teorii má 
jejich rozlišení 
zásadní význam. 
Zde uţíváme slovo 
gender na označení 
sociálních a kultur-
ních rozdílů mezi 
osobami muţského 
a osobami ţenské-
ho pohlaví, zatímco 
slovem pohlaví 
označujeme biolo-
gické, a tudíţ ne-
odstranitelné rozdí-
ly mezi muţi a ţe-
nami. Gender je te-
dy sociální kon-
strukt, který se ob-
vykle opírá o ste-
reotypy „feminní-
ho" a „maskulinní-
ho" chování. Femi-
nistické teorie na 
tento rozdíl upo-
zorňují zejména 
aby demonstrovaly, 
ţe fyzické a biolo-
gické odlišnosti 
(odlišnosti co do 
pohlaví) nemusejí 
znamenat, ţe ţeny 
a muţi musí mít 
odlišné sociální ro-
le a pozice (rozdíly 
co do genderu). 
Stručně řečeno, ve 
snahách o rovnost 
genderů se odráţí 
přesvědčení, ţe 
rozdíly mezi pohla-
vími nemají ţádny 
sociální nebo poli-
tický význam. Zá-
kladem antifemi-o 

nistických názorů 
je často popírání 
rozdílu mezi gen-
derem a pohlavím; 
tím se chce faktic-
ky říci, ţe „biologie 
je osud". 

Gender 

Sociálních rozdílů na základě genderu nebo pohlaví si tradičně lidé 
všímali méně neţ například rozdílů na základě příslušnosti ke společen-
ské třídě. Výzkumní pracovníci a vysokoškolští učitelé - převáţně muţi -
buď nedostatečné zastoupení ţen ve svých řadách a na všech rozhodu-
jících místech ve společnosti nebrali na vědomí nebo jednoduše předpo-
kládali, ţe je přirozené a nevyhnutelné. Nástup „druhé vlny" 
feminismu v 60. letech výrazně přispěl k tomu, ţe tyto skutečnosti se 
dnes přehlíţejí méně, i k tomu, ţe lidé jsou si dnes více vědomi 
politického významu genderu. Třebaţe od 60. let byly podnikány kroky 
ke zmínění nerovnosti na základě genderu, odhady OSN ukazují, ţe v 
celosvětovém měřítku 
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připadá na ţeny 66 % odpracovaných hodin, 10 % vyplácených mezd 
a pouze 1 % majetku. V Británii představují ţeny necelá 4 % členů správ-
ních rad velkých firem. Třebaţe volební právo získaly ţeny jiţ v roce 
1918, v Dolní sněmovně zasedalo v roce 1996 pouze 9 % (zhruba 60) ţen, 

V tradicionalističtějších společnostech, například v Japonsku, existuj 
jí sice neformální (někdy ovšem i formální), ovšem velmi přísná pravid-
la, podle nichţ ţena musí opustit zaměstnání a vrátit se do domácnosti, 
jakmile se vdá, otěhotní nebo dosáhne věku 30 let. V islámských zemích 
se po ţenách chce, aby nosily závoj a podrobovaly se i dalším pravidlům 
upravujícím odívání. Občas jsou drţeny doma i násilím a lze je zcela vy-
loučit z politického ţivota. I v pokročilé Skandinávii, kde ţeny pokud  
jde o politické zastoupení dosáhly nejvýznamnějších výsledků, zasedá v 
parlamentech jen třetina a někdy jen čtvrtina poslanců ţenského 
pohlaví. 

Podle radikálních feministek jako jsou například Kate Millettová 
(1970) a Mary Dalyová (1978) je rozdělení na základě genderu nejzá-
vaţnějším a politicky nejvýznamnějším sociálním dělením. Tyto autority 
tvrdí, ţe pro všechny současné i minulé společnosti je příznačný pat-
riarchát (viz str. 114), tj. nadvláda muţů a poddanství ţen, přičemţ obojí 
vyvěrá z role manţela a otce v rodině. Takto viděno, můţe s nerovností 
pokud jde o gender skoncovat jedině „sexuální revoluce", která od zá- 
kladu přetvoří jak kulturní a mezilidské vztahy, tak ekonomické a poli-
tické struktury. 

Většina ţenských politických organizací však přijala liberální refor-
mistickou linii. Za svůj cíl si stanovily řešit odstranitelné nerovnosti ve 
veřejném ţivotě, například nedostatečné zastoupení ţen ve vedoucích 
politických, manaţerských a profesionálních funkcích, a nespravedlnosti 
vyvěrají z protipotratového zákonodárství, z nedostatečného zajištění 
předškolní péče a z nevyhovujících sociálních dávek určených ţenám. 
V tom se projevuje jejich přesvědčení, ţe těchto cílů lze dosáhnout spíše 
postupnými, inkrementálními reformami neţ nějakou „sexuální válkou" 
mezi ţenami a muţi. Nejvýznamnější takové organizace vznikly v 
USA. Jsou to National Organization for Women (NOW), zaloţená v 
roce 1966, National Women's Political Caucus (NWPC), Emily's Po-
litical Caucus (NWPC) a Emily's List. K jejich taktice patřily snahy vy-
uţít tzv. gender gap (rozdílné voličské chování muţů a ţen) ke zvolení 
většího počtu ţen do Kongresu a zákonodárných sborů členských států 
USA. Třebaţe zde příliš neuspěly, podařilo se jim nicméně dosáhnout to-
ho, ţe zájem o problematiku práv ţen výrazně vzrostl. Například v 80. 
a 90. letech dokázaly úspěšně čelit snahám Nejvyššího soudu oklestit ne-
lí zcela zlikvidovat potratové zákony. 

Shrnutí 

> Ekonomika ovlivňuje politiku na všech úrovních. Strany soutěţí o moc 
tím, ţe se vzájemně přebíjejí sliby vyššího růstu, omezení inflace atd. Na 
voličské chování mají značný vliv rozdělení na třídy i další dělící čáry ve 
společnosti. Volební výsledky jsou vţdy ovlivněny stavem ekonomiky. 
Otázek vlastnictví a organizace ekonomiky se tradičně týkaly i ideolo-
gické spory. 
> Na kapitalismus a socialismus se tradičně hledělo jako na výrazně od-
lišné ekonomické formace. Kapitalismus se vyznačoval všudypřítomnou 
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zboţní výrobou, soukromým vlastnictvím a trţním hospodářstvím. Socia-
lismus znamenal systém veřejného nebo společného vlastnictví, zaloţený 
na plánování, jehoţ cílem údajně bylo uspokojovat spíše lidské potřeby 

neţ poptávku na trhu. 
> Kapitalismus ani socialismus však nikdy neexistoval v nějaké „čisté" 
podobě. Na světě existují kapitalistické systémy, které kladou důraz na 
podnikání a trţní individualismus, systémy, které uznávají význam soci-
ální spravedlnosti i systémy zaloţené na dlouhodobé spolupráci. Socia-
listické systémy buď praktikovaly státní kolektivismus nebo se snaţily o 

jakési smíření s trhem v podobě řízeného čili regulovaného kapitalismu. 
> Všechny trţní systémy jsou do určité míry regulované. Stoupenci re-
gulace tvrdí, ţe řízení ekonomiky je nezbytné, má-li se čelit nevyhnutelné 
tendenci k nestabilitě, která můţe vést k prudkým poklesům, krizím a 
masové nezaměstnanosti. Její odpůrci zase varují, ţe řízení ekonomiky 
můţe ohrozit křehkou rovnováhu trhu, narušit konkurenci, sníţit výkon-

nost a vyústit v nekontrolovatelnou inflaci. 
> Struktura společnosti a zejména její rozdělení ovlivňují politiku mnoha 
způsoby. Distribuce bohatství podmiňuje charakter státní moci. Spo-
lečnost ovlivňuje veřejné mínění a politickou kulturu. Sociální konflikty 
pomáhají navozovat změnu buď reformou nebo revolucí. Struktura spo-
lečnosti má vliv na politické chování a politickou participaci. 

> V moderní společnosti jsou ze sociálních konfliktů nejvýznamnější ty, 
které vyvěrají z třídních, rasových a genderových rozdílů. Nástup postfor-
dismu sice politiku tříd oslabil, ta však zejména v důsledku vlivu tzv. un-
derclass stále ještě existuje. Vzestup hnutí zaměřených na občanská práva 
a vzestup hnutí ţen vedl k tomu, ţe kdysi přehlíţená rasová a genderová 
rozdělení se dnes uznávají za stejně důleţitá jako rozdělení třídní. 

Otázky k diskusi 

- Proč se politické diskuse tak často stočí na ekonomické problémy? Je 

to zdravé? 
-Jaký typ kapitalismu bude nejspíš ve 21. století nejvhodnější? 
- Jsou trţní ekonomiky ze své podstaty nestabilní a tíhnoucí k nerov-

nosti? 
- Mají dnes socialistické ekonomické modely ještě vůbec nějaký vý-

znam? 

- Čím se bude vyznačovat ekologicky udrţitelné hospodářství? 
-Byly třídní konflikty v moderních společnostech vyřešeny nebo jen po-

tlačeny? 
-Nakolik vedlo uznání rasových a genderových rozdílů k významné po-

litické změně? 
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KAPITOLA 10 Politická kultura, 

komunikace a legitimita 

„Ani ten nejsilnější není dost silný, aby byl vţdy pánem, nepřemění-li 
svou moc v právo a poslušnost v povinnost." Jean-Jacques 
Rousseau, O společenské smlouvě (1762) 

Velká část politiky se uskutečňuje v našich hlavách; mají totiţ na ni 
vliv naše ideje a hodnoty, naše představy, jak by společnost měla být or-
ganizována, i naše očekávání, naděje a obavy pokud jde o vládu. Co si 
myslíme o společnosti, ve které ţijeme, můţe být občas i důleţitější neţ 
její skutečná mocenská struktura a distribuce zdrojů a příleţitostí v ní. 
Dojmy nejen mohou mít větší význam neţ realita; viděno prakticky, do-
jmy mohou být realitou. To jasně ukazuje, jak zásadní roli hraje to, čemu 
říkáme politická kultura. Názory, symboly a hodnoty lidí strukturují jak 
jejich postoje k politickému procesu, tak - a to je ze všeho nejdůleţitější- 
také to, co si myslí o reţimu, ve kterém ţijí, zejména zda ho povaţují 
za oprávněný čili legitimní nebo ne. Legitimita je tudíţ klíčem k po-
litické stabilitě a fakticky základem toho, zda reţim přeţije a uspěje. 

V 10. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 
-Jak jednotlivci a skupiny získávají své politické postoje a hodnoty? 
- Závisejí demokratické reţimy na existenci jakési zvláštní „občanské 

kultury"? 
- Je pro moderní společnosti příznačná volná soutěţ hodnot a idejí nebo 

nějaká „dominantní kultura"? 
- Jak si reţimy udrţují legitimitu? 
- Stojí moderní společnosti před krizí legitimity? 
- Co se stane, jestliţe legitimita pomine? Proč dochází k revolucím? 

Politika v hlavě: kultura a komunikace 

Političtí myslitelé všech dob uznávali význam postojů, hodnot a ná-
zorů. V minulosti je však nepokládali za součást „politické kultury". Na-
příklad Burke (viz str. 67) psal o zvyklostech a tradici, Marx (viz str. 73) 
o ideologii a Herder (viz str. 129) o duchu národa. Všichni se však sho-
dovali, ţe hodnoty a názory hrají klíčovou roli při zajišťování stability 
a dalšího trvání reţimu. Zájem o politickou kulturu se mezi politology 
objevil v 50. a 60. letech 20. století, kdy nové techniky behaviorálního 
výzkumu nahradily přístupy tradičnější, totiţ institucionální. Klasickým 
dílem v tomto směru byla Občanská kultura (1963), ve které její autoři 
Almond a Verba vyuţili průzkumů veřejného mínění k analýze politic-
kých postojů a demokracie v pěti zemích: v USA, Británii, Západním 
Německu, Itálii a Mexiku. Podnětem byla zčásti i snaha vysvětlit, proč 
se zhroutily zvolené vlády v meziválečné Itálii, Německu i jinde a proč 
selhaly demokracie v mnoha rozvojových zemích, které po roce 1945 
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politickou kulturu v 70. a 80. letech I poněkud ochabl, uţ na počátku 90. let 
se o ní znovu začalo ţivě diskuto- 1 vat, a to v důsledku snah východní 
Evropy vybudovat demokracii na I troskách komunismu i rostoucích obav 
z evidentního poklesu sociálního I kapitálu a občanské angaţovanosti, 
které se objevily ve vyspělých demokraciích, například v USA. Debatuje 
se ovšem také o tom, zda poli- I tickou kulturu utvářejí nebo neutvářejí 
ideje a zájmy elit. To zase souvi- 1 si s různými názory na masová média a 
na to, nakolik můţe dnes politickou komunikací vláda manipulovat. 

Občanská kultura nebo ideologická hegemonie? 
Diskuse o povaze politické kultury se často soustřeďovala na před- j 

stavu občanské kultury, spojovanou obvykle s díly Almonda a Verby 
l963,1980). Almond a Verba se pokusili zjistit, jaká politická kultura 
nejúčinněji chrání a udrţuje demokratickou politiku. Identifikovali při-
tom tři hlavní typy politické kultury: participační (účastnickou), poddan-
skou a patriarchální. 

V participační politické kultuře věnují občané politice značnou po-
zornost a participaci veřejnosti pokládají za ţádoucí a účinnou. Poddán-  j 
ská politická kultura se vyznačuje větší pasivitou občanů, kteří poznáva- 
jí ţe jejich schopnost ovlivnit vládu je značně omezená. Pro patriar-

chální politickou kulturu je příznačná nepřítomnost občanského vědomí: 
lidé se identifikují spíše s místem, kde ţijí, neţ s národem a nemají chuť 
ani moţnost podílet se na politice. Almond a Verba sice souhlasili, ţe 
participační politická kultura je demokratickému ideálu nejbliţší, 
záro-veň však tvrdili, ţe „občanská kultura" je směsí všech tří kultur, 
která participaci (účast) občanů na politickém procesu sladuje s 
nezbytným poţadavkem, ţe vláda musí vládnout. Demokratická 
stabilita se podle je- 
jich názoru zakládá na politické kultuře, pro kterou je příznačné, ţe ak-
tivita občanů se pojí s jejich pasivitou a ţe existuje jistá vyváţenost me-
za tím, co je vláda povinna činit a co skutečně činí Ve své první 
práci 1963 dospěli Almond a Verba k závěru, ţe nej- 

Pojem 
Politická kultura 

Kultura znamená v 
nejobecnějším 
slova smyslu, způ-
sob ţivota. Socio-
logové a antropolo-
gové obvykle rozli- 

šují „kulturu" a 
přirozenost,prv-ní 
zahrnuje vše,co se 
učením předává z 
generace na ge-
neraci, druhé to co 

Politologové ale 

ra v uţším smyslu 
na označení psy-
chické orientace li- 

tura   (political cul- 
ture) je pro ně 
.vzorec", „model" 
orientací k tako- 

vým předmětům jako 
jsou strany vláda a 
ústava, kte-rý se 
projevuje v názorech, 
symbolech a hodnotách. 
Od veřejného 

kultura liší tím, ţe jí 
tvoří se dlouhodobé 
hodnoty neţ jen 
reakce lidí na 
konkrétní poli- 
na konkrétní poli-
tické problémy 

víc
e se občanské kultuře blíţí Spojené království, kde se setkáváme s rysy 
participačními i poddanskými. Jinak řečeno, Britové jsou přesvědčeni, ţe 
mohou vládu ovlivňovat, jsou však zároveň ochotni také poslouchat 
autoritu. Dobře si podle nich stojí i Spojené státy; jejich slabinou však 
je, ţe participační postoje převaţují nad poddanskými a ţe Američané 
příliš nerespektují právo. Jak je obtíţné občanskou kulturu vybudovat, resp. 
znovu vybudovat se ukazuje na příkladech Západního Německa a Itálie. 
Zhruba patnáct let po pádu fašismu se zdálo, ţe ani jedna z těchto zemí 
nemá silnou participační kulturu: v Německu převaţovala kultura 
poddanská, v Itálii se udrţovaly postoje patriarchální. Pozdější 
Almondova a Verbova studie (1980) poukázala na řadu změn, zejména 
na klesající národní hrdost a důvěru v Británii a v USA a naopak na na-
růstající občanské vědomí v Německu. 

Studium politických postojů a hodnot pomocí kategorie občanské 
kultury bylo ovšem také předmětem rozsáhlé kritiky. Nanejvýš diskuta-
bilní je především v tomto přístupu obsaţený model psychologických 
dispozic, které jsou základem stabilní demokracie. Ti, kdo tvrdí, ţe zá-
kladem demokratického vládnutí je politická participace, krizizovali ze- 
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jména zdůrazňování pasivity a tezi, podle níţ úcta k autoritě stejně jako 
respekt před ní je zdravý. V souvislosti s demokratickou kulturou před-
loţili Almond a Verba teorii „spících psů", podle níţ nízká participace je 
projevem obecné spokojenosti s vládou a politikové budou dělat všech-
no moţné, aby tuto nízkou participaci zachovali. Jestliţe však se k vol-
bám neobtěţuje jít ani polovina dospělé populace, jako je tomu pravi-
delně v USA, můţe to znamenat i obecně rozšířené odcizení a hluboce 
zakořeněné znevýhodnění. 

Za druhé: teze o existenci občanské kultury se opírá o nedokázaný 
předpoklad, ţe chování je ovlivňováno postoji a hodnotami, nikoli opač-
ně. Stručně řečeno, je docela dobře moţné, ţe občanská kultura není pří-
činou demokracie, ale jejím důsledkem. Je-li tomu tak, politická kultura 
můţe být ukazatelem zdraví demokracie, nelze v ní však spatřovat nástroj, 
jak stabilní demokratické vládnutí nastolit nebo posílit. Přístup, který Al-
mond a Verba zvolili, má nadto sklon chápat politickou kultura jako cosi 
homogenního, tj. jako sotva víc neţ jen šifry označující národní kulturu 
a národní charakter. Proto si málo všímá politických subkultur a jeví ten-
denci přezírat fragmentaci a sociální konflikt. Radikální přístupy k politické 
kultuře naopak zpravidla poukazují na význam sociálních rozdílů, na-
příklad co do třídní příslušnosti, rasy a genderu (viz kapitolu 9). 

Výrazně jiný pohled na úlohu a povahu politické kultury vznikl a roz-
vinul se v rámci marxistické tradice. I kdyţ Marx líčil kapitalismus jako 
systém třídního vykořisťování a útlaku, jehoţ základem je vlastnictví vý-
robních prostředků, přesto uznával sílu idejí, hodnot a názorů. V Němec-
ké ideologii (1846) to Marx a Engels formulovali takto: „Myšlenky vlád-
noucí třídy jsou v kaţdé epoše myšlenkami vládnoucími, tj. třída, která 
je vládnoucí materiální mocí společnosti, je současně její vládnoucí du-
chovní mocí. Podle Marxe jsou ideje a kultura součástí „nadstavby", 
která je určována čili determinována ekonomickou „základnou", výrob-
ním způsobem. 

Z těchto idejí se zrodily dvě marxistické teorie kultury. Podle jedné 
je kultura svou podstatou třídní: jelikoţ příslušníci téţe třídy mají stejné 
zkušenosti a stejné ekonomické postavení a zájmy, budou mít nejspíš 
zhruba stejné ideje, hodnoty a názory. Řečeno Marxovými slovy, „není 
to vědomí lidí, co určuje jejich existenci, ale je to jejich sociální existen-
ce, co určuje jejich vědomí". Lze tedy očekávat, ţe proletářská kultura 
a proletářské ideje se budou výrazně lišit od kultury a idejí burţoazních. 
Druhá teorie kultury zdůrazňuje míru, v níţ ideje vládnoucí třídy (které 
Marx označoval slovem „ideologie") pronikají společností a stávají se 
„vládnoucími myšlenkami" dané epochy. Politická a dokonce i občanská 
kultura je tudíţ pouhou buržoazní ideologií. Zde je třeba říci, ţe podle 
tohoto názoru jsou kultura, hodnoty a názory formou moci. Funkcí ide-
ologie je podle marxistů smiřovat podřízené třídy s jejich vykořisťová-
ním a útlakem, a to propagováním mýtů, iluzí a nepravd (podle Engelse 
„falešného vědomí"). Pozdější marxisté vysvětlovali tento proces pomocí 
„hegemonie" burţoazie. 

Moderní marxisté brzy uznali, ţe „vládnoucí myšlenky" burţoazie 
rozhodně nemají v intelektuálním a kulturním ţivotě monopolní posta-
vení, které by všechny ostatní myšlenky vylučovalo. Souhlasí s tím, ţe 
existuje kulturní, ideologická a politická soutěţ; zdůrazňují však, ţe je to 
soutěţ nerovná. Zkrátka a dobře, ideje a hodnoty, které kapitalistický řád 

Pojem 
Hegemonie 
Hegemonie {hege-
mony, z řeckého 
hegemonie, před-
sednictví, vedení) 
znamená obecně 
nadřazenost čili 
dominanci jednoho 
prvku systému nad 
ostatními (příkla-
dem můţe oýt pře-
vaha určitého státu 
v rámci svazu států 
či konfederace). V 
marxistické teorii 
se tento termín 
uţívá v uţším, 
konkrétnějším vý-
znamu. Antonio 
Gramsci (viz str. 
224) označuje slo-
vem hegemonie 
schopnost vládnou-
cí třídy vykonávat 
moc získáváním 
souhlasu těch, kte-
ré si podmaňuje; 
nemusí tudíţ uţívat 
donucení. Jako for-
ma třídního panství 
bez použití donu-
ceni se hegemonie 
chápe obvykle jako 
kulturní či ideolo-
gický proces, který 
funguje tak, ţe 
burţoazní hodnoty 
a názory se šíří v 
celé společnosti. 
Má však i dimenzi 
politickou a ekono-
mickou: souhlas lze 
manipulovat 
například zvyšová-
ním mezd nebo po-
litickými či sociál-
ními reformami. 

Buržoazní ideolo-
gie (bourgeois ide-
ology). Marxistické 
označení idejí a te-
orií, které slouţí 
zájmům burţoazie, 
a sice tím, ţe za-
krývají rozpory ka-
pitalistické společ-
nosti. 
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podporuji a udrţují, jsou jednoznačně zvýhodňovány na úkor idejí a hod-
not, které ho zpochybňují nebo míří proti němu. Taková ideologická he-
gemonie můţe mít úspěch díky tomu, ţe funguje na pozadí iluze svobo-
dy slova, volné soutěţe a politického pluralismu, tedy tomu, co Herbert 
Marcuse (viz str. 76) nazval „represivní tolerance". 
Nejvlivnějším stoupencem tohoto názoru byl ve 20. století Antonio 

Gramsci. Gramsci upozornil, nakolik je třídní systém udrţován nejen ne-
rovnou ekonomickou a politickou mocí, ale také burţoazní hegemonií. 
Její podstatou je duchovní a kulturní nadvláda vládnoucí třídy, navozená 
šířením burţoazních hodnot a názorů „občanskou společností", tedy pro-
střednictvím médií (viz str. 225), církví, hnutí mládeţe, odborů atd. Zá-
ludnost tohoto procesu je dána tím, ţe jde nad rámec formálního učení a 
výchovy a zasahuje do obecného vědomí doby. Gramsciho analýza vede k 
závěru, ţe má-li se dospět k socialismu, je třeba svést „ideologickou bitvu", 
ve které proletářské principy, hodnoty a teorie nahradí nebo alespoň 
zpochybní ideje burţoazní. 
Marxistický pohled na kulturu jako na ideologickou moc je zaloţen na 

rozlišování mezi subjektivními neboli domnělými zájmy (tím, co si lidé 
myslí, ţe chtějí) a objektivními neboli skutečnými zájmy (tím, co by lidé 
chtěli, kdyby se mohli rozhodnout samostatně a na základě dostatečných 
informací). Dostáváme se tak k tomu, co Stephen Lukeš (1974: 27) nazval 
radikální pohled na moc (viz str. 27): „A má moc nad B, jestliţe ovlivní B v 
rozporu s jeho zájmy." Tento pohled na politickou kulturu však vyvolal 
značnou kritiku. Někteří tvrdili, ţe je neodůvodněně povýšenecké 
naznačovat, ţe obyčejným lidem byly jejich hodnoty a názory vnuceny 
manipulací a indoktrinací. To, ţe dělnická třída akceptuje kapitalistické 
hodnoty a názory, můţe být například pouhým odrazem toho, ţe podle 
jejího názoru kapitalismus funguje. 
Je ovšem moţné, ţe i chápání politické kultury prismatem vládnoucí 

ideologie zveličuje míru hodnotové a názorové homogenity moderních 
společností. „Vládnoucí" ideologie můţe, pravda, dodávat vládnoucí třídě 
sebedůvěru a víru ve vlastní poslání; méně jasné však je - jak tvrdili 
Abercrombie, Hill a Turner (1980) -, ţe podřízené třídy byly do tohoto 
hodnotového systému úspěšně začleněny. Marxistický názor, který se snaţí 
objevit spojitost mezi nerovnou třídní mocí a kulturní a ideologickou 
předpojatostí, moţná jen popisuje určitou tendenci mocných skupin propagovat 
ideje, které jim slouţí, tedy tendenci, se kterou se setkáváme ve všech 
společnostech. Zda se tak vytváří dominantní systém hodnot, v němţ se 
prostřednictvím masových médií, církví atd. šíří jakési ucelené a navzájem 
provázané poselství, je poněkud diskutabilnější. 
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Masová média a politická komunikace 

Politický význam masových médií se uznává uţ od konce 19. století, 
kdy zmasověla gramotnost a nastoupil masám určený tisk. Všeobecně se 
však přijímá, ţe v důsledku kombinace sociálních a technologických 
změn význam médií jako politických aktérů značně vzrostl a média se 
v jistém směru stala přímo součástí politického procesu. Zvláště je třeba 
upozornit na tři faktory, které tomu napomáhaly. Za prvé je to pokles vý-
znamu tzv. „primárních" agentů politické socializace jako jsou rodina 
a společenská třída. Zatímco kdysi lidé získávali v pokročilejším dětství 
a zejména v adolescenci jakýsi rámec svých politických sympatií a sklo-
nů, který pak jejich zkušenosti v dospělosti obvykle modifikovaly nebo 
prohlubovaly, zřídka kdy však radikálně měnily, v moderní společnosti 
byl tento proces oslaben větší sociální a prostorovou mobilitou a šířením 
individualistických a konzumních hodnot. Stálé politické preference 
a navyklé voličské postoje ustoupily instrumentálnějšímu přístupu k po-
litice, kdy se lidé politicky rozhodují podle konkrétních problémů a na-
bízených politických řešení, která poměřují svými osobními zájmy. Tím 
se zase rozšiřuje prostor pro politický vliv médií, která jsou hlavním me-
chanismem, prostřednictvím něhoţ se informace o problémech a nabíze-
ných politických řešeních - tudíţ i o rozhodnutích, která mají lidé učinit 
- prezentují veřejnosti. 

Za druhé: vytváření masového televizního diváctva počínaje 50. léty 
a růst počtu televizních kanálů a mediální produkce v době ještě nedáv-
nější spolu s „novými" médii výrazně zvýšil míru, v níţ masová média 
vnikají do kaţdodenního ţivota lidí. To znamená, ţe veřejnost se dnes 
spoléhá na masová média víc neţ kdykoli dříve: například televize je da-
leko důleţitější zdroj zpráv o kaţdodenních událostech neţ politické 
schůze; daleko více lidí sleduje dnes sport v televizi neţ ho provozuje; 
dokonce i nakupování se ve stále větší míře děje prostřednictvím „tele-
shoppingu" a internetu. Za třetí: média se stala daleko silnějšími ekono-
mickými aktéry. Nejde jen o to, ţe velké mediální společnosti jsou dnes 
mocnými globálními hráči; jde i o to, ţe kdysi samostatné sféry vydava-
telství, nakladatelství, televize, filmu, hudby, počítačů a telekomunikací 
se celou řadou fúzí začaly včleňovat do obrovského jednotného průmyslu 
„informací jako zábavy", čili „infotainment" (Scammel, 2000). Mediální 
firmy jako Microsoft, AOL-Time Warner, Disney a News Corporation 
Roberta Murdocha tak získaly obrovskou ekonomickou a trţní moc, 
takţe ţádná vláda si nemůţe dovolit je ignorovat. 

Jen málo autorů zpochybňuje schopnost médií utvářet politické po-
stoje a hodnoty nebo přinejmenším politické a voličské rozhodování 
ovlivňováním toho, jak lidé vnímají povahu, a tudíţ i důleţitost jednot-
livých témat a problémů. Široce se zato diskutuje o politickém významu 
tohoto vlivu. Existuje řada konkurujících si teorií, které k politickému 
vlivu médií zaujímají různé a často protikladné postoje. Z nich nejdůle-
ţitější jsou pluralistický model, model dominantní ideologie, trţní model 
a model vycházející z hodnot elit. Pluralismus (viz str. 97) obecně upo-
zorňuje zejména na různorodost a mnohost. Pluralistický model líčí mé-
dia jako jakýsi ideologický trh, na kterém se probírá celá škála politic-
kých názorů a diskutuje se o nich. Neodmítá sice představu, ţe média 
mohou ovlivňovat politické názory a sympatie, naznačuje však, ţe jejich 

Pojem 
Masová média 
K médiím patři 
společenské insti-
tuce, které se zabý-
vají produkcí a di-
stribucí všech fo-
rem vědění, infor-
mací a zábavy. 
„Masovost" maso-
vých médií je dána 
tím, ţe sdělení 
zprostředkují širo-
kému a nediferen-
covanému čtenář-
stvu, diváctvu a 
posluchačstvu, a to 
pomocí relativně 
vyspělé tech-
nologie. Gramatic-
ky a politicky jsou 
masová média 
(mass media) plu-
rál. Odlišná sdělení 
lze komunikovat 
prostřednictvím 
„vysílacích" médií 
(televize a rozhlas) 
nebo „tištěných" 
médií (noviny a ča-
sopisy). Podobně 
mohou být rozma-
nité politické sym-
patie šířeny bulvár-
ním tiskem a letáky. 
Nástup tzv. „no-
vých" medií (kabe-
lová a satelitní tele-
vize, internet atd.) 
pojem masových 
medií výrazné po-
sunul, protoţe vedl 
jak ke zmnoţení 
„výstupů", tak k 
větši fragmentaci 
adresátů a recipien-
tů. 

Politická sociali-
zace (political so-
cialization). Pro-
ces, jehoţ prostřed-
nictvím si lidé 
osvojují politické 
názory a hodnoty a 
jímţ se tyto názory 
a hodnoty 
přenášejí z genera-
ce na generaci. 
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Propaganda (pro-
paganda). Infor-
mace šířené se zá-
měrem formovat 
názory a pokud 
moţno podněcovat 
k politické akci; 
komunikace jako 
manipulace. 

vliv je v podstatě neutrální, jelikoţ v médiích se pouze odráţí celkové 
rozloţení politických sil ve společnosti. 

Pluralistický názor nicméně prezentuje média ve světle výrazně po 
zitivním. Ve snaze zajistit „informované občanstvo" masová média zvy-
sují kvalitu demokracie a garantují kontrolu vládní moci. Úloha „hlída-
cího psa" se klasicky prokázala v roce 1974, kdy Washington Post začal 
soustavně sledovat skandál Watergate; toto sledování nakonec vedlo k 
rezignaci Richarda Nixona na funkci amerického prezidenta. Někteří 
autoři nadto tvrdí, ţe nástup „nových" médií, zejména internetu, plura-
lismus a politickou soutěţ posílil, jelikoţ protestním skupinám, a to i 
„antikapitalistickým" dal do rukou poměrně levný a vysoce účinný ná-
stroj šíření informací a organizování kampaní. Pluralistický model má 
však váţné nedostatky. Například slabé a neorganizované skupiny jsou 
z přístupu k běţným publikačním a vysílacím moţnostem vyloučeny, 
coţ znamená, ţe mediální ideologické těţiště tíhne k relativní zuţenosti a 
celkově upřednostňuje establishment. Nadto soukromé vlastnictví I a 
formální nezávislost na vládě nemusejí být dostatečnou zárukou opo-
zičnosti médií, jelikoţ mezi vládou a (v širokém smyslu) novináři exis- | 
tují vztahy stále větší symbiózy. 

Model dominantní ideologie líčí média jako sílu politicky konzerva- 
tivní, spjatou se zájmy ekonomických a společenských elit a slouţící ší- 
ření poslušnosti nebo politické pasivity v masách. Ve své marxistické va-
riantě, spojované např. s Gramscim a podobnými teoretiky naznačujeme 
,ţe média propagují burţoazní ideje a udrţují kapitalistickou hegemonii, 
jelikoţ jednají v zájmu velkých korporací a mediálních magnátů. Jinak ře-
čeno, je to konec konců vlastnictví, co určuje politické a jiné názory, které 
média šíří, přičemţ vlastnictví se stále více koncentruje v rukou malého 
počtu globálních mediálních firem. Šestici největších tvoří AOL-Ti- me 
Warner, News Corporation, Viacom, Disney, Vivendi Universal a 
Bertelsmann AG. Z tohoto hlediska hrají média významnou roli v glo-
balizaci (viz str. 160), jelikoţ mají tendenci propagovat ideje, obrazy 
a hodnoty slučitelné se západním konzumerismem; tím pomáhají oteví-
rat nové trhy a do celého světa šíří podnikání. 

Jednou z nejvlivnějších a nejpropracovanějších variant modelu do-
minantní ideologie předloţili Noam Chomsky (viz str. 157) a Ed Herman 
ve společné práci Výroba souhlasu (1994), a to v podobě „modelu pro-
pagandy". Pojmenovali pět „filtrů", pomocí nichţ jsou zprávy a politic-
ké informace překrucovány strukturou samotných médií. Jsou to: 

- podnikatelské zájmy firem, které média vlastní, 
- vnímavost vůči názorům a zájmům inzerentů a sponzorů, 
- čerpání zpráv a informací od „mocných agentů" jako jsou vlády a in-

telektuální centra, podporovaná podnikatelskými kruhy, 
- kritika ţurnalistů nebo tlak na ně, včetně pohrůţek ţalobami, 
- nezpochybňovaná důvěra v blahodárnost trţní konkurence a konzum-

ního kapitalismu. 

Chomsky ve své analýze zdůrazňuje, nakolik mohou média podrývat 
demokracii, například tak, ţe v USA pomáhají mobilizovat podporu pro 
cíle imperialistické zahraniční politiky. Přesto je i model dominantní ide-
ologie vystaven kritice. Proti němu se například namítá, ţe podceňuje, 
kolik pozornosti tisk a vysílatelé, zejména veřejnoprávní, věnují pokro- 
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kovým, sociálním, rasovým a rozvojovým tématům. Předpoklad, podle 
něhoţ mediální výstupy utvářejí politické postoje, je nadto determinis-
tický a přehlíţí roli, kterou při filtrování mediálních informací a moţná 
i při vzdorování jim hrají vlastní hodnoty lidí. 
Model hodnot elit přesouvá pozornost od vlastnictví mediálních firem 

k mechanismu, prostřednictvím něhoţ jsou kontrolovány mediální 
výstupy. Podle tohoto názoru mají redaktoři, ţurnalisté a vysílatelé znač-
nou profesionální nezávislost a dokonce i nejintervencionističtější medi-
ální magnáti dokáţí pouze vytyčit obecnou politickou linii, nikoli však 
kontrolovat kaţdodenní rozhodování redaktorů. V politické předpojatosti 

média se tudíţ odráţejí hodnoty skupin, které jsou mezi jeho výše po-
stavenými zaměstnanci zastoupeny početněji neţ by odpovídalo jejich 
skutečné síle. Existuje však řada variant tohoto modelu, a to v závislosti 
na charakteristických rysech povaţovaných za politicky významné. Po-
dle jedné verze vyplývají antisocialistické a politicky konzervativní ná-
zory většiny novin, časopisů a televizních stanic „hlavního proudu" z to-
ho, ţe jejich funkčně nejvýše postavení pracovníci mají vysoké platy 
a obvykle pocházejí ze středostavovského prostředí. Se zcela jinou verzí 
přicházejí konzervativci, kteří zastávají názor, ţe média odráţejí názory 

vysokoškolsky vzdělaných liberálních intelektuálů, jejichţ hodnoty a 
zájmy se výrazně liší od hodnot a zájmů masy obyvatelstva. Ve své fe-

ministické variantě tento model upozorňuje na převahu muţů mezi šéf-
redaktory a vysílateli a tvrdí, ţe tím se vysvětluje nedostatečná pozor-
nost, kterou masová média věnují názorům a problémům ţen, i konfron-
tační styl, který vysílatelé a ţurnalisté občas pouţívají při rozhovorech 
apolitických diskusích. I kdyţ model hodnot elit pomáhá vysvětlit, proč 
je škála masovými médii vyjadřovaných názorů často značně uţší neţ 
naznačují pluralisté, i on má své meze. Z nich hlavní je to, ţe zplna ne-
přihlíţí k tlakům, kterým jsou nejvýše postavení pracovníci médií vysta-
veni a mezi něţ patří například názory a zájmy vlastníků a komerční 

ohledy, především aktuální „rating". 
Tržní model masových médií na rozdíl od ostatních nepracuje s před-

stavou předpojatosti médií: noviny a televize podle něj názory veřejnosti 
spíše odráţejí neţ utvářejí. Je tomu tak proto, protoţe bez ohledu na osob-
ní názory vlastníků médií a jejich nejvýše postavených pracovníků jsou 
soukromá média především byznys, kde jde o maximalizaci zisku a vět-
ší podíl na trhu. Média tudíţ dávají to, „co lidé chtějí", a nemohou si do-
volit odcizit se stávajícím nebo potenciálním divákům či čtenářům tím, 
ţe by prezentovala politická stanoviska, se kterými oni případně nesou-
hlasí. Takové ohledy moţná méně tíţí veřejnoprávní stanice, například 
BBC, které jsou obchodním a reklamním tlakům vzdálenější; i zde se 
ovšem stále více projevuje tyranie „ratingů". 

Trţní model sice opouští představu, ţe masová média jsou politické 
instituce, přesto však vrhá zajímavé světlo na moderní tendence v politi-
ce: ukazuje totiţ, jak můţe mediální prezentace ovlivnit, na co se zaměří 
politická diskuse a jak proběhne. Jedním z aspektů zde byl rostoucí zájem 
o osobní ţivot politiků a jejich chování v soukromí, který zčásti zatlačil 
do pozadí politické a ideologické otázky. Příčinou toho je i posedlost 
médií, zejména televize, spíše obrazy neţ tématy a spíše osobnostmi neţ 
politickými problémy a navrhovanými opatřeními. Ve Spojeném 
království a dalších parlamentních systémech se to jasně projevuje ten- 



Spin, „faleš", po-
sun. Předkládání 
informací takovým 
způsobem, aby se 
vyvolala ţádoucí 
reakce; „šetření" 
pravdou (being 
economical with 
tne truth) 
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dencí politiku „prezidentizovat" či „amerikanizovat". V takových dencích 
se odráţí ani ne tak předpojatost médií jako snaha „prodává politiku 
masám, které politické problémy a navrhovaná řešení údaj příliš nezajímají. 
Podobné úvahy vedly k tomu, ţe volby se mění v „d stihy", kde ve středu 
pozornosti je spíše to, kdo vyhraje neţ jaký význam volební výsledek má, a 
vyústily i v celkový pokles objemu „váţněli zpravodajství a politických 
diskusí. Tyto tendence lze, pravda, brát jí noduše jako reakci na tlaky trhu; 
pomáhají však především tyto tlaky vy volávat. Například to, ţe politická 
argumentace se redukuje na kontury jící si slogany a „výkřiky", neodrazuje 
jen od smělého a strategického přemýšlení, ale také oslabuje zájem o 
politiku, jelikoţ politikové jsou prezentováni jako povrchní tvorové, posedlí 
touhou dostat se do médií. Kromě politických předpojatostí, které se 
projevují v médiích i prostřednictvím nich, byl předmětem stále většího 
znepokojení i těsný vztah, který v moderní politice existuje mezi vládou a 
médii a to, jak ho kaţdá z obou stran vyuţívá ke svým cílům. To vedlo k 
určité změně stylu a obsahu politické komunikace, která ovlivnila jak 
veřejné mínění, tak nejspíš i politickou kulturu. Vlády měly k pravdě vţdy 
vztah, na který se nedalo spoléhat. Politikům jde především o získání a 
udrţení moci, a proto jim stále více záleţí na tom, aby si zachovali podporu 
veřejnosti. Touze zdůrazňovat pozitivní a zamlčovat negativní se tudíţ 
těţko odolává. V liberálně demokratickém prostředí, ve kterém existence 
svobodných médií vylučuje „oficiální" propagandu a nezastřenou 
ideologickou manipulaci, začaly vlády ovlivňovat, o čem a jak média 
informují, po- mocí nových technik kontroly a šíření informací, kterým se 
často říká „řízení zpráv" (news management) nebo „politický marketing". 
Prezentace informací a politických opatření v příznivém světle, tedy to, co 
časem dostalo název „spin", se tak stala jednou z hlavních starostí moder- \ 
ních vlád. 

Umění „spinu", provozované tzv. „spin-doctors", má mnoho podob. Patří k nim: 
- pečlivé „proklepávání" informací a argumentů dříve, neţ se „pustí" do I médií, 
- kontrola nad zdroji informací, aby se zajistilo, ţe bude předkládána 

pouze oficiální „linie", - vyuţívání „briefingů" nebo „úniků" (leaks), jejichţ původce zůstává „v anonymitě", - dodávání informací pouze těm médiím, která jsou příznivě nakloněna vládě, 
- uvolňování informací těsně před uzávěrkou, aby se zabránilo jejich 

ověřování a nalézání protiargumentů, 
- vypouštění „špatných" zpráv v době, kdy se hlavní pozornost veřejnosti 

zaměřuje na jiné závaţnější věci. 
Takové „řízení zpráv" pokročilo nejdál v USA, kde je od jisté doby 

běţné, ţe volební stratégové a manaţeři předvolebních kampaní nastupují 
na významná místa v aparátu Bílého domu, jestliţe je jejich kandidát 
zvolen prezidentem. O Clintonově administrativě se často tvrdilo, ţe „spin" 
a umění prezentovat politiku pozvedla na novou, vytříbenější a 
rafinovanější úroveň. Také britská Blairova vláda věnovala značnou 
pozornost prezentaci politiky; mnozí ji tudíţ kritizovali, ţe jí více záleţí 
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na formě neţ na obsahu. Za Blaira došlo mj. k tomu, ţe komunikace vlá-
dy s médii se podřídila tiskovému úřadu předsedy vlády a vůči ţurnalis-
tům se postupovalo metodou „cukru a biče": příznivé referování se od-
měňovalo informacemi, kritika byla „trestána"; tiskové odbory jednotli-
vých ministerstev byly postaveny pod kontrolu Downing Street (úřadu 
předsedy vlády). 

Bylo by však mylné se domnívat, ţe v procesu „řízení informací" by-
la média povolným nebo pasivním aktérem. Média potřebují vládu stej-
ně jako vláda potřebuje média. Vláda byla vţdy významným zdrojem 
zpráv a informací; jelikoţ se však značně rozšířil počet médií - televiz-
ních kanálů, webových stránek, novin a časopisů -, tato její role ještě 
vzrostla; zesílil totiţ tlak na získávání nových „příběhů", které „stojí za 
zveřejnění". Vydavatelé, šéfredaktoři a redaktoři v některých případech 
přímo s „vytvářeči falší" konspirují, a to k oboustrannému prospěchu. 
V Británii se to tvrdilo pokud jde o vztah Blairovy vlády k Murdochovu 
tisku. Například vláda značně zvolnila při prosazování zákonů na ochranu 
soukromí právě ve chvíli, kdy Sun, největší bulvární deník ve Spojeném 
království, a pak i The Times začaly podporovat labouristy. To, ţe na scé 
ně se objevily vlády s těsnými vztahy k médiím, mělo kromě poklesu ra 
zance a menší nezávislostí médií i řadu dalších důsledků. Někteří napří 
klad tvrdí, ţe se tak posiluje demokracie, protoţe vláda můţe být v čilej 
ším kontaktu s veřejností a účinněji reagovat na její názory a problémy. Ji 
ní v tom však vidí ohroţení demokratického procesu, jelikoţ se tak rozši 
řuje prostor pro manipulaci a nepoctivost a oslabuje se role zastupitelných 
institucí jako jsou parlament a další shromáţdění. Můţe to rovněţ zvyšo 
vat apatii a oslabovat zájem o běţné formy politické aktivity jako jsou ze 
jména účast na volbách a členství v politických stranách. K tomu dochází 
proto, protoţe do centra mediální pozornosti se dostává „faleš", styl a pre 
zentace a ve veřejnosti sílí představa, ţe vláda je jeden obrovský stroj na 
publicitu, odcizený ţivotu a problémům obyčejných lidí. 

Zmenšuje se sociální kapitál? 

Politická a ekonomická transformace v bývalých komunistických stá-
tech po roce 1990 znovu zvýšila zájem o problematiku politické kultury. 
Všudypřítomná kontrola státu nad několika generacemi zde totiţ oslabila 
nebo zcela zlikvidovala sociální vazby i smysl pro občanskou odpověd-
nost, který je obvykle oporou demokratické politiky. Jinak řečeno, bylo 
evidentně zapotřebí opět vybudovat občanskou společnost, tj. sféru auto-
nomních organizací a sdruţení včetně podniků, zájmových skupin, klubů 
atd. Tyto myšlenky lze sledovat aţ k Alexisovi de Tocqueville (viz str. 
240), který v 19. století vysvětloval egalitářské instituce a demokratické 
praktiky USA poukazem na ochotu Američanů participovat a vytvářet ob-
čanská sdruţení. Pokud jde o postkomunistické státy, objevil se tento ob-
novený zájem o politickou kulturu teprve poté, co se obdobně začalo při-
stupovat k problémům pociťováným ve vyspělých demokraciích. 

Např. Robert Putnám (1993) tvrdil, ţe různá kvalita místní správy 
v italských regionech je dána přítomností nebo naopak absencí tradic ob-
čanské angaţovanosti, projevující se různou volební účastí i různým po-
čtem čtenářů novin a členů zpěváckých spolků a fotbalových klubů. 
V knize Kuželky hraje každý sám (2000) Putnam upozornil, ţe v USA 



230 

Robert D. Putnam (nar. 1940) 
Americký politolog a komentátor. Putnamovo dílo vyvolalo novou vlnu zájmu o politic-
kou kulturu a upozornilo na význam „sociálního kapitálu": míry důvěry a spolupráce ve 
společnosti, která „já" přetváří v „my". Ve své nejvlivnější knize Kuželky hraje každý 
sám: zhroucení a oživení americké obce (2000) pouţil příměru člověka, který je ve hře, 
kterou hraje, odkázán sám na sebe, místo aby byl členem druţstva. Jím chtěl ilustrovat po-
kles komunitárních aktivit a politické angaţovanosti v USA. Mezi jeho příčinami Putnami 
uvádí sílící vliv televize, změny ve struktuře rodiny a stále větší prostorovou mobilito. 

„se zmenšuje sociální kapitál" a vyslovil názor, ţe podobně tomu časem 
bude i v dalších průmyslově vyspělých zemích. Podle něho se rodí „post 
občanská" generace. Projevem toho je skutečnost, ţe počet klubů a dob-
rovolných sdruţení se od roku 1965 sníţil o 25-30 %, ţe výrazně po-
klesla účast na veřejných, městských a školních schůzích a značně se 
zmenšil počet členů politických stran i objem práce, kterou lidé pro po-
litické strany konají. Putnam, ovlivněný komunitarismem (viz str. 194), 
vysvětluje zmenšení sociálního kapitálu několika faktory. K nim patří 
větší zájem o ţivot na předměstích, kdy postupně odpadají cesty za prací 
do měst, růst počtu rodin, ve kterých muţi i ţeny mají vlastní profesní 
kariéru a ve kterých tudíţ klesá zájem o plnění rodičovských povinností 
i tendence televize privatizovat volný část, posouvat vnímání spo-
lečenského dění a sniţovat intelektuální a sociální výkonnost dětí. Z ji-
ného, sociálně demokratického hlediska se pokles občanské angaţova-
nosti vysvětluje triumfem spotřebitelského kapitalismu a rozšířením ma-
terialistických a individualistických hodnot. 

Konzervativní myslitelé uţ dlouho prosazovali svůj vlastní pohled na 
sociální kapitál v podobě tradice (viz str. 234) a zejména „tradičních hod-
not". Jimi jsou hodnoty a názory, které byly údajně předány dřívějšími ge-
neracemi a vytvářejí tudíţ jakési kulturní podloţí. Konzervativní politiko-
vé zpravidla volají po tom, aby se tyto hodnoty „posílily" nebo „bránily", 
protoţe jsou podle nich základem společenské soudrţnosti a politické sta-
bility. V Británii například Margaret Thatcherová v 80. letech vyzývala ke 
vzkříšení toho, čemu sama říkala „viktoriánské hodnoty"; v 90. letech se 
prakticky o totéţ pokoušel John Major v nedobře zahájené kampani „ná-
vratu k základům" (back to basics). V USA se Ronald Reagan chopil po-
jmu „pionýrské ideologie", pomocí něhoţ chtěl oţivit ducha osidlování 
amerického Západu a ctnosti sebedůvěry, usilovné práce a dobrodruţnos-
ti, které -jak se domníval - se tehdy projevily přímo příkladně. Často se 
tyto ctnosti spojují s rodinou, církví a národem, tj. se zavedenými institu-
cemi, ve kterých se údajně ztělesňují hodnoty kontinuity a odolnosti. 

Pojem 
Sociální kapitál 
Pod slovem kapitál máme na mysli hodnoty, jichţ se pouţívá při produkci zboţí a 
sluţeb. Pojem „sociální kapitál" {social capital) byl vytvořen v 70. letech 20. století. 
Měl upozornit na sociální a kulturní faktory, na nichţ je zaloţeno vytvářejí bo-
hatství. Později se začal uţívat na označení sociálních vazeb tvořených vztahy, nor-
mami a důvěrou, podporujícími občanskou angaţovanost. Sociální kapitál je tudíţ 
předpokladem úspěchu obcí a dobré správy věcí veřejných (viz str. 26). Stejně jako 
ekonomické zdroje můţe sociální kapitál narůstat nebo se zmenšovat, zpravidla v zá-
vislostí na vzdělání, výchově a důrazu na aktivní občanství. Údajné zmenšování so-
ciálního kapitálu v moderní společnosti se spojovalo tu s „deficitem rodičovské pé-
če", tu se vzestupem individualismu, tu s růstem sociální i geografické mobility. Kri-
tikové toho termínu argumentují tím, ţe sociální kapitál není příčinou, ale důsledkem 
demokratického vládnutí, nebo ţe tento termín ignoruje roli, kterou při posilování 
občanské věrnosti hraje materiální blahobyt. 
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Michael Oakeshott (1901-1990) 
Britský politický filozof. Od r. 1951 aţ do svého pensionování v r. 1968 byl Oakeshott 
profesorem politické vědy na London School of Economics. Soubor jeho esejů Raciona-
lismus v politice a jiné statě (1962) a jeho systematičtější pojednání o filozofii politiky 
0 lidském chování (1975) jsou často ceněny jako významné příspěvky ke konzervativní-
mu tradicionalisrnu. Zdůrazňováním významu občanských sdruţení a opakovanými pou-
kazy na to, ţe sféra politiky má své meze se Oakeshott vyslovoval i k tématům těsně spja-
tým s liberálním myšlením. Třebaţe je často chápán jako stoupenec neideologické politi-
ky, Oakeshott ovlivnil mnoho myslitelů Nové pravice. 

Ve svém eseji Racionalismus v politice (Oakeshott, 1962) Michael Oa-
keshott předloţil ve prospěch kontinuity a tradice další argumenty. Tvrdil, 
ţe tradiční hodnoty a ustálené zvyky je třeba zachovávat a respektovat, je-
likoţ jsou dobře známé a pomáhají tudíţ navozovat pocity jistoty, stability 
a bezpečí. Tím se naznačuje, ţe lidé celkově upřednostňují tradici před 
novotárstvím, zavedené před novým. Být konzervativcem znamená podle 
Oakeshotta „dávat přednost důvěrně známému před neznámým, vyzkou-
šenému před nevyzkoušeným, hmatatelnému před tajemným, reálnému 
před moţným, omezenému před nevázaným, blízkému před vzdáleným, 
dostatečnému před nadbytečným, vyhovujícímu před dokonalým, úsměvu 
dnes před dokonalou radostí v utopii" (Oakeshott, 1962: 169). 

Obrana tradičních hodnot a zavedených věr byla jedním z ústředních 
témat neokonzervatismu, prosazovaného v USA takovými teoretiky jako 
Daniel Bell (1976) a Irving Kristol (1983), kteří varovali před destrukcí 
duchovních hodnot, způsobovanou tlaky trhu a šířením přílišné tolerance 
a shovívavosti. Tento postoj je však problematický. Je to dáno tím, ţe se 
zde předpokládá jakýsi autoritativní systém morálky, na kterém lze zaloţit 
řád a stabilitu. Holým faktem ale je, ţe v moderních multikulturních a mul-
tináboţenských společnostech lze sotva nějaký systém hodnot pokládat za 
autoritativní. Definovat určité hodnoty jako „tradiční", „zavedené" či „vět-
šinové" můţe jednoduše znamenat snaţit se určitý systém morálky zbytku 
společnosti vnutit. Empirické důkazy totiţ, jak se zdá, podporují názor, ţe 
politická kultura je stále fragmentovanější a ţe moderní společnosti se vy-
značují stále větší morální a kulturní rozrůzněností. 

Jiný pohled na diskusi o sociálním kapitálu naznačuje, ţe nedošlo k po-
klesu občanské angaţovanosti nebo k oslabení sociálních vazeb, ale ţe se 
změnily jejich formy. Podle Ingleharta (1977, 1990) souvisejí tyto změny 
s šířícím se blahobytem a s tím, ţe zejména mezi mládeţí nabývají na vý-
znamu „postmateriální" hodnoty (viz str. 232). Od 60. let dospěly nové ge-
nerace, které - přinejmenším v průmyslově vyspělých zemích - přivykly 
ekonomické zajištěnosti a materiálnímu blahobytu a „tradiční" názory na-
příklad na sex, manţelství a individuální chování vystřídaly představy „li-
berálnější" či „tolerantnější". Tradiční politické postoje a loajality byly zá-
roveň oslabeny a někdy i nahrazeny rostoucím zájmem o problémy femi-
nismu, jaderného odzbrojení, práv zvířat a ochrany ţivotního prostředí. 
Členství v politických stranách a volební účast moţná klesly, vzrostl však 
zájem o protestní politiku, zaměřenou na některá konkrétní téma, a o sku-
piny, které organizují kampaně a podílejí se na nich. Teoretikové postfor-
dismu (víz str. 214) tvrdí, ţe takovým kulturním změnám nelze bránit, pro-
toţe souvisejí s celkovou změnou ekonomické a politické organizace, kte-
rá s sebou nese pokles úcty a poddajnosti a vzestup individualismu. 
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Pojem 
Postmaterialismus 
Postmaterialismus (postmaterialism) je teorie, která povahu toho, o co se lidé v po-
litice zajímají i hodnot, které vyznávají, vysvětluje poukazem na úroveň ekonomic-
kého rozvoje. Volně navazuje na „hierarchii potřeb", s níţ přišel Abraham Maslow 
(1908-1970) a která výše neţ materiální čili ekonomické potřeby staví sebehodno-
cení a seberealizaci. Postmaterialismus vychází z předpokladu, ţe materiální nedo-
statek plodí egoismus a hrabivost; výsledkem je, ţe politice dominují ekonomická té-
mata. V situaci obecné prosperity však jednotlivci projevují větší zájem o témata 
„postmateriální", která souvisejí s „kvalitou ţivota". Typicky jde o morálku, politic-
kou spravedlnost a osobní naplňování; sem patří feminismus, světový mír, mezíra-
sová harmonie, ekologie a práva zvířat. Postmaterialismem se vysvětlovalo uvolňo-
vání třídních vazeb (viz str. 262) a nástup nových společenských hnutí. 

Legitimita a politická stabilita 

Téma legitimity, oprávněnosti reţimu čili systému vládnutí souvisí 
s jednou z nejstarších a zároveň nejdůleţitějších politických diskusí, totiţ 
s diskusí o problému politické povinnosti. Proč by měli občané cítit 
povinnost uznávat autoritu vlády? Jsou povinni respektovat stát a řídit se 
jeho zákony? V moderní politické diskusi se však legitimita chápe z hle-
diska spíše politického chování a politických názorů neţ morálních po-
vinností. Jinak řečeno, nezabývá se tím, proč by občané abstraktně vzato 
měli stát poslouchat, ale proč určitý stát nebo systém vládnutí skutečně 
poslouchají. Jaké podmínky nebo procedury je dovádějí k tomu, ţe 
autoritu přijímají jako oprávněnou a ţe tudíţ podporují stabilitu reţimu? 
V tom se projevuje posun od filozofie k sociologii; odráţí se v tom však 
i spornost pojmu legitimity. 

Legitimizování moci 

Klasickým příspěvkem k chápání legitimity jako sociologického fe-
noménu je dílo Maxe Webera. Weberovi šlo o kategorizaci jednotlivých 
„systémů panství" a o identifikování, na základě čeho se v nich dosahuje 
legitimity. K tomu vytvořil tři ideáltypy (viz str. 38) čili pojmové mo-
dely, které, jak doufal, pomohou objasnit značně sloţitou podstatu poli-
tického vládnutí. Základem těchto ideáltypů jsou tři druhy autority: 

- tradiční autorita, 
- charismatická autorita, 
- právně-racionální autorita. 

Pojem 

Legitimita 
Legitimita (legitimity, z lat. legitimare, „prohlásil za oprávněné") znamená zhruba 
oprávněnost. Legitimita tudíţ určitému řádu nebo příkazu propůjčuje autoritativní 
neboli závaznou povahu, a tak proměňuje moc v autoritu (víz str. 25). Od legality se 
liší tím, ţe legalita není nutně zárukou, ţe vláda se respektuje nebo ţe občané uzná-
vají svou povinnost poslouchat. Političtí filozofové chápou legitimitu jako morální 
nebo racionální princip, na základě něhoţ mohou vlády po občanech poţadovat po-
slušnost. Nárok na legitimitu je tudíţ důleţitější neţ fakt poslušnosti. Politologové 
však obvykle chápou legitimitu sociologicky, totiţ jako ochotu podrobovat se systé-
mu vládnutí bez ohledu na to, jak se této ochoty dosahuje. Podobně jako u Webera 
se legitimita podle tohoto názoru rovná víře v legitimitu, tj. víře v „právo vládnout". 
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Max Weber (1864-1920) 
Německý politický ekonom a sociolog. V roce 1898 se nervově zhroutil a ukončil svou 
univerzitní kariéru; i nadále však vědecky pracoval a psal. Stal se jedním ze zakladatelů 
moderní sociologie, ve které prosazoval vědeckost a bezhodnotovost. Poukazoval také na 
význam myšlení a vědomí v sociálním jednání. Zabýval se sociální stratifikací, právem, 
mocí, organizacemi a náboţenstvím. K jeho nejvlivnějším dílům patří Protestantská etika 
a duch kapitalismu (1902), Sociologie náboženství (1920) a Ekonomika a společnost 
(1922). 

Kaţdý z nich se vyznačuje určitým zdrojem politické autority a tudíţ 
určitými důvody, které lidí mohou vést k poslušnosti reţimu. Přitom se 
Weber snaţil porozumět transformaci samotné společnosti: postavil totiţ 
proti sobě systémy panství v relativně jednoduchých tradičních společ-
nostech a ty, se kterými se obvykle setkáváme ve společnostech indu-
strializovaných a byrokratizováných. 

Weberův první typ politické legitimity se opírá o zavedené zvyky 
a tradice. Tradiční autorita se tudíţ pokládá za legitimní proto, protoţe 
„existuje odevţdy"; byla posvěcena dějinami, jelikoţ ji akceptovány dří-
vější generace. Je pro ni příznačné, ţe funguje podle určitého souboru 
konkrétních pravidel, tj. pevně zakotvených a nezpochybňovaných oby-
čejů, které není třeba ospravedlňovat; v nich se totiţ odráţí to, jak se vě-
ci vţdy měly. S nejmarkantnějšími příklady tradiční autority se setkává-
me u kmenů nebo malých skupin, a to v podobě patriarchátu (panství otce 
v rodině nebo „pána" nad otroky) a gerontokracie (vlády starců, pro-
jevující se běţně v podobě autority vesnických „starších"). Tradiční au-
torita je těsně spjata se systémy, ve kterých se moc a privilegia dědí; vi-
díme to například na dodnes existujících dynastiích v Saudské Arábii, 
Kuvajtu a Maroku. Ve vyspělých industriálních společnostech je její vý-
znam okrajový. Monarchie (viz str. 360), která ještě - byť v konstituční 
podobě - přetrvává například ve Spojeném království, Belgii, Nizozem-
sku a Španělsku, ovšem pomáhá formovat politickou kultura, jelikoţ 
udrţuje při ţivotě hodnoty typu úcty, respektu a povinnosti. 

Druhou formou legitimního panství je podle Webera charismatická 
autorita. Ta se opírá o sílu jednotlivcovy osobnosti, tj. o jeho resp. její 
„charisma". Charismatická autorita, která se neváţe na status, sociální 
postavení či funkci dané osoby, funguje jedině díky vůdcově schopnosti 
přímo ovlivňovat stoupence jako jakýsi hrdina nebo světec. Moderní po-
litičtí vůdcové, například de Gaulle, Kennedy a M. Thatcherová sice ne-
pochybně uplatňovali autoritu i prostřednictvím svých osobních kvalit 
a své schopnosti probouzet v lidech loajalitu, jejich legitimitu však ne-
lze označit za charismatickou, jelikoţ se v podstatě opírala o formální 
pravomoci spjaté s funkcemi, které zastávali. Jako příklady se spíše ho-
dí Napoleon, Mussolini, Hitler, ajátoláh Chomejní, Fidel Castro a plu-
kovník Kaddáfí. 

Charismatická autorita však není jen dar nebo přirozený sklon. Systé-
my osobní moci jsou vţdy podpírány „kultem osobnosti" (viz str. 369), 
jehoţ zřejmým smyslem je „vyrábět" charisma. To, ţe legitimita vyvěrá 
zčásti nebo zcela z moci a síly vůdcovy osobnosti, má zpravidla dvojí 
důsledek. Za prvé: charismatická autorita, právě proto, ţe se neopírá 
o formální pravidla nebo postupy, je často bezbřehá. Vůdce je jakýsi Me-
siáš, neomylný a nezpochybnitelný; z mas se stávají stoupenci či učed- 
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Pojem 

Tradice 
Součástí tradice (traditiori) je vše, co se z minulosti předává nebo přenáší do pří- 
tomnosti (ustálené zvyky a obyčeje, instituce, sociální a politické systémy, hodnoty, 
názory atd.) Přísně vzato je tradice něco jiného neţ reakce; znamená totiţ spíše kon- 
tinuitu s minulostí neţ snahu „otočit kolem dějin zpět" a minulost opětně nastolit. Tato 
kontinuita se zpravidla chápe jako spojnice mezi generacemi, i kdyţ hranice mezi 
tradičním a pouze módním je často nezřetelná. Termín tradice se uţívá i ke kontra- 
pozici „tradičních" a „moderních" společností. O tradičních společnostech se obec- 
ně mělo za to, ţe jsou strukturovány statusem (viz str. ...) a údajně organickými hie- 
rarchiemi, zatímco moderní společnosti jsou strukturovány dohodami a demokratic- 
kými procedurami. 

níci, po nichţ se ţádá jedině podrobení a poslušnost. Za drahé: autorita   
je natolik spjata s konkrétním jednotlivcem, ţe systém osobní moci jen 
stěţí přeţije svého zakladatele. To se nepochybně týkalo reţimu Napo-   | 
leonova, Mussoliniho či Hitlerova. 

Třetím typem politické legitimity je u Webera právně-racionální au-
torita, která se váţe na jasně stanovený soubor právních pravidel. Podle 
Webera je právně-racionální autorita příznačná pro většinu moderních 
států. Moc prezidenta, předsedy vlády nebo člena kabinetu je konec konců 
dána formálními, ústavními pravidly, která vymezují, co můţe činit ten, 
kdo danou funkci zastává. Ve srovnání s tradiční a charismatickou 
autoritou má tu přednost, ţe spíše neţ s osobou je spjata s funkcí, ţe je 
menší pravděpodobnost jejího zneuţití a ţe v méně případech vyústí 
v nespravedlnost. Právně-racionální autorita tudíţ zachovává omezenou 
vládu a racionální dělbou práce; nadto zvyšuje výkonnost. Weber však 
uznával, ţe i tento typ politické legitimity má svou odvrácenou tvář. Ce-
nou za větší účinnost můţe být, jak se obával, odosobněnější aţ nelidské 
sociální prostředí, pro které je příznačný neustálý růst byrokratických 
(viz str. 377) forem organizace. 

Weberova klasifikace typů legitimity je dodnes povaţována za vý-
znamnou. I ona však má své meze. Jednou z nich je, ţe se zaměřuje na le-
gitimitu politického reţimu či systému vládnutí a říká tudíţ jen velmi málo 
o situacích, kdy je politická autorita zpochybňována ať uţ v důsledku 
nepopulárních politických opatření nebo proto, ţe vůdce nebo vláda se 
zdiskredituje. Například kampaň proti dani z hlavy, která v Británii probě-
hla v roce 1990, byla nepochybně projevem širokého lidového nesouhlasu 
s tímto krokem a přispěla k tomu, ţe v listopadu téhoţ roku padla premi-
érka Margaret Thatcherová. Nevyústila však ve ztrátu legitimity v tom 
smyslu, ţe by zpochybnila oprávněnost celého politického systému. Větší 
význam má to, na co upozornil Beetham (1991): spatřovat v legitimitě stej-
ně jako Weber pouhou „víra v legitimitu" znamená přehlíţet, jak taková 

Pojem 

Charisma 
Charisma byl původně termín teologický a znamenal „milost". Ta byla zdrojem Je-
ţíšovy moci nad jeho učedníky i moci, která se v katolické církvi přisuzuje světcům 
a světicím. Jako sociálně politický fenomén však charisma označuje jakýsi šarm ne-
bo sílu osobnosti: schopnost zajistit si vedení (viz str. 366) psychologickým ovlád-
nutím jiných. Charismatická autorita má tudíţ povahu málem mystickou a zahrnuje 
schopnost inspirovat k loajalitě, citové závislosti a dokonce i k jakémusi zboţňování. 
I kdyţ se obvykle chápe jako „přirozená", všichni političtí vůdcové podpírají své 
charismatické vlastnosti propagandou, řečněním, tím, ţe se dovedné předvádějí 
apod. Weber rozlišoval individuální charisma (spjaté s konkrétní osobou) a charis-
ma úřadu (spjaté s funkcí). 
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legitimita vznikne. To můţe vést k závěru, ţe odpověď na otázku, zda ně-
co je či není legitimní, zůstává v rukou mocných, kteří mohou oprávněnost 
„vyrábět" pomocí kampaní ve stylu public relations apod. 

Podle Beethama se o moci dá říci, ţe je legitimní, jedině za splnění 
tří podmínek. Za prvé, moc musí být vykonávána v souladu se zavede-
nými pravidly, ať uţ jsou tato pravidla vtělena do zákonů nebo mají po-
dobu neformálních zvyklostí. Za druhé, tato pravidla musí být osprave-
dlněna sdílenými názory vládnoucích i ovládaných. Za třetí, legitimita 
musí být vyjadřována projevem souhlasu ovládaných. Například v roce 
1990 zůstala legitimita britského systému zachována, jelikoţ veřejnost 
uznávala, ţe jak politická opatření, tak vůdcové se sice mohou znelíbit, 
samy vlády jsou však přiváděny k moci volbami a volbami mohou také 
být moci zbavovány. To nás upozorňuje na dva nesmírně důleţité rysy 
procesu legitimizace. Prvním je existence voleb a soutěţe politických 
stran, tedy systému, prostřednictvím něhoţ můţe lid projevit svůj sou-
hlas (o tom se hovoří v kapitolách 11 a 12). Druhým je existence ústav-
ních pravidel, která zhruba odráţejí názory lidí na to, jak by se jim mělo 
vládnout (o tom je řeč v kapitole 14). 

Krize legitimity 

S alternativou weberovského přístupu k legitimitě přišli teoretikové 
neomarxismu (viz str. 112). Zatímco ortodoxní marxisté legitimitu ob-
vyk-le odmítali jako pseudoproblém a spatřovali v ní v podstatě jen bur-
ţoazní mýtus, moderní marxisté, následující v tom Gramsciho, uznali, ţe 
kapitalismus se udrţuje zčásti i díky tomu, ţe si dokáţe zajistit politic-
kou podporu. Neomarxisté - například Jürgen Habermas (viz str. 236) 
a Claus Offe (1984) - si tudíţ nevšímali jen třídního systému, ale i me-
chanismu, pomocí něhoţ se udrţuje legitimita (demokratické procedury, 
soutěţ politických stran, sociální zabezpečení, sociální reformy atd.). 
Poukázali ovšem i na to, co označili za neodmyslitelný znak politického 
systému zaloţeného na nerovné moci jednotlivých tříd, totiţ na obtíţe 
spojené s jeho legitimizací. V knize Krize legitimity (1973) Habermas 
pojmenoval řadu „krizových tendencí" v kapitalistických společnostech, 
které působí, ţe tyto společnosti jen obtíţně udrţují politickou stabilitu 
pouze pomocí souhlasu. Toto napětí, tvrdil, vyvěrá z rozporů a konfliktů 
mezi logikou kapitalistické akumulace na jedné straně a demokratickou 
politikou vyvolávanými tlaky lidu na straně druhé. 

Takto se dospívá k závěru, ţe kapitalistické ekonomiky jsou nuceny 
k neustálé expanzi, kterou jim diktuje touha po zisku. Rozšiřování poli-
tických a sociálních práv, která měla dodat těmto systémům legitimitu, 
však vyústilo v protitlaky. Jde zejména o to, ţe demokratický proces vedl 
ke stupňování poţadavků co do sociálního zabezpečení, větší participace 
lidu a sociální rovnosti. Rozšiřování funkcí státu do oblasti ekonomické 
a sociální a z toho vyplývající neustálý růst daní a veřejných výdajů 
však omezují kapitalistickou akumulaci, protoţe sniţují míru zisku a 
odrazují od podnikání. Podle Habermase nemohou kapitalistické de-
mokracie trvale uspokojovat poţadavky lidu pokud jde o sociální zabez-
pečení a hospodářská práva a současně poţadavky trţního hospodářství 
zaloţeného na soukromém zisku. Tyto společnosti, nucené buď čelit tla-
kům veřejnosti nebo riskovat ekonomické zhroucení, zjišťují, ţe udrţet 
legitimitu je stále těţší, ne-li dokonce nemoţné. 



Fiskání krize soci- 
álního státu 
(fisical crisis of 
the welfa-state). 
Krize statních 
financí, ke 
nedochází v situaci, 
kdy stále 
vyšší sociální výdaje 
jsou prováze- 

sem daňových příj- 
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Německý filozof a sociální teoretik. Vyrůstal za nacismu. Pod vlivem 

Norimberského pro- 

cesu a informací o koncentračních a vyhlazovacích táborech, postupně 

zveřejňovaných po 

 
Velice podobný problém byl identifikován v 70. letech v podobě tzv. 

nadměrné zátěţe vlády (overload). Autoři jako Anthony King (1975) a 
Richard Rose (1980) tvrdili, ţe pro vlády je stále obtíţnější vládnout, 
jelikoţ jsou vystaveny příliš velké poptávce. Stalo se tak proto, protoţe 
politikové a politické strany se ve snaze dostat se k moci museli vzá-
jemně „přebíjet" volebními sliby, a protoţe nátlakové skupiny dokázaly 
„obklíčit" vlády neustále vznášenými a vzájemně se vylučujícími poţa-
davky. Schopnost vlády tyto poţadavky uspokojovat byla oslabena i cel-
kovým posunem ke korporatismu (viz str. 293), který vedl ke stále větší 
vzájemné závislosti vládních resortů a organizovaných skupin. Zatímco 
však neomarxisté byli přesvědčeni, ţe „krizové tendence" identifikované v 
70. letech nedokáţí kapitalistické demokracie zvládat, volali teoretikové 
„nadměrné zátěţe" zpravidla po výrazném posunu politických a 
ideologických priorit odhozením koncepce „velkého", tj. téměř do všeho 
zasahujícího státu. 
V politických opatřeních 80. a 90. let lze v mnoha směrech spatřovat reakci 

na tuto krizi legitimity či na tuto situaci „nadměrné zátěţe". Volání po změně 
priorit nejhlasitěji zaznívalo ze strany Nové pravice. Teoretikové jako Samuel 
Brittan (1977) se začali intenzívně zabývat fiskální krizí sociálního státu a 
psali o „ekonomických rozporech demokracie". V 90. letech se vlády - 
například Reaganova v USA a M. Thatcherová v Británii - snaţily omezit 
očekávání, se kterými se lidé na vládu obracejí. Dělaly to tak, ţe se snaţily 
přenášet odpovědnost ze státu na jednotlivce. Sociální zabezpečení se 
například prezentovalo jako věc převáţně individuální odpovědnosti a 
jednotlivci se vedli k tomu, aby se sami zabezpečovali usilovnou prací, 
spořením, vlastním penzijním zabezpečením a zdravotním pojištěním atd. V 
nezaměstnanosti uţ vláda nespatřovala něco, za co odpovídá stát: existuje 
jakási „přirozená míra" nezaměstnanosti, kterou lze ovlivňovat jedině tak, ţe 
svými nadměrnými poţadavky se nenasytní dělníci „sami připraví o pracovní 
místa". 
Nová pravice však přišla s ještě radikálnějším pokusem, totiţ zpo-

chybnit a případně vytěsnit teorie a hodnoty, které dříve legitimizovaly 
postupné rozšiřování státních funkcí. V tomto smyslu Nová pravice fak-
ticky dospěla k jakémusi „hegemonistickému projektu", který se snaţil 
zavést soubor hodnot a teorií, jenţ na rozdíl od dosavadních jednoznačně 
straní jednotlivcům a trhu. Vznikla tak jakási filozofie veřejného ţivota, 
která velebila tvrdý individualismus a očerňovala „pečovatelský stát" 
(nanny state). Úspěšnost tohoto projektu dokládá skutečnost, ţe podobné 
cíle a hodnoty v podstatě akceptovaly i socialistické strany, a to i v 
zemích tak odlišných jako Spojené království, Francie, Španělsko, 
Austrálie a Nový Zéland. Politickou kulturu, která kdysi zdůrazňovala 
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sociální spravedlnost, sociální a hospodářská práva a odpovědnost veřej-
né sféry, náhle vystřídala politická kultura, v níţ do popředí vystoupily 
volba, podnikavost, konkurence a individuální odpovědnost. 

Proč dochází k revolucím? 

Jestliţe legitimita pomáhá zajistit politickou stabilitu a přetrvání re-
ţimu, pak v okamţiku, kdy se legitimita zhroutí, je pravděpodobným vý-
sledkem buď sáhnutí k represi (viz str. 407) nebo dalekosáhlá politická 
změna. Změna je jedním z nejvýznamnějších rysů politického ţivota. 
Mnozí z těch, kdo se kdy angaţovali v politice, budou nepochybně sou-
hlasit s myšlenkou, kterou Marx formuloval ve svých Tezích o Feuerba-
chovi (1845): „Filozofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změ-
nit!' Postoje, které političtí myslitelé zaujímali ke změně, se však výrazně 
rozcházely. Zatímco konzervativci obvykle projevovali „přání kon-
zervovat" a ve jménu kontinuity a tradice se změně bránili, liberálové a 
socialisté obvykle změnu jako projev pokroku vítali. Ve víře v pokrok je 
hluboce zakořeněna víra v lidský rozum a ve schopnost lidí pohnout 
dějinami vpřed a díky nashromáţděnému rozumu a poznání vytvořit ja-
kousi lepší společnost. 

Změna, ať uţ znamená progres nebo regres, vzestup nebo úpadek, je 
výsledkem jednoho ze dvou procesů: evoluce nebo revoluce. Evoluční 
změna se obvykle chápe jako reforma, postupné zdokonalování v rámci 
určitého sociálního nebo politického systému. Reforma je tudíţ změna při 
zachování kontinuity, je to reorganizace nebo přestavba například nějaké 
instituce, nikoli její odstranění a nahrazení jinou. Revoluce je naopak 
změna zásadní. Revoluce zcela mění politické uspořádání, a to zpravidla 
náhlým a často násilným rozchodem s minulostí. Probíhaly a probíhají 
četné diskuse jak o povaze revoluce, tak o historických, sociálních 
apolitických okolnostech, za kterých k revolucím nejspíš dochází. 

Marxistické teorie revoluce 

Marxisté uţívali slovo „revoluce" velmi zvláštním způsobem. Uznávají 
sice, ţe revoluce jsou politické události zásadního významu, jejichţ 
součástí je nahrazení staré vlády novou nebo nastolení zcela nového re-

ţimu, tyto změny však vykládají jako projev jakési hlubší sociální trans-
formace. V tomto pojetí je podstatou revoluce zásadní sociální změna: lik-
vidace jednoho ekonomického systému čili „výrobního způsobu" a jeho 
nahrazení jiným. Marxista tudíţ nejspíš odmítne představu, ţe Americká 
revoluce (1776) přivodila revoluční změnu; vyústila sice v nezávislost 
někdejších britských kolonií a vedla ke vzniku konstit^ční republiky, 

systém vlastnictví a sociální strukturu však ponechala nedotčené. Většina 
marxistů přesto prezentuje anglickou, americkou a francouzskou revoluci 
jako revoluce „burţoaznf \ protoţe byly přelomem v postupném přechodu 
od feudálního výrobního způsobu ke kapitalistickému. Takto nahlíţeno, 
revoluce nejsou pouze obdobími náhlých a dramatických politických 
změn, ale delšími obdobími hlubší společenské přeměny. V jistém 

smyslu například Ruská revoluce začala sice v roce 1917, pokračovala 
však aţ do zhroucení SSSR v roce 1991: jejího cíle, totiţ „vybudování 
komunismu" nebylo totiţ stále ještě v plné míře dosaţeno. 

Pojem 
Revoluce 
Slovem revoluce 
(revolution, z lat. 
revolutio, pohyb v 
kruhu) se drive 
označovala cyklic-
ká změna; viz na-
příklad návrat k 
„řádnému"Politic-
kému uspořádání v 
tzv. Slavné revo-
luci (1688) v Ang-
lii. Francouzská re-
voluce (1789) při-
nesla moderní poje-
tí revoluce jako 
procesu zásadních 
a dalekosáhlých 
změn, kdy se starý 
řád hroutí a je na-
hrazen novým. Re-
voluce jsou lidová 
povstání, kdy masy 
postupují i extrale-
gálně; často, ne 
však vţdy, jsou ná-
silné. Lisí se od 
převratů (coup ďé-
tat, viz str. 407), ve 
kterých se moci 
chápe malá skupi-
na. Od rebelií a re-
volt se revoluce liší 
tím, ţe ne vy ústují v 
pouhou změnu 
politiky nebo na-
hrazení jedné vlád-
noucí elity jinou, 
ale ve změnu zá-
sadní (samého poli-
tického systému). 



Podle marxistické teorie jsou revoluce důsledkem rozporů existujících 
na sociálně-ekonomické úrovni. Revoluce jsou v podstatě projevem 
rozporu mezi utlačovateli a utlačovanými, vykořisťovateli a vykořisťová-
nými. Všechny tndní společnosti jsou proto odsouzeny k zániku. Marx byl 
přesvědčen, ţe revoluce budou bodem, kdy třídní boj přeroste v otevřený 
konflikt, ve kterém jedna třída svrhne a nahradí druhou. Zatím co 
francouzská revoluce byla vykládána jako revoluce „burţoazní, na ruskou 
revoluci se později hledělo jako na revoluci „proletářskou", která zahájila 
proces, jenţ vy vrcholí nastolením socialismu a případně i úplného 
komunismu. Podle Marxe započne etapa určité sociální revoluce ve chvíli, 
kdy „výrobní vztahy" se stanou brzdou dalšího rozvoje technolo-   gií a 
inovací, tedy tzv. „výrobních sil". Marx byl přesvědčen, ţe to vyhrotí třídní 
antagonismus a přivede vykořisťovanou třídu (v kapitalismu proletariát) k 
„třídnímu vědomí". Jakmile proletariát k tomuto třídnímu vědomí 
dospěje, stane se revoluční silou a spontánně povstane. 

Podle Marxe je revoluční změna součástí zákonitého procesu, který 
působí, ţe dějiny procházejí řadou epoch, na jejímţ konci je beztřídní spo-
lečnost, tj. společnost, ve které neexistují ţádné vnitřní rozpory. Revoluce 
však neproběhly tak, jak Marx předpovídal. K revoluci nedošlo, jak před-
pokládal, ve vyspělých kapitalistických zemích západní a střední Evropy. 
Kapitalismus se nestal brzdou dalšího rozvoje výrobních sil, ale projevil 
zdánlivě neuspokojí telnou chuť po technologických inovacích a vedl tak k 
soustavnému, i kdyţ občas nerovnoměrnému růstu ţivotní úrovně. Pro-
letariát zůstal v důsledku toho politicky pasivní. Tam, kde ve 20. století 
marxistické revoluce proběhly, stalo se tak podle vzorce zcela jiného. 

Ruská bolševická revoluce z roku 1917, vedená Leninem (viz str. 97), 
posunula marxistickou teorii revoluce vpřed ve dvojím důleţitém smyslu. 
Za prvé, zatímco klasický marxismus prezentoval revoluci jako jakési ne-
vyhnutelné zhroucení tndní společnosti, ke kterému dojde ve chvíli, kdy pro 

ně dozrají objektivní podmínky, Lenin si osvojil myšlenku, ţe revoluce se musí 
udělat. Bolševici se chopili moci v říjnu 1917, ačkoli k „burţo-azní" revoluci došlo 
teprve v únoru téhoţ roku a ruský proletariát byl velmi nepočetný a politicky 
nevyspělý. Za druhé, Lenin dospěl k závěru, ţe je zapotřebí politického vedení v 
podobě „avantgardní strany". Této role se chopili právě bolševici (později 
přejmenovaní na Komunistickou stranu). Ruská revoluce byla přísně vzato spíše 
převratem neţ lidovým po-   vstáním. V říjnu 1917 - na rozdíl od situace v únoru, 
kdy padl carismus -se moci nechopily masy, ale velmi úzká skupina revolucionářů 
jednajících jejich jménem. Mnozí proto tvrdili, ţe komunistické reţimy, které ve 
20. století vznikly pod praporem marxismu-leninismu, byly deformací 
marxistického revolučního ideálu. 

Dalším významným posunem v marxistické teorii bylo nahrazení proletariátu 
rolnictvem jako „revoluční třídou". Lenin to naznačil v roce 1917, kdyţ hovořil 
o svazku městského proletariátu a rolnictva. Jasněji to však vyjádřila a 
uskutečnila čínská revoluce (1949) pod vedení Mao Ce-tungovým. Čínská 
revoluce byla rolnickou revolucí, uskutečněnou spíše na venkově neţ ve 
velkých městech. Později se tohoto modelu chopili marxisté v Latinské 
Americe, Africe a jiných asijských zemích. Mar-xismus-leninismus tak vlastně 
neslouţil jako filozofie sociální revoluce, ale v praxi se uţíval spíše jako 
ideologie modernizace a industrializace, přitaţlivá zvláště pro rozvojové země. 

Pojem: 

Třídní vědomí, 

je subjektivní 

uvědomění si ob- 

jektivní situace 

a zájmů určité tří- 

dy. V něm se tudíţ 

projevuje zásadní 

rozdíl, který podle 

marxistů existuje 

mezi třídou o sobě. 

a třídou pro sebe. 

Třída pro sebe údajně 

znamená třída 

solidární 

která aktivně 

prosazuje své spo- 

lečné a skutečné 

zájmy. Třídní vě- 

domí je tudíţ proti- 

kladem falešného 

vědomí, mylného 

chápání, které před 

porobenými třída- 

mi skrývá skuteč- 

nost, ţe jsou vyko- 

řisťovány a vede 

tak k politické pa- 

sivitě. Marx věřil, 

ţe třídní vědomí se 

v důsledku zinten- 

zívňujícího se tříd- 

ního boje vytvoří 

nutně, Lenin však 

tvrdil, ţe proletari- 

át musí být k tříd- 

nímu vědomí dove- 

den avantgardou  

čili revoluční stra- 

nou, která proleta- 

riát vede a řídí. 
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MaoCe-tung (1895-1976) 
Čínský marxistický teoretik a v letech 1949-1976 nejvyšší představitel Čínské lidové re-
publiky. Mao byl syn rolníka z Hunanu. Zpočátku pracoval jako knihovník a učitel. V ro-
ce 1921 pomáhal zaloţit Komunistickou stranu Číny a v roce 1935 stanul v jejím Čele. Ja-
ko politicky teoretik přizpůsobil marxismus-leninismus potřebám převáţně zemědělské 
a stále ještě tradicionalistické společnosti. Jeho odkaz se často spojuje s Kulturní revolucí 
(1966-1970), radikálním rovnostářským hnutím, které odsuzovalo elitismus a ty, kdo 
„jdou kapitalistickou cestou", vyústilo ve velké společenské zmatky a přineslo masový 
útlak a smrt. Maoismus se obvykle chápe jako jakási antibyrokratická forma marxismu, 
která sází na radikalismus mas. 

Nemarxistické teorie revoluce 

Nemarxistických teorií revoluce byla vypracována řada. S marxismem 
mají společné zdůrazňování významu sociálních konfliktů. Ve dvou 

důleţitých směrech se však s marxismem rozcházejí. Za prvé, politické 
události se v nich nevysvětlují jen jako odraz hlubšího ekonomického 
nebo společenského vývoje. Revoluce se v nich chápe jako transformace 
spíše politického než sociálního systému. Za druhé, revoluce se v nich 
nepojímá jako proces nutný a nevyhnutelný (tj. jako výsledek působení 
logiky dějin), ale spíše jako důsledek určitého souboru politických a 

sociálních okolností. Existuje však rozsáhlá diskuse, o jaké okolnosti se 
jedná a jaký soubor sociálně politických faktorů pomáhá revoluci 
uskutečnit. 

Jedna z nejvlivnějších teorií revoluce byla vypracována na základě toho 
přístupu k politice, který je spojován s teorií systémů. Z tohoto přístupu 
vyplývá, ţe politický systém tíhne k dlouhodobé stabilitě, jelikoţ vládní 

„výstupy" se přizpůsobují „vstupům" čili tlakům, které jsou na vládu 
vyvíjeny. V tomto smyslu lze revoluce chápat jako jakousi „nevy-
váţenost", kterou v politickém systému způsobují ekonomické, sociální, 
kulturní a mezinárodní změny, na něţ systém nedokáţe reagovat. Např. 
Chalmers Johnson v knize Revoluční změna (1966) tvrdil, ţe k revolucím 
dochází v situaci „mnohonásobné disfunkce", kdy se politický systém 

hroutí pod tlakem takových poţadavků na změnu, které se vzájemně 
vylučují. Například autokratický caristický reţim v Rusku se projevil jako 
neschopný reagovat na směsici tlaků vyvolaných počínající industrializací 
a mobilitou a demoralizací způsobenou 1. světovou válkou. Podobně lze 
tvrdit, ţe koncem 20. století si ortodoxní komunistické reţimy v SSSR a 
východní Evropě nedokázaly poradit s napětím, vyvolaným růstem 

převáţně městského, vzdělanějšího a politicky vyspělejšího obyvatelstva. 
Systémová analýza však často přehlíţí důleţité subjektivní či 
psychologické faktory, které pomáhají revoluci urychlit. 

Druhá teorie revoluce byla vypracována na základě poučení vyplý-
vajících ze sociální psychologie; moţná poprvé ji však pouţil Alexis de 
Tocqueville při svém pokusu vysvětlit propuknutí francouzské revoluce 

roku 1789. Tyto myšlenky byly rozvinuty do podoby modelu „revoluce 
narůstajících expektací". Ve své práci Starý režim a revoluce (1856) Toc-
queville ukázal, ţe revoluce je zřídka výsledkem absolutní chudoby a 
značného zbídačení, tedy podmínek, které jsou často spojeny se zou-
falstvím, rezignací a politickou inercí (netečností). K revolucím obvykle 
dochází spíše tehdy, kdy po dlouhém období útlaku vláda své sevření 

uvolní. Podle Tocquevilla „nejnebezpečnější moment pro špatnou vládu je 
obvykle ten, kdy se začíná reformovat". Například ve Francii k tomu 

Teorie systémů 
(systems theory). 
Teorie, která chápe 
politický systém 
jako samoregulační 
mechanismus, rea-
gující na „vstupy" 
(poţadavky a pro-
jevy podpory) při-
jímáním autorita-
tivních rozhodnutí 
čili „výstupů" (po-
litických opatření). 
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Alexis de Tocqueville (1805-1859) 
Francouzský politik, politický teoretik a historik. Po francouzské revoluci roku 1830 nav-
štívil USA, údajně aby studoval tamní vězeňství. Výsledkem byla rozsáhlá práce Demo-
kracie v Americe (1835-1840). Jeho politickou kariéru ukončil převrat Ludvíka Napoleo-
na v roce 1849, který tak TocqueviUovi vlastně umoţnil plně se věnovat historickým pra-
cím, mezi nimiţ na prvním místě stojí Starý režim a revoluce (1856). Tocqueville byl pří-
telem J. S. Milla a dopisoval si s ním. Tocquevillova díla odráţejí značně rozporné auto-
rovo stanovisko k postupu politické demokracie. Jeho ideje ovlivnily jak liberální a kon-
zervativní teoretiky, tak i sociology na univerzitách. 

došlo tehdy, kdyţ Ludvík XVI. svolal Generální stavy (1788). Lze tvr-
dit, ţe ve východní Evropě došlo k revolucím v důsledku Gorbačovo-
vých reforem z konce 80. let. Místo aby vyhověla poptávce po radikální 
změně, můţe reforma vystupňovat očekávání lidu a podnítit revoluční 
nadšení. 

Klasickou formulaci této teorie nalezneme v knize Teda Gurra Proč 
se lidé bouří (1970). Podle Gurra je vzpoura (rebelie, povstání) výsled-
kem „relativní deprivace", která vznikne v důsledku propasti mezi tím, 
co lidé očekávali (mezi jejich „hodnotovými expektacemi") a tím, co 
skutečně dostanou (jejich „hodnotovou způsobilostí"). K revoluci dojde 
s největší pravděpodobností tehdy, kdy období ekonomického a sociál-
ního rozvoje, které vyvolalo značná očekávání, náhle vystřídá opak. To 
vytvoří „propast" mezi expektacemi a zisky, která můţe vést k revoluci. 

V knize Kdy lidé revoltují a proč (1971) to James Davies objasnil po-
mocí teorie revolucí, která vyuţívá křivky tvaru písmene „J". Tímto tva-
rem je znározněno období stoupajících expektací, které náhle končí. Dů-
leţitý je zde pojem relativní deprivace; upozorňuje totiţ, ţe větší význam 
má to, jak lidé své postavení vnímají neţ jaké objektivně je. Přitom roz-
hoduje, jak lidé svou situaci hodnotí, ať uţ ve vztahu k nedávné minu-
losti nebo k tomu, co mají jiní. Například lidová nespokojenost a nesta-
bilita ve východní Evropě koncem 80. let byly nepochybně zčásti ţive-
ny vnímáním toho, jak jsou materiálně zabezpečeni a jakým politickým 
svobodám se těší obyvatelé kapitalistického Západu. 

Třetí teorie revoluce se nesoustřeďuje na tlaky v rámci politického 
systému, ale na silné a slabé stránky samotného státu. V jistém smyslu 
můţe stát vydrţet jakýkoli vnitřní tlak, pokud disponuje donucovací mo-
cí, aby udrţel kontrolu, a pokud má politickou vůli tuto moc pouţít. 
V tomto smyslu je důsledkem ztráty legitimity buď revoluce nebo repre-
se. Reţimy typu Hitlerova Německa, Stalinova Sovětského svazu nebo 
Husajnova Iráku nepochybně přeţívaly tak dlouho proto, protoţe doká-
zaly terorem a represí potlačit a zlomit vnitřní opozici. V takových reţi-
mech dojde k politické změně spíše cestou vzpoury v rámci politické ne-
bo vojenské elity neţ cestou lidové revoluce. 

Pomocí srovnávací analýzy francouzské revoluce, revoluce v Rusku 
a revoluce v Číně dospěla Theda Skocpolová (1979) k sociálně-struktu-
rálnímu vysvětlení revolucí, jeţ poukazuje především na mezinárodní 
slabost a vnitřní neefektivnost reţimu, který se zhroutí. Například válka 
a cizí invaze byly často v přípravě a zrychlení revoluce rozhodující: bylo 
tomu tak v Číně v letech 1911 a 1949 i v Rusku v letech 1905 a 1917. 
Pokud jde o vnitřní politiku, státy se stávají zranitelné revolucí ve chvíli, 
kdy uţ nemohou počítat s loajalitou svých ozbrojených sil nebo kdy uţ 
nejsou odhodlány sáhnout k rozsáhlé represi. Dokladem toho je srov- 
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nání brutálního, avšak úspěšného potlačení povstání čínských studentů 
na náměstí Tchienanmen v červnu 1989 a rychlého a v podstatě nekrva-
vého zhroucení komunistických reţimů ve východní Evropě na podzim 
a v zimě téhoţ roku. Rozhodujícím faktorem v tomto druhém případě 
bylo to, ţe za Gorbačova nebyl Sovětský svaz odhodlán ani souhlasit 
s represí, ani sám zasáhnout a počínající revoluce potlačit, jako to dříve 
učinil ve Východním Německu (1949), Maďarsku (1956) a Českoslo-
vensku (1968). 

Shrnutí 

> Politická kultura je psychologická orientace lidí vůči politickým ob-
jektům jako jsou strany, vláda a ústava, vyjádřená v politických posto-
jích, názorech, symbolech a hodnotách. Od veřejného mínění se politic-
ká kultura liší tím, ţe je tvořena spíše dlouhodobými hodnotami neţ re-
akcemi na konkrétní politická opatření, problémy či osobnosti. 
> Jednotlivci a skupiny získávají své politické postoje a hodnoty v pro-
cesu politické socializace. Tu lze chápat buď jako indoktrinaci, ke které 
dochází po celý lidský ţivot, nebo jako předávání hodnot z jedné gene-
race na druhou, které se uskutečňuje zejména v dětství. Hlavními agenty 
socializace jsou rodina, škola, náboţenství, masová média a vláda. 
> 0 občanské kultuře se široce diskutovalo. Pomocí občanské kultury se 
vysvětlovaly psychologické orientace, například participace a úcta k vlá-
dě, které přispívají k udrţení stabilního demokratického vládnutí. Ob-
čanská kultura je však spíše důsledkem neţ příčinou demokracie. Příliš 
se v ní moţná zdůrazňuje hodnota poslušnosti a nedoceňuje se míra kul-
turní heterogenity. Radikálové a marxisté tvrdí, ţe „dominantní" kultura 
je vnucována shora v zájmu privilegovaných skupin. 

 

> V důsledku kombinace sociálních a technologických změn vzrostl po-
litický význam masových médií. Pluralisté líčí média jako jakési ideolo-
gické trţiště, které podněcuje diskusi a voličům usnadňuje rozhodování. 
Spatřoval se v nich však také nástroj šíření propagandy vládnoucí třídy 
nebo hodnot profesionálních pracovníků elit i zase odraz názorů a vkusu 
veřejnosti. 
> Často se má za to, ţe moderní společnosti trpí poklesem sociálního ka-
pitálu, který se projevuje niţší občanskou angaţovaností. V tom se spat-
řoval důsledek sociální a kulturní změny, produkt stále většího individu-
alismu nebo odraz prohlubující se nerovnosti. 
> Legitimita podporuje politickou stabilitu, protoţe zakládá právo reţi-
mu vládnout a podpírá tak autoritu reţimu před jeho lidem. Legitimita se 
můţe opírat o autoritu tradiční, charismatickou nebo právně-racionální. 
V moderních společnostech je základem legitimity nejčastěji právně-ra-
cionální autorita; souvisí totiţ s chováním, které je regulováno pravidly, 
vytvářenými na základě ústavnosti a volební demokracie. 
> Strukturální nevyváţenosti moderní společnosti mohou vést k tomu, ţe 
udrţet legitimitu je stále obtíţnější. Krize legitimity mohou vznikat na 
jedné straně z konfliktu mezi tlakem na sociální a ekonomický interven-
cionismus, vyvolávaným demokracií, nebo na druhé straně z potřeby sti-
mulů, podnikavosti a cenové stability, které si ţádá trţní ekonomika. 
> Revoluce jsou lidová povstání, jejichţ podstatou je extralegální 
akce 
mas, která má změnit politický systém. Revoluce se vysvětlovaly různě. 
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Byly vydávány za symptom jakési hlubší sociální transformace, za 

známku nerovnováhy v politickém systému, za důsledek zklamání narů-

stajících expektací a za výsledek klesající efektivity státu. Otázky k 
diskusi 
- Je občanská kultura příčinou efektivního demokratického vládnutí ne 

bo jeho důsledkem? 
- Odráţejí masová média veřejné mínění nebo ho utvářejí? 
- Jde moderním vládám spíše o politický marketing nebo o politické vý-sledky? 
- Poklesla občanská angaţovanost nebo pouze nabyla nových forem? 
- Čeho je zapotřebí, aby se v moderních společnostech udrţela legitimita? 

- Jsou kapitalistické systémy nutně vystaveny krizím legitimity? 
- Má se o revolucích uvaţovat jako o sociálních jevech nebo jako o jevech 

politických? 
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KAPITOLA 11 

Reprezentace, volby a hlasování 

„Kdyby volby něco měnily, zrušili by je." 
Název knihy Keňa Livingstona (1987) 

Volby jsou často povaţovány za samo jádro politického procesu. 
V politice moţná neexistují důleţitější otázky, neţ jak vybíráme politiky, 
kteří nám vládnou, a podle jakých pravidel se tento výběr uskutečňuje. 
Na volby se pohlíţí jako na demokracii v praxi. Jsou nástrojem, pomocí 
něhoţ mohou lidé kontrolovat svou vládu, tj. konec konců tak, ţe „ty da-
rebáky vykopnou". Pro tuto koncepci je nejdůleţitější princip reprezen-
tace. Je to právě tento princip, který - zjednodušeně řečeno - líčí politi-
ky jako sluţebníky lidu a dává jim právo jednat za ty a jménem těch, kdo 
je volí. Je-li demokracie v klasickém významu přímé a soustavné parti-
cipace lidu pokládána za naprosto neuskutečnitelnou, reprezentace můţe 
být cestou, jak se vládě lidu co nejvíce přiblíţit. Přesto existují různé ná-
zory, jak v praxi reprezentace dosáhnout, jak by se měli politikové volit 
a co volební výsledky vlastně znamenají. 

V 1l. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

-Co je reprezentace? Jak můţe jeden člověk „reprezentovat" druhého? 
- Jak lze reprezentace v praxi dosáhnout? 
-K čemu jsou volby? Jaké jsou jejich funkce? 
- Čím se liší jednotlivé volební systémy? Jaké jsou jejich přednosti a sla-
biny? 

- Co znamenají volební výsledky? 
-Proč lidé volí tak, jak volí? Čím lze vysvětlit volební chování? 

Reprezentace 

Téma reprezentace vyvolalo zásadní politické spory, které neustále 
pokračují. I od někdejších absolutních monarchů se očekávalo, ţe budou 
při vládnutí vyhledávat rady „stavů" (vysoké šlechty, duchovenstva 
atd.). Občanská válka, která v 17. století propukla v Anglii a v níţ proti 
sobě stáli král a Parlament, propukla v důsledku pokusu upřít reprezen-
taci hlavním skupinám a zájmům. Rovněţ diskuse o rozšiřování demo-
kracie, které probíhaly v 19. a 20. století, se do značné míry soustředily 
na otázku, kdo by měl být reprezentován. Má se reprezentace omezit na 
ty, kdo se v něčem vyznají, mají vzdělání a moţná i dost času k tomu, 
aby jednali moudře a váţně se nad politikou zamýšleli (na to se odpoví-
dalo různě: jednou to byli muţi, po druhé ti, kdo vlastní nějaký majetek, 
jindy zase určité rasové či etnické skupiny) nebo se má reprezentace roz-
šířit na všechny dospělé občany? 

Dnes jsou tyto otázky uţ do značné míry zodpovězeny, jelikoţ byl té-
měř obecně přijat princip přinejmenším formální politické rovnosti (viz 
str. 88) v podobě všeobecného hlasovacího práva a zásady „jeden člověk, 



244 

Pojem 
Reprezentace 
V hovorovém jazy-
ce reprezentovat 
znamená „předsta-
vovat", „zpřítom-
ňovat"; například 
obraz představuje 
určitou krajinu ne-
bo osobu. Jako po-
litický princip je 
reprezentace (re-
presentatiori) 
vztah, pomocí ně-
hoţ určitý jednotli-
vec nebo skupina 
představuje, zastu-
puje nějaký větší 
kolektiv lidí nebo 
jedná jeho jménem. 
Reprezentace 
(zastupování) se od 
demokracie liší 
tím, ţe v prvním 
případě se uznává 
existence rozdílu 
mezi vládou a 
ovládanými, za-
tímco ve druhém 
případě - přinej-
menším pokud jde 
o demokracii v je-
jím klasickém 
smyslu - se tento 
rozdíl údajně likvi-
duje, takţe vzniká 
samospráva lidu. 
Reprezentativní 
(zastupitelská) de-
mokracie (viz str. 
90) je přesto demo-
kracie, i kdyţ ome-
zená a nepřímá, 
pokud ovsem re-
prezentace vytváří 
mezi vládou a 
ovládanými tako-
vou vazbu, ţe ná-
zory lidu jsou arti-
kulovány nebo jeho 
zájmy zabezpe-
čovány. 

jeden hlas". Například to, ţe někteří lidé disponovali více hlasy, bylo ve 
Spojeném království zrušeno v roce 1949, ţenám se ve Švýcarsku do-
stalo volebního práva v roce 1971 a rasová kritéria, kterých se pouţíva-
lo při volbách v Jiţní Africe, padla v roce 1994. Tento přístup k repre-
zentaci je však zjednodušující, jelikoţ reprezentaci ztotoţňuje s volbami 
a s hlasováním a politiky má za „reprezentanty" jedině proto, ţe byli 
zvoleni. Přehlíţí se zde důleţitá otázka, jak se o jedné osobě dá říci, ţe 
reprezentuje jinou a co vlastně tato osoba reprezentuje. Jsou to názory re-
prezentovaného, jeho nejvlastnější zájmy, skupiny, ze kterých reprezen-
tovaní pocházejí nebo co vlastně? 

Různé teorie reprezentace 

Neexistuje ţádná teorie reprezentace, na které by se všichni shodli. 
Existuje mnoho různých vzájemně spolu soutěţících teorií, z nichţ kaţ-
dá vychází z určitých ideologických a politických předpokladů. Jestliţe 
například vyslovíme slova „reprezentativní vláda", znamená to, ţe vláda 
něco „ví lépe" neţ lid, ţe lid ji nějak „instruoval", co má dělat a jak má 
postupovat, nebo ţe „vypadá jako" lid", protoţe zhruba zrcadlí to, čím se 
lid vyznačuje a jaké má rysy? To nejsou otázky jen akademického vý-
znamu. Z jednotlivých modelů reprezentace vyplývají značně odlišné 
poţadavky na chování reprezentantů. Například měli by být zvolení po-
litikové vázáni politickými postoji a názory, se kterými předstupovali 
před voliče a které voliči podpořili nebo je na nich, aby veřejné mínění 
„vedli", a tak pomáhali definovat veřejný zájem? Nadto není ničím ne-
obvyklým, ţe v rámci jednoho a téhoţ politického systému přichází ke 
slovu víc neţ jen jeden model reprezentace, coţ by moţná naznačovalo, 
ţe ţádný sám o sobě k zajištění reprezentativní vlády nepostačuje. 

Byly předloţeny čtyři hlavní modely reprezentace: 

- model správce, 
- model delegáta, 
- model mandátu, 
- model podobnosti. 

Model správce 

Správce je osoba, které byla formálně svěřena odpovědnost za něčí 
majetek nebo záleţitosti. S klasickým popisem reprezentace jako správ-
covství se setkáváme v projevu, jímţ se Edmund Burke (viz str. 67) v ro-
ce 1774 obrátil na voliče v Bristolu: „Vy, pravda, volíte poslance; jakmile 
ho však zvolíte, není uţ poslancem Bristolu, ale poslancem parlamentu... 
Váš reprezentant je vám povinován nejen svou pílí, ale i úsudkem; nejen 
ţe vám nebude slouţit, ale naopak vás zradí, kdyţ svůj úsudek obětuje 
vašemu" (Burke, 1975: 157). 

Pro Burka podstatou reprezentace bylo slouţit svým voličům uplat-
ňováním „zdravého úsudku" a „osvíceného svědomí". Reprezentace je -
stručně řečeno - morální povinnost: ti, kdo byli obšťastněni vzděláním 
a rozumem, mají jednat v zájmu těch, kterým se tak nevedlo. Závěry z ta-
kového pohledu na věc jsou výrazně elitistické, jelikoţ se zde zdůrazňuje, 
ţe zástupci, jakmile byli jednou zvoleni, by měli myslet vlastní hlavou a 
věci posuzovat samostatně, protoţe masa lidí neví, co je v jejím 
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nejvlastnějším zájmu. S obdobným názorem vystoupil J. S. Milí (viz str. 
66) ve své liberální teorii reprezentace. Ta vycházela z předpokladu, ţe 
všechny politické názory nemají stejnou hodnotu, i kdyţ všichni jednot-
livci mají právo být zastoupeni. Mill proto navrhoval systém, v němţ by 
někteří voliči měli více neţ jeden hlas: čtyři nebo pět hlasů by měli lidé s 
akademickými tituly, dva nebo tři kvalifikovaní dělníci nebo mistři; jeden 
hlas by pak měli obyčejní dělníci. Mill rovněţ tvrdil, ţe rozumně 

uvaţující voliči mají podporovat ty politiky, kteří dokáţí jejich jménem 
jednat moudře, nikoli ty, kdo pouze papouškují názory voličů. Správ-
covská teorie reprezentace tudíţ chápe politiky jako reprezentanty jen 
tehdy, jsou-li příslušníky vzdělané elity. Vychází z přesvědčení, ţe zna-
losti a rozum nejsou ve společnosti rozděleny rovnoměrně a ţe tudíţ ne 
všichni občané vědí, co je pro ně nejlepší. 

Tato burkovská koncepce reprezentace vyvolala ovšem i ostrou kriti-
ku. Zdá se například, ţe má jasně nedemokratické důsledky. Kdyby po-
litikové měli myslet vlastní hlavou proto, protoţe veřejnost je hloupá, 
nedostatečně vzdělaná nebo protoţe podléhá svodům, bylo by jistě pře-
devším chybou veřejnosti dovolovat, aby si své zástupce volila. Za druhé, 

souvislost mezi reprezentací a vzděláním je sporná. Vzdělání jistě můţe 
pomoci chápat sloţité politické a ekonomické problémy; podstatně méně 
jasné však je, zda politikům pomáhá vynášet správné morální soudy o 
zájmech jiných lidí. Existuje například pramálo důkazů, ţe vzdělání plodí 
altruismus a dává lidem lepší smysl pro společenskou odpovědnost. 
Konečně je zde obava, tradičně vyjadřovaná radikálními demokraty jako 

Thomas Paine (viz str. 246), ţe pokud se politikům dovolí jednat podle 
vlastního rozumu, jednoduše toho vyuţijí ke sledování vlastních 
sobeckých zájmů. Reprezentace by tak snadno mohla nahradit 
demokracii. Ve své broţuře Zdravý rozum (1776) se Paine přiblíţil zcela 
jiné, konkurenční představě o reprezentaci, totiţ modelu delegáta, a to 
kdyţ tvrdil, ţe „zvolení by si nikdy neměli vytvářet zájem nezávisle na 

voličích". 

Model delegáta 

Delegát je osoba vybraná k tomu, aby jednala za někoho jiného, kdo ji 

povede nebo jí bude dávat jasné instrukce. Jinak řečeno, od delegáta se 
očekává, ţe bude vystupovat jako jakýsi posel, který přenáší názory ji-
ných, zatímco vlastní názory nebo preference můţe uplatňovat jen málo 
nebo vůbec ne. Příkladem jsou dejme tomu obchodní zástupci nebo vel-
vyslanci, z nichţ ani jeden nemá přísně vzato právo myslet vlastní hlavou. 
Rovněţ odborový funkcionář, který se účastní nějaké konference a je 

vybaven pokyny, jak má hlasovat a co má říkat, jedná jako delegát, nikoli 
jako burkovský reprezentant. Ti, kdo upřednostňují model reprezentace 
jako delegace, se obvykle staví za mechanismy, které zaručují co největší 
vázanost politiků názory těch, které reprezentují. Mezi ně patří to, co 
Paine označil za „časté průniky" reprezentantů a jejich voličů v podobě 
pravidelně konaných voleb a krátkých funkčních období. 

Altruismus 
(altruism). Zájem a 
péče o blaho dru-
hých, motivovaná 
osvíceným egois-
mem nebo uzná-
ním, ţe všichni 
jsme lidé. 
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Thomas Paine (1737-1809) 
Spisovatel a revolucionář, narozený v Británii. Vyrůstal v kvakerské rodině. V roce 1774 
odešel do Ameriky a na straně kolonií se účastnil boje za nezávislost. Po návratu do Anglie (v 
roce 1789) byl obviněn z velezrady. Jako republikán uprchl do Francie, kde za teroru málem 
skončil pod gilotinou. Věrnost politické svobodě se v Painově radikalismu pojila s upřímnou 
vírou v suverenitu lidu. Z Paina proto čerpali liberální republikáni i rov-nostářští socialisté. K 
jeho nejvýznamnějším dílům patří Zdravý rozum (1776), Práva člověka (1791-1792) a Věk 
rozumu (1794). 

Radikální demokraté nadto prosazovali vyuţívání iniciativy a moţnosti 
odvolání jako způsobů, jak veřejnosti umoţnit, aby více kontrolovala 
politiky. I kdyţ delegace není v pravém slova smyslu přímou demokracií, 
její stoupenci jsou přesto obvykle pro referenda, která by reprezentaci 
doplnila. 

Předností tzv. delegátské reprezentace je, ţe skýtá větší moţnosti pro 
participaci lidu a brzdí sklony profesionálních politiků myslet jen na sebe. 
Tím se reprezentativní vláda maximálně přibliţuje ideálu suverenity lidu. 
Evidentní jsou však i její stinné stránky. Za prvé, tím, ţe zajišťuje sepětí 
zástupců se zájmy jejich voličstva, má tendenci plodit jistou úz-koprsost a 
konfliktnost. Právě toho se Burke obával, budou-li zástupci postupovat 
spíše jako velvyslanci, jednající podle instrukcí svých voličů, neţ jako 
představitelé národa. Svou myšlenku formuloval takto: „Parlament je 
debatní shromáţdění národa, sledující jediný zájem, totiţ zájem celku". 
Druhá stinná stránka spočívá v tom, ţe delegování zuţuje prostor pro 
vůdcovství (viz str. 366) a státnictví. Profesionálním politikům se totiţ 
nevěří, ţe budou jednat podle vlastního rozumu; proto jsou nuceni vy-
jadřovat názory svých voličů nebo se jim dokonce podbízet a nejsou tudíţ s 
to lidi mobilizovat předkládáním určité vize a inspirováním. 

Iniciativa {initiati-
ve). Jeden z druhů 
referenda, jehoţ 
prostřednictvím 
můţe veřejnost 
předkládat návrhy 
zákonů. 

Odvolání (recall). 
Proces, kterým vo-
liči mohou volat k 
odpovědnosti ve-
řejné funkcionáře, s 
nimiţ nejsou spo-
kojeni, a nakonec je 
i zbavovat funkcí. 

Suverenita lidu 
(popular sovere-
ignty). Zásada, 
podle níţ neexistuje 
ţádná vyšší autorita 
neţ vůle lidu 
(základ klasické 
koncepce demokra-
cie). 

Referenda: pro a proti 
Referendum (referendum) je hlasování, jímţ voliči mohou vyjádřit svůj ná-
zor na konkrétní otázku veřejné politiky. Od voleb se liší tím, ţe volby jsou 
tě způsobem obsazováni určité veřejné funkce, nikoli přímou a spo-metodou 
ovlivňování obsahu politických opatření. Referendum je ním z nástrojů 
přímé demokracie (viz str. 90). Zpravidla nemá za-:é orgány nahradit, ale 
doplnit. Referenda jsou poradní nebo závazku také nastolovat témata k 
diskusi (iniciativy) nebo rozhodovat ých otázkách (plebiscity). 

K přednostem referend patří: 
- Jsou brzdou vůči moci zvolených vlád, jelikoţ zaručují, ţe vlády budou 

v souladu s veřejným míněním. -Napomáhají politické participaci a 
tím přispívají k vytváření vzdělanějšího a informovanějšího voličstva. 
- Posilují legitimitu, jelikoţ veřejnosti nabízejí způsob, jak se vyjádřit ke 

ním problémům. 
se nástrojem řešení důleţitých ústavních otázek nebo zjišťování ve-
mínění ve věcech, na které se nedostane ve volbách, protoţe hlav-
ické strany jsou v nich zajedno. 

K nevýhodám referend patří: 

- Ponechávají politická rozhodnutí na těch, kdo mají nejniţší vzdělání a ne- 
zkušeností a jsou nejsnáze ovlivnitelní médii i jinak, V nejlepším 
případe jsou pouhým momentálním obrazem veřejného minují 
politikům manipulovat s tím, o čem se bude v politice jednat a 
vyhýbat se odpovědnosti za závaţná politická rozhodnutí, Mají 
tendenci zjednodušovat a překrucovat politické problémy, jelikoţ je 
jí na otázky typu ano-ne. 
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Model mandátu 

Model správce i model delegáta vznikly dříve, neţ se na scéně objevily 
moderní politické strany; oba modely proto chápou reprezentanty jako v 
podstatě nezávislé aktéry. Dnes se však kandidáti zřídka volí pro své 
osobní kvality a svůj talent: daleko častěji se na ně hledí jako na stranické 
pěšáky, kteří získávají podporu kvůli pověsti a politickému programu po-
litické strany. Proto vznikly nové teorie reprezentace. Z nich nejvlivnější 
je tzv. teorie mandátu. Ta vychází z představy, ţe strana, která vyhrála vol-
by, dostala od lidu mandát, jenţ ji opravňuje realizovat veškerá opatření 
nebo programová prohlášení, která ve volební kampani naznačila nebo vy-
hlásila. Jelikoţ skutečným reprezentantem je spíše strana neţ jednotliví 
politikové, odůvodňuje model mandátu jednotu strany a stranickou kázeň. 
Politikové tak fakticky neslouţí svým voličům tím, ţe by mysleli vlastní 
hlavou nebo ţe by fungovali jako jakési médium, které „přenáší" jejich ná-
zory, ale tím, ţe zůstávají loajální své straně a její politice. 

Síla doktríny mandátu tkví v tom, ţe respektuje nepochybný politic-
ký význam stranických jmenovek a stranické politiky. Kromě toho skýtá 
nástroj, jak aspoň zčásti objasnit smysl volebních výsledků, a zároveň 
způsob, jak mít politiky k tomu, aby dodrţovali, co řekli. Tato doktrína 
však vyvolala také ostrou kritiku. Za prvé, vychází z nanejvýš sporného 
modelu volebního chování, který naznačuje, ţe voliči vybírají strany 
podle jejich politik a témat, se kterými vystupují. Voliči ale nejsou vţdy 
tak racionální a informovaní tvorové, jak tento model naznačuje. Mohou 
být ovlivněni řadou „iracionálních" faktorů, například osobnostmi vůd-
ců či pověstí strany, nebo mohou volit ze zvyku či pod tlakem prostředí, 
ve kterém se pohybují. 

Za druhé, i kdyţ voliči byli ovlivněni skutečnými politickými opatře-
ními a kroky, je pravděpodobné, ţe některé závazky, obsaţené v pro-
gramu, je budou přitahovat, zatímco o jiné budou mít menší zájem a ně-
které budou moţná i odmítat. 

Hlas pro stranu nelze tudíţ chápat jako podporu celého jejího pro-
gramu, dokonce ani ne jako podporu kteréhokoli z jejích předvolebních 
slibů. Za třetí, tato doktrína nasazuje jakousi svěrací kazajku. Politická 
opatření, která vláda činí, omezuje stanovisky, které strana zaujala a ná-
vrhy, které strana předloţila ve volbách, a neponechává prostor pro při-
způsobování politické linie měnící se situaci. Jaké vodítko skýtají man-
dáty pro případ dejme tomu mezinárodních nebo hospodářských krizí? 
Konečně (budeme o tom ještě v této kapitole podrobněji hovořit) doktrí-
nu mandátu lze pouţít jedině v případě většinového systému, přičemţ 
i tam se musí její aplikace jevit absurdní, pokud vítězná strana nezíská 
nad padesát procent voličských hlasů. 

Pojem 
Mandát 
Mandát {mandate) 
je pokyn nebo pří-
kaz nějakého vyš-
šího subjektu, kte-
rému je třeba vy-
hovět. Idea lidové-
ho mandátu má svůj 
původ v tvrzení 
strany, která ve 
volbách zvítězila, 
ţe tomu, co ve 
svém programu slí-
bila, se dostalo 
podpory a ţe tato 
skutečnost ji 
opravňuje, aby tyto 
sliby promítla do 
vládního progra-
mu. Doktrína man-
dátu tak garantuje 
odpovědnou vládu 
stran, ve které stra-
na, která je u moci, 
muţe jednat jedině 
v rámci mandátu, 
který dostala. Toto 
pak je „politický 
mandát. Občas se 
objevily i pruţnější 
koncepce „mandá-
tu k vládnutí" nebo 
- pokud jde o jed-
notlivého vůdce -
„osobního mandá-
tu"; není však vů-
bec jasné, jak to 
omezuje politiky, 
jakmile jsou jed-
nou u moci. 

 

Model podobnosti 

Poslední teorie reprezentace nevychází z toho, jak jsou zástupci vy-
bíráni, ale z toho, zda se podobají skupině, kterou údajně reprezentují, 
neboli zda jsou pro ni „typičtí". Tato koncepce je obsaţena v představě 
„reprezentativního vzorku", se kterým se pracuje při průzkumu trhu ne-
bo zjišťování veřejného mínění. Podle této koncepce by reprezentativní 
vláda měla být jakousi společností v malém, jakýmsi mikrokosmem, ve 
kterém jsou zastoupeni příslušníci všech společenských vrstev a skupin 

Program (manifes-
te). Dokument 
představující (více 
ci méně podrobně) 
politiku nebo linii, 
kterou strana za-
mýšlí sledovat, do-
stane-li se volbami 
k moci. 
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Joseph Schumpeter (1883-1950) 
Americký ekonom a sociolog, narozený na Mc 
učitele, krátce byl ministrem financí rakouské v 
1932 se stal profesorem ekonomie na Harvarde 
rozvinuté v dílech Teorie ekonomického vývoje 
měřovalo především na dlouhodobou dynamiki 
ně riskujících podnikatelů". V knize Kapitali 
Schumpeter - opíraje se o ekonomickou, socio 
svou slavnou tezi, ţe západní kapitalismus se v 
přetvoří v jakousi formu socialismu. 

Volby (electiori). 
Nástroj obsazování 
úřadu nebo funkce 
výběrem, který 
provádí k tomu ur-
čený soubor lidí, 
voličstvo. 

(co do společenské třídy, genderu, náboţenství, etnicity, věku atd.), a to v 
počtu úměrném velikosti dané vrstvy nebo skupiny. Myšlenku typově 
odpovídající reprezentace, resp. reprezentace v podobě „mikrokosmu" 
tradičně prosazovali socialisté a radikálové. Tvrdí, ţe „nedostatečné za-

stoupení" skupin, jakými jsou například dělníci, ţeny a rasové menšiny, v 
důleţitých funkcích klíčových institucí nutně vede k marginalizování nebo 
naprostému přehlíţení jejich zájmů. 

Model podobnosti vychází z představy, ţe jedině lidé, kteří z určité 
skupiny pocházejí a mají stejné zkušenosti, jaké má tato skupina, se mohou 
zcela ztotoţnit s jejími zájmy. Je přece rozdíl, kdyţ se někdo do situace 

někoho jiného „vţije" nebo kdyţ má vlastní, osobní zkušenost s tím, co jiní 
zaţívají. „Homo novus" („nový člověk") nebo aktivista sympatizující s 
feminismem můţe mít například pochopení pro zájmy ţen a prosazovat 
zásadu rovnosti pohlaví; nikdy však nebude brát problémy ţen tak váţně, 
jak je berou samy ţeny, protoţe to nejsou jeho problémy. Na druhé straně 
myšlenka, ţe zástupci by se měli podobat zastupovaným, nepochybně 

vyvolává řadu problémů. 
Jeden z nich tkví v tom, ţe tento model chápe reprezentaci zúţeně a 

exkluzivně: má se v něm totiţ za to, ţe jedině ţena můţe reprezentovat 
ţeny, černoch černochy, příslušník dělnické třídy dělnickou třídu atd. Pokud 
by všichni zástupci prosazovali zájmy skupin, ze kterých pocházejí, 
výsledkem by bylo rozdělení společnosti a konflikt, jelikoţ by zde nebyl 

nikdo, kdo by dokázal hájit společné dobro nebo prosazovat širší společný 
zájem. Kromě toho vláda, která by byla mikrokosmem společnosti, by 
odráţela stejně tak její slabé, jako její silné stránky. Jakou by to například 
mělo výhodu, kdyby se vláda podobala společnosti, je-li většina oby-
vatelstva apatická, neinformovaná nebo nedostatečně vzdělaná. Konečně: 
ideálu mikrokosmu lze dosáhnout tak, ţe se výrazně omezí výběr a osobní 

svoboda voličů. Ve jménu reprezentace by se nutily politické strany, aby na 
kandidátky zařazovaly určitý počet (kvótu) ţen nebo představitelů menšin, 
aby se vytvářely zvláštní volební obvody pro kandidáty určitého původu 
nebo - coţ by bylo ještě drastičtější - aby se voliči rozdělovali do skupin 
podle třídní příslušnosti, genderu, rasy atd. a umoţňovalo by se jim hlasovat 
jedině pro kandidáty z řad vlastní skupiny. 

Volby 

Spory o povaze reprezentace sice pokračují, v jednom se však všichni 

shodují: proces vytváření reprezentace je neoddělitelně spjat s volbami a 

hlasováním. Samy o sobě volby nejsou dostačující podmínkou politické 
reprezentace, sotva lze však pochybovat, ţe jsou podmínkou nutnou. 
Někteří myslitelé šli dokonce ještě dále a volby prezentovali jako 
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samo jádro demokracie. Tento názor rozvinul Joseph Schumpeter v knize 
Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942), v níţ se demokracie 
charakterizuje jako „institucionální uspořádání", jako nástroj obsazování 
veřejných úřadů prostřednictvím soutěţe o hlasy voličů. Schumpete-
rovými slovy řečeno, „demokracie znamená jedině to, ţe lidé mají moţ-
nost přijmout nebo odmítnout muţe (sic!), kteří jim mají vládnout". Kdyţ 

Schumpeter líčil demokracii jako pouhou politickou metodu, fakticky ji 
ztotoţňoval s volbami, konkrétně pak s volbami soutěţivými. Jen málo 
moderních teoretiků demokracie bylo ochotno redukovat demokracii na 
soutěţivé volby; většina z nich přesto jde v Schumpeterových šlépějích v 
tom, ţe demokratické vládnutí chápou jako pravidla a mechanismy, jimiţ 
se spravují volby. Pozornost se tak soustřeďuje na různé formy, jichţ 

mohou volby nabýt. 
Za prvé, které úřady nebo funkce se volbou obsazují? I kdyţ voleb se 

široce uţívá k obsazování veřejných úřadů, ve kterých ti, kdo je zastávají, 
odpovídají za tvorbu politiky (zejména v legislativě a exekutivě), nej-
důleţitější politické instituce se někdy z tohoto pravidla vyjímají. To se 

týká například druhých komor zákonodárných sborů v zemích jako jsou 
Spojené království a Kanada, a tam, kde funkci hlavy státu v rámci kon-
stituční monarchie zastávají monarchové. 

Za druhé, kdo má aktivní volební právo, jak široký je okruh opráv-
něných voličů? Jak jsme jiţ uvedli, omezení aktivního volebního práva 
(práva volit) z titulu například majetku, vzdělání, pohlaví a rasového pů-

vodu bylo ve většině zemí zrušeno. Mohou ovšem existovat i neformální 
omezení, jako je tomu v praxi dejme tomu v USA, kde je registrace voličů 
zcela na občanech; v důsledku toho se mnoho lidí nezaregistruje a tudíţ 
nehlasuje. Naopak například v Austrálii, Belgii a Itálii je hlasování 
povinné. 

Za třetí, jak se hlasuje? V SSSR bylo veřejné hlasování povaţováno za 

normální aţ do roku 1989 a v malých organizacích se veřejně hlasuje 
dodnes, kupříkladu zvednutím ruky; v politických volbách se však v mo-
derní době hlasuje tajně (někdy se hovoří o „australském hlasování", je-
likoţ tajně se hlasovalo poprvé v Jiţní Austrálii v roce 1856). V tajném 
hlasování se obvykle spatřuje záruka „korektních" (fair) voleb, jelikoţ 
sniţuje riziko korupce a zastrašování. Korektnost voleb však nelze omezit 

jen na to, jak se hlasuje. Má na ni vliv i přístup voličů ke spolehlivým a 
vyváţeným informacím, škála výběru, který se jim nabízí, okolnosti, za 
nichţ probíhá volební kampaň a konečně i to, jak pečlivě a svědomitě se 
sčítají hlasy. 

Za čtvrté, jsou volby soutěţivé nebo nesoutěţivé? V tom se zpravidla 
spatřuje rozdíl nejzávaţnější, jelikoţ jen zhruba polovina zemí, v nichţ se 
volí, nabízí voličům skutečný výběr kandidátů i politických stran. Na-

příklad v ortodoxních komunistických zemích byly pravidlem volby s 
jednotnou kandidátkou. To znamenalo, ţe veřejný úřad byl fakticky ob-
sazován jmenováním, které měla pod kontrolou komunistická strana. Vo-
lební soutěţ je problém nanejvýš sloţitý a často diskutabilní. Netýká se jen 
práva lidí ucházet se o zvolení a moţnosti politických stran jmenovat 
kandidáty a legálně vést volební kampaň; souvisí i s širšími faktory, které 

ovlivňují výsledek, jehoţ strana dosáhne, jako jsou například její finanční 
moţnosti a přístup k médiím. Z tohoto hlediska můţe mít povaha 
stranického systému pro skutečnou soutěţ stejný význam jako pravidla 
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o tom, kdo můţe usilovat o zvolení a kdo můţe volit. Konečně: jak se volby 
provádějí? Jak ještě ukáţeme, existuje značně široká škála volebních 
systémů, z nichţ kaţdý má konkrétní politické a ústavní důsledky, jeţ jsou 
pro něj příznačné. 

Různé funkce voleb 

Jelikoţ existují různé volby a různé volební systémy, je vţdy obtíţné 
vynášet zobecňující soudy, jakou mají volby úlohu nebo jaké funkce plní. 
Přesto byl postup demokratizace (viz str. 100) v 80. a 90. letech, zčásti 
podnícený zhroucením komunismu, spojován s přijetím liberálně de-

mokratických volebních systémů, které se vyznačují všeobecným volebním 
právem, tajným hlasováním a volební soutěţí. Určit, jaký mají tyto systémy 
význam, je ovšem těţší. Jak ukázali Harrop a Miller (1987), existují dva 
protichůdné názory na funkci soutěţivých voleb. 

Podle běţného názoru jsou volby mechanismem, pomocí něhoţ lze 
politiky volat k odpovědnosti a mít je k tomu, aby sledovali takovou po-

litickou linii a přijímali taková politická opatření, v nichţ se nějakým 
způsobem odráţí veřejné mínění. Zde se tedy zdůrazňují ty funkce voleb, 
které míří zdola nahoru: výběr politiků, reprezentace, formování vlády, 
ovlivňování politické linie atd. Radikální názor, zastávaný například 
Ginsbergem (1982), naopak líčí volby jako nástroj, pomocí něhoţ mohou 
vlády a elity vykonávat kontrolu nad obyvatelstvem, které se tak zklidňuje a 

stává se tvárným a nakonec ovladatelným. Tento názor klade důraz na 
funkce, které míří shora dolů: vytváření legitimity, ovlivňování veřejného 
mínění a posilování elit. Ve skutečnosti ale volby ţádnou jedinou funkci 
nemají: nejsou ani jen mechanismem, prostřednictvím něhoţ se realizuje 
odpovědnost vůči lidu, ani jen nástrojem, jak si zajišťovat politickou 
kontrolu. Stejně jako veškerá politická komunikace jsou i volby 

„obousměrnou ulicí", která vládě i lidu, elitě i masám, skýtá šanci 
ovlivňovat se navzájem. K hlavním funkcím voleb patří: 

- Nábor politiků: V demokratických státech jsou volby hlavní metodou 
politického náboru (recruitment), při níţ se přihlíţí i k procesům, jimiţ 
strany kandidáty nominují. Proto mají politikové obvykle schopnosti a 
dovednosti, související s volbami a s vedením volebních kampaní, jakými 

jsou například charisma (viz str. 234), řečnické umění a příjemné vzezření, 
tedy nikoli nutně ty, které budou potřebovat při plnění svých povinností 
vůči voličům, při své práci v různých výborech, při řízení ministerstev atd. 
Volby se zpravidla neuţívají k obsazování míst, kde se vyţadují odborné 
znalosti nebo zkušenosti, jako je tomu třeba ve státní sluţbě nebo v 
soudnictví. 

- Sestavování vlád: Volby přímo vytvářejí vlády jedině ve státech, v nichţ 
se exekutiva bezprostředně volí, například v USA, Francii či Venezuele. V 
daleko častějších parlamentních systémech volby sestavování vlád 
ovlivňují, a to nejvýrazněji tam, kde volební systém zpravidla umoţňuje 
dospět k jasné jednobarevné parlamentní většině. Pouţívá-li se systému 
poměrného zastoupení (viz str. 251), můţe to znamenat, ţe vlády se vy-

tvářejí povolebním dohadováním a ţe je lze sestavovat a měnit i bez voleb. 

- Zajišťování reprezentativnosti: Jsou-li korektní a soutěţivé, jsou volby 
nástrojem, pomocí něhoţ se vládě „sdělují" poţadavky veřejnosti. Po- 
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Obecně lze všechny moţné systémy rozdělit do dvou hlavních sku-
pin, a to podle toho, jak hlasy transformují v křesla. Na jedné straně exi-
stují většinové systémy (majoritarian systems), ve kterých velké politic-
ké strany obvykle získají větší procento křesel neţ hlasů ve volbách. Tím 
se zvyšuje moţnost, ţe jedna strana bude mít v parlamentu většinu a bu-
de moci vládnout sama. Například v Británii je velice silná tradice jed-
nobarevných vlád, i kdyţ od roku 1935 ţádná strana ve volbách absolut-
ní většinu nezískala. Na druhé straně existují systémy poměrného za-
stoupení(proportional systems), které zaručují spravedlivý nebo alespoň 
spravedlivější poměr mezi křesly, která strana obdrţí a hlasy, které zís-
kala ve volbách. V čistém systému poměrného zastoupení obdrţí strana, 
která získala 45 % voličských hlasů, přesně 45 % křesel. Systém poměr-
ného zastoupení tedy vede k tomu, ţe jednobarevná vláda je daleko ne-
pravděpodobnější; tento systém je běţně spojován se systémem více po-
litických stran a s koaličními vládami. V rámečcích nadepsaných „Té-
ma" se popisují volební systémy sahající od systému „nejvíce většino-
vých" aţ k nejčistšímu systému poměrného zastoupení. 

Zatímco v některých zemích vyvolává volební systém malý zájem ne-
bo malou diskusi, v jiných je otázkou zásadního politického a ústavního 
významu. Například ve Francii se volební systém tolikrát měnil, ţe ať 
o něm řekneme cokoli, riskujeme, ţe budeme hovořit uţ o minulosti. V roce 
1985 bylo v parlamentních volbách zrušeno druhé kolo, protoţe Francie 
přešla na systém regionálních kandidátek; ve volbách roku 1993 však bylo 
opět zavedeno. Ve Spojeném království se při všeobecných volbách sice 
nadále uţívá většinový systém „první na pásce" (first past the past), při 
volbách do devolucí vzniklých zastupitelských sborů ve Skotsku, Walesu a 
Severním Irsku, stejně jako při volbách do Shromáţdění Velkého 
Londýna a do Evropského parlamentu se však uţívají různé systémy spíše 
poměrného zastoupení. Pokud jde o diskusi nad volební reformou, nejvíce 
mate skutečnost, ţe posuny, ke kterým došlo, neodpovídají ţádné 
konzistentní šabloně. V roce 1994 byl na Novém Zélandu systém „první 
na pásce" nahrazen systémem poměrného zastoupení; Itálie se však ve 
stejném roce vydala opačným směrem, kdyţ místo stranických kandidátek 
zavedla „méně proporční" systém dodatečného poslance (75 % poslanců 
dolní sněmovny se volí systémem „první na pásce"). 

Zájem a pozornost vyvolávají volební systémy zčásti proto, protoţe 
zásadním způsobem ovlivňují chování politických stran, zejména jejich 
vyhlídky na získání moci nebo podílu na ní. Bylo by tudíţ pošetilé popí-
rat, ţe postoje k volebnímu systému jsou do značné míry ovlivňovány 
zájmem tu či onu politickou stranu zvýhodnit. Kroky „sem a tam", které 
v 80. a 90. letech dělal prezident Mitterand, byly diktovány především 
jeho snahou posílit v Národním shromáţdění zastoupení socialistů. Po-
dobně zájem britské labouristické strany na volební reformě od 80. let sílil 
a slábl podle toho, jaké vyhlídky tato strana měla v rámci systému 
„první na pásce". To, ţe se při volbách do orgánů vzniklých devolucí při-
klonila k systému poměrného zastoupení a v roce 1997 se zavázala usku-
tečnit referendum o volební reformě pokud jde o volby do Dolní sně-
movny, bylo zčásti způsobeno tím, ţe 18 let strávila v opozici. Stojí za 
povšimnutí, ţe drtivá vítězství labouristů v letech 1997-2001 provázel 
pokles jejího zájmu na změně parlamentních voleb a ţe slíbené referen- 
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dum se neuskutečnilo. Je ovšem třeba vzít v úvahu i důvody méně cynické 
a věcnější. Problém totiţ tkví v tom, ţe ţádný „nejlepší volební systém" 
neexistuje. 

Diskuse o volební reformě je v podstatě diskusí o tom, jakou vládu si 
přejeme a o principech, na nichţ můţe „dobrá" vláda spočívat. Je například 
reprezentativní vláda lepší neţ vláda účinná? Je třeba dát přednost 
kompromisu a konsensu nebo pevnému přesvědčení a zásadám? To jsou 

normativní otázky, které nelze objektivně zodpovědět. Nadto volby -
vzhledem ke sloţité úloze, kterou plní - lze posuzovat podle různých kri-
térií, která si nezřídka odporují. Ten či onen volební systém lze tedy pod-
pořit pouze s výhradou, tj. tak, ţe zvaţujeme jeho přednosti i nevýhody a 
jeho relativní sílu ve srovnání s jinými. Tato kritéria se rozpadají do dvou 
skupin: jedna se týkají kvality reprezentace, druhá efektivity vlády. 

Téma 

Volební systémy: jednomandátový obvod + prostá většina („první na 

pásce") 

Používá se: například ve Spojeném království (Dolní sněmovna), v USA, 
Kanadě a Indii. 
Typ: většinový 
Rysy:  
-Země je rozdělena na zpravidla stejně velké jednomandátové obvody. 
- Voliči vybírají jednoho z kandidátu, a to zpravidla tak, ţe na hlasovacím 

lístku označí jeho jméno kříţkem. 
- Ke zvolení musí kandidát získat prostou většinu hlasů („první na pásce"). 
Přednosti: 
- Systém vytváří jasnou vazbu mezi zástupci a voliči a zajišťuje tak plnění 

povinností vůči voličům. 
-Voličům dává moţnost vybrat si stranu, která bude vládnout. 
- Umoţňuje vznik vlád s jasným volebním mandátem, i kdyţ je často pod-

poruje jen prostá (nikoli absolutní) většina voličů. 
- Chrání před extremismem, protoţe malým radikálním stranám ztěţuje zís-

kání křesel a důvěryhodnosti. 
- Napomáhá vzniku silné a účinné vlády, jelikoţ jedna strana obvykle má ve 

shromáţdění většinu. 
- Vede ke stabilní vládě, jelikoţ jednobarevné vlády zřídka zkolabují v dů-

sledku nejednoty nebo vnitřních třenic. 
Nevýhody: 
- Systém „promarní" mnoho (moţná většinu) hlasů, odevzdaných ať uţ pro 

kandidáty, kteří neuspějí, nebo pro vítězné kandidáty nad rámec nezbytné 
relativní většiny. 

- Zkresluje voličské preference, jelikoţ vede k tomu, ţe malé strany nebo 
strany s geograficky nevyváţenou voličskou podporou jsou „nedostatečně 
zastoupeny' (efekt „třetí strany"). 

- Skýtá jen omezený výběr, jelikoţ tíhne k bipartismu (systému dvou vel-
kých stran). 

- Podrývá legitimitu vlády, protoţe za vládou stojí často jen menšina voličů, 
a tudíţ „vládne jen prostá většina". 

- Vytváří nestabilitu, protoţe změna vlády můţe vést k radikální změně po-
litické linie  

- Vede k vládě, která není nikomu odpovědná. Zákonodárný sbor je totiţ ob-
vykle podřízen exekutivě, jelikoţ většina jeho poslanců vládnoucí stranu 
podporuje. 

- Znesnadňuje výběr kandidátů ze sociálně širokého spektra a naopak upřed-
nostňuje kandidáty přitaţlivé pro velkou skupinu voličů. 
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O většinových systémech se obvykle má za to, ţe jejich největší slabina 
vychází najevo tehdy, jsou-li hodnoceny z hlediska toho, jak zajiš-tují 
reprezentativnost voleného sboru. Kaţdý většinový systém více nebo méně 
zkresluje preference voličů, jelikoţ stranická reprezentace neodpovídá 
voličské podpoře, kterou strana má. To je nejzřejmější na jejich 
„nekorektnosti" {unfairness) vůči malým stranám a stranám s geograficky 
rovnoměrně rozloţenou podporou a na jejich „nadměrné korektnosti" (over-
fairness) vůči velkým stranám s geograficky koncentrovanou podporou. 
Například ve Spojeném království získala v roce 2001 Labouris-tická strana 
63 % parlamentních křesel za 41 % hlasů, Konzervativní strana 25 % 
parlamentních křesel za 31 % hlasů a Liberální strana pouhých 8 % 
parlamentních křesel za 18 % hlasů. Takové disproporce co do 
reprezentativnosti nelze odůvodnit, zvláště proto ne, ţe nešťastnými „tře-
tími" stranami jsou často středové strany, nikoli strany extremistické s 
populárním „image". 

Systémy dvou politických stran a jednobarevná vláda jsou tak „umělými 
produkty" většinové předpojatosti volebního systému a neodráţí se v nich 
distribuce lidových preferencí. Nadto skutečnost, ţe strany mohou přicházet 
k moci na základě sotva dvou pětin voličských hlasů (například v říjnu 1974 
získala ve Spojeném království Labouristická strana v Dolní sněmovně 
většinu na základě 39,3 % hlasů), dostává pod tlak legitimitu celého 
politického systému a vytváří situace, kdy u moci mohou delší dobu 
setrvávat radikální silně ideologické strany, aniţ by byly příliš nuceny zvy-
šovat svou přitaţlivost. Britští konzervativci mohli tudíţ v 80. a 90. letech 
realizovat program trţních reforem, třebaţe nikdy ve volbách nezískali víc 
jak 43 % hlasů. Jestliţe se většina voličů staví proti straně, která je u moci, 
lze obtíţně tvrdit, ţe tato strana má od veřejnosti mandát k čemukoli. 

Téma 

Volební systémy: dvoukolový systém 

Používá se: tradičně ve Francii (i kdyţ francouzský volební systém se často 
měnil). Typ: většinový. Rysy: 
- Existují jednomandátové volební obvody a volič označuje jen jednoho 

kandidáta (stejně jako v systému „první na pásce").     
- K vítězství v prvním kole musí kandidát získat nadpoloviční většinu ode-

vzdaných hlasů. 
- Pokud ţádný kandidát nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů v prvním 

kole nezíská, koná se „rozhodující" druhé kolo, do kterého postupují dva 
nejúspěšnější kandidáti. 

Přednosti: 
- Systém rozšiřuje voličův výběr: v prvním kole můţe hlasovat „srdcem" 

pro kandidáta, Kterému dává přednost, ve druhém „hlavou" pro kandidáta 
„méně špatného". 

- Jelikoţ kandidáti mohou zvítězit jedině získají-li nadpoloviční většinu hla-
sů, musí se učinit přitaţlivými pro co nejširší okruh voličů. 

- Stejně jako v systému „první na pásce", i zde je moţná silná a stabilní vlá-
da. 

Nevýhody: 
- Ačkoli je tento systém poměrnější neţ systém „první na pásce", zkresluje 

preference a je nekorektní vůči „třetím" stranám. 
-Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola, jsou povzbuzováni, aby odho-

dili své zásady ve snaze získat krátkodobou popularitu nebo se dohodnout 
s poraţenými kandidáty. 

- Konání druhého kola můţe být útokem na trpělivost voličů a na jejich zá 
jem o politiku. 
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Téma 

Volební systémy: alternativní hlas (AH), dodatečný hlas (DH) 

Používá se: Austrálie (AH - Sněmovna reprezentantů), Spojené království 
(DH - starosta Londýna). Typ: většinový. Rysy: 

- Existují jednomandátové obvody. 
- Existuje preferenční hlasování. V systému AH voliči seřazují kandidáty 
odle preferencí: 1 první preference, 2 druhá preference atd. V systému DH 
existuje jen jeden „dodatečný" hlas. 
- K vítězství musí kandidáti získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. 
- Hlasy se sčítají podle prvních preferencí. Pokud ţádný kandidát nedosáhne 

50 %, poslední kandidát se vyloučí a hlasy pro něj se rozdělí podle druhých 
preferencí. Takto se pokračuje, dokud jeden kandidát nemá absolutní 
většinu. V systému DH vypadávají všichni kandidáti s výjimkou prvních 
dvou. 

Přednosti: 

- „Promarní" se méně hlasů neţ v systému.první na pásce". 
- Na rozdíl od dvoukolového systému nemůţe být výsledek ovlivněn doho-

dami mezi kandidáty. 
- I kdyţ vítězný kandidát musí získat alespoň padesátiprocentní podporu, 

jednobarevná většinová vláda není vyloučena. 
Nevýhody: 
- Systém není „proporčnější" neţ systém „první na pásce", a tudíţ i on zne-

výhodňuje menší strany. 
- Výsledek můţe být určen preferencemi těch, kdo podporují malé, moţná 

extremistické strany. 
- Vítězní kandidáti mohou mít malou podporu pokud jde o první preferenci 

a jedinou jejjch předností je, ţe ze všech kandidátů, mezi nimiţ se vybírá, 
jsou nejméně nepopulární. 

Pohlíţíme-li na věc takto, zdají se systémy poměrného zastoupení 
evidentně reprezentativnější (viz str. 244). Je však moţná naivní klást 
jednoduše rovnítko mezi volební korektnost a poměrné zastoupení. Na-
příklad velká část kritiky, která se snáší na systémy poměrného zastoupení, 
vyvěrá z toho, ţe za nich nejspíš vznikne koaliční vláda (viz str. 282). I 
kdyţ lze argumentovat tím, ţe koalice, na rozdíl od jednobarevných vlád, 
mají podporu minimálně 50 % voličů, příznačné pro ně je, ţe jejich 
politická linie se v povolebních jednáních oklestí natolik, ţe ji nepodporuje 
vlastně žádný soubor voličů. Nadto je zde nebezpečí, ţe strany, které 
koaliční vládu spoluvytvářejí, mohou mít vliv, který neodpovídá jejich 
volební síle. Klasickým příkladem jsou situace, kdy malé středové strany 
(např. Svobodní demokraté v Německu) mohou větším stranám (v 
Německu CDU nebo SPD) diktovat výhruţkami, ţe se přikloní ke druhé 
straně. Pak fakticky „ocas vrtí psem". 

Většinové systémy se častěji obhajují poukazem na funkce vlády, ze-
jména na to, ţe mohou umoţnit stabilní a účinné vládnutí. Jinak řečeno, 
neproporcionalita můţe být jednoduše cenou za silnou vládu. Předsudek ve 
prospěch jednobarevné vlády, který se v těchto systémech projevuje, 
znamená, ţe voličstvo si můţe zpravidla vybrat mezi dvěma stranami, z 
nichţ kaţdá je schopna dostát svým volebním slibům, protoţe závazky 
obsaţené v jejím volebním programu můţe přenést do programu vládního. 
Podporovány soudrţnou většinou ve shromáţdění dokáţí tyto vlády 
obvykle vydrţet po celé funkční období. Naopak koaliční vlády jsou slabé a 
nestabilní v tom smyslu, ţe musí neustále slaďovat rozdílné názory 

p 
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a v důsledku vnitřních neshod a rozporů se mohou kdykoli rozpadnout. 
Klasickým příkladem je poválečná Itálie, kde se v letech 1945-2001 vy-
střídalo 59 vlád. 

Zastánci systému poměrného zastoupení naopak argumentují tím, ţe mít 
silnou vládu, tj. vládu, která je schopna prosadit svou politickou linii, není 
vţdy nutně výhoda, protoţe taková vláda můţe (a jsme toho svědky) mít 
tendenci omezovat veřejnou kontrolu i svou odpovědnost vůči parlamentu. 
Dospívají tak spíše k závěru, ţe pod „silnou" vládou je třeba rozumět vládu, 
která se těší silné podpoře lidu a kterou jsou občané ochotni poslouchat a 
respektovat. Široké koalice mohou mít tuto přednost ve větší míře neţ vlády 
jednobarevné. Podobně by „stabilní" vláda mohla spíše konzistentně 
rozvíjet vládní politiku po několik funkčních období neţ vláda, která 
dokáţe přeţít jen jedno funkční období. Toho mohou snáze dosáhnout 
koaliční vlády (kdy pro několik funkčních období je u moci více 
politických stran, i kdyţ se třeba sloţení vlády zčásti mění) neţ vlády 
jednobarevné, kde změní-li se strana, která je u moci, jsou drastičtější 
změny co do personálního sloţení i priorit nevyhnutelné. 

Při diskusích o volební reformě se však neustále riskuje, ţe se význam 
volebních systémů přecení. V praxi jsou volby pouze jedním z řady faktorů, 
které utvářejí politický proces, a to moţná nikoli nejdůleţitějším. Důsledky 
určitého volebního systému jsou do značné míry podmíněny jinými 
okolnostmi, zejména politickou kulturou, charakterem stranického systému 
a ekonomickým a sociálním kontextem, ve kterém se politika provádí. 
Například generalizace o povaze koaličních vlád jsou vţdy nanejvýš 
podezřelé. Zatímco v Itálii byly koalice obvykle slabé a krátkodobé, v 
Německu z nich zpravidla vznikaly vlády stabilní a efektivní. Podobně i 
kdyţ většinové systémy mohou vést k významným politickým posunům při 
střídání vlád, vzácný není ani široký politický konsens. Například v Británii 
se v 50. a 60. letech střídali u moci konzervativci a labouristé a vládní 
politika byla přesto pozoruhodně konzistentní, jelikoţ obě strany se 
přikláněly ke keynesiánskému sociálde-mokratismu. Nadto není zdaleka 
jasné, jaké škody mohou volební systémy zapříčinit. Navzdory proslavené 
italské politické nestabilitě, často sváděné na (dnes uţ neexistující) systém 
stranických kandidátek, se po 2. světové válce přinejmenším sever země 
těšil stálému hospodářskému růstu, díky němuţ se Itálie stala v 90. letech 
třetí nejbohatší zemí EU. 

Co vlastně volby znamenají? 

O důleţitosti voleb nelze pochybovat. Přinejmenším skýtají veřejnosti 
nejzřetelnější formální šanci ovlivňovat politický proces a pomáhají - přímo 
nebo nepřímo - určit, kdo bude mít v rukou vládní moc. Tím hlavním, oč ve 
volbách jde, jsou z tohoto hlediska výsledky, tedy to, kdo vyhraje a kdo 
prohraje. Tento pohled je umocňován tím, co o volbách sdělují média: 
právě to za pomoci průzkumů veřejného mínění stále více mění volby v 
dostihy. Ani politikové se však nezdráhají tvrdit, ţe význam voleb je širší a 
hlubší. Na volby se tak pohlíţí jako na viditelný projev zájmu o politiku: 
stručně řečeno „veřejnost promluvila" (the public has spoken). Rovněţ 
političtí komentátoři vyjadřují své názory - tvrdí například, ţe ve volbách se 
projevil „posun v náladách veřejnosti". Problém je však v tom, ţe všechna 
tato tvrzení a všechny takové inter- 
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pretace jsou značně arbitrární: kaţdý pokus dodat volbám „smysl" je vy-
staven jistým nebezpečím. Je moţné, ţe lid promluvil, je však aţ k uzou-
fání těţké zjistit, co vlastně řekl. 

Zdrojem mnoha těchto problémů je obtíţně definovatelný pojem „ve-
řejný zájem". Pokud něco jako „veřejný zájem" existuje, nepochybně se v 
tom odráţí společný čili kolektivní zájem všech občanů. Přesně tento smysl 
dal ideji „obecné vůle" (generál will) J. J. Rousseau (viz str. 95), který ji 

chápal jako vůli všech občanů, pokud ovšem kaţdý z nich jedná 
nesobecky. Je zřejmé, v čem je zde problém. Stručně řečeno, v praxi jed-
notlivci nejednají nesobecky v souladu s nějakou obecnou čili kolektivní 
vůlí: nic takového jako nedělitelný veřejný zájem neexistuje. Ke všem 
generalizacím o „veřejnosti" nebo „voličstvu" je tudíţ třeba přistupovat s 
největší opatrností. Ţádné „voličstvo jako takové" neexistuje, existují jen 

jednotliví voliči, z nichţ kaţdý má své dílčí zájmy, sympatie, citové vazby 
atd. Ve volebních výsledcích se nanejvýš projevují preference absolutní a 
moţná i relativní většiny voličů. I pak ale jsou zde moţná nepřekonatelné 
problémy rozhodnout, co tyto hlasy „znamenají". 

Téma 

Volební systémy: smíšený systém 

Používá se: Německo, Itálie, Rusko (Státní duma), Nový Zéland, Spojené 
království (Skotský parlament a Velšské shromáţdění). 
Typ: poměrné zastoupení + většinový systém. 

Rysy: 
- Určitý počet křesel (50 % v Německu, více například v Itálii, Skotsku a 

Walesu) se obsazuje systémem „první na pásce" v jednomandátových vo-
lebních obvodech. 

- Ostatní křesla se obsazují systémem stranických kandidátek (popsán v rá-
mečku věnovaném systému stranických kandidátek na str. 259) 

- Voliči odevzdávají dva hlasovací lístky: jeden pro kandidáta v jednoman-
dátovém volebním obvodu, druhý pro politickou stranu. 

Přednosti: 
- Hybridní povaha tohoto systému vyvaţuje potřebu zajistit reprezentaci vo-

lebního obvodu a potřebu korektnosti ve volbách. Proces vyuţívající stra-
nických kandidátek zajišťuje poměrnou reprezentativnost celého shromáţ-
děni. 

- Třebaţe systém je co do výsledku v podstatě poměrný, je zde stále ještě 
moţnost vytvořit jednobarevnou vládu. 

- Voličům se umoţňuje zvolit reprezentanta volebního obvodu z jedné poli-
tické strany a přesto podpořit jinou stranu, aby vytvořila vládu. 

- Přihlíţí ke skutečnosti, ze zastupovat volební obvod a zastávat funkci mi-
nistra jsou dvě značně rozdílné věci, které vyţadují i rozdílné nadám a zku-
šenosti. 

Nevýhody: 
- Zachování jednomandátových obvodů brání dosáhnout vysokého stupně 

proporcionality. 
- Systém vytváří dvě skupiny representantů, z nichţ jedni jsou vystaveni ne-

jistotě a obtěţkáni povinnostmi vůči volebnímu obvodu, zatímco druzí ma-
jí vyšší status a vyhlídku stát se ministry. 

- Zastupování volebního obvodu není snadné, protoţe jednomandátové ob-
vody jsou poměrně velké (zpravidla dvakrát vetší neţ v systému „první na 
pásce'). 

- Politické strany se za tohoto systému centralizují a posilují, protoţe roz-
hodují nejen o tom, kdo bude mít jistotu plynoucí ze zařazení na kandidát-
ku a kdo naopak bude muset bojovat ve volebním obvodu, ale také o tom, 
na které místo na kandidátce bude kdo zařazen. 



 ještě obtíţnější problém tkví v tom, ţe 

moţná ţádný volební mechanismus není s to vyjádřit rozmanité pre-
ference voličů. Americký ekonom Kenneth Arrow popsal tento problém 
pomocí své „poučky o nemoţnosti" (impossibility theorem). Ve své práci 
Společenská volba a individuální hodnoty (1951) upozornil na problém 
„tranzitivnosti", ke které dochází ve chvíli, kdy se voličům umoţní 
vyjádřit spíše určitou škálu preferencí co do kandidátů nebo politických 

alternativ neţ jen vhodit do urny jediný hlasovací lístek. Nevýhodou 
vhození jediného hlasovacího lístku není jen to, ţe jde o hrubý nástroj typu 
všechno nebo nic, ale i to, ţe ţádný jednotlivý kandidát nebo ţádná 
jednotlivá politická alternativa nemusí získat většinovou podporu. Např. 
kandidát A můţe získat 40 % hlasů, kandidát B 34 % a kandidát C 26 %. 
Daleko zmatenější situace však můţe nastat ve chvíli, kdy se bude při-

hlíţet ke druhým preferencím. 
Předpokládejme například, ţe druhé preference všech, kdo podporují 

kandidáta A, směřují ke kandidátu C, druhé preference kandidáta B upřed-
nostňují kandidáta A a druhé preference kandidáta C platí kandidátu B. 
Vzniká tak situace, kdy všichni kandidáti mohou tvrdit, ţe je preferuje vět-
šina voličů. První a druhé preference ve prospěch kandidáta A dávají do-

hromady 74 % (40 % plus 34 % od kandidáta C). Kandidát B můţe tvrdit, 

Téma 

Volební systémy: systém stranických kandidátek 

Používá se: Izrael, většina evropských zemí včetně Belgie, Lucemburska 
a Švýcarska, volby do Evropského parlamentu. 
Typ: poměrné zastoupení. 

Rysy: 
- Buď je celá země jedním volebním obvodem nebo - existují-li regionální 

stranické kandidátky -Je rozdělena na určitý počet velkých vícemandáto-
vých volebních obvodu. 

- Strany sestavují seznamy kandidátů (kandidátní listiny, kandidátky), které 
voličům předloţí; kandidáti jsou na nich uvedeni v pořadí, v jakém je 
samy strany preferují. 

- Voliči hlasují za strany, nikoli za kandidáty. 
- Stranám se křesla přidělují v poměru k poctu hlasů, které ve volbách zís-

kají. Tato křesla strany obsazují osobami ze své kandidátky. 
- Lze stanovit „práh" (v Německu 5 %), aby se ze zastoupení vyloučily 

malé, moţná extremistické strany. 
Přednosti: 
- Je to jediný potenciálně čistý systém poměrného zastoupení a je tudíţ 

korektní vůči všem politickým stranám. 
- Systém posiluje jednotu,protoţe podněcuje voliče, aby se spíše neţ s vo-

lebním obvodem identifikovali se svým státem nebo regionem. 
- Systém usnadňuje zvolení ţen a kandidátů menšin, pokud samozřejmě 

figurují na stranické kandidátce. 
- Zastoupení značného počtu malých stran zajišťuje, ţe se bude klást důraz 

na vyjednávání, dolidňování a konsens. 
Nevýhody: 
- Existence mnoha malých stran můţe vést ke slabé a nestabilní vládě. 
- Sepětí poslanců s voliči se zcela likviduje. 
 Nepopulární kandidáty s dobrým umístěním na kandidátce nelze zbavit 

funkce. 
- Strany se značně centralizují protoţe kandidátky sestavují vůdcové 

a méně významní členové jsou motivováni k loajalitě v naději, ţe příště 
na kandidátce povýší. 

Pojem 
Veřejný zájem 
Veřejný zájem 
(public interest) se 
skládá z obecných 
neboli kolektivních 
zájmů určité pospo-
litosti, tj. z toho, co 
je dobré pro společ-
nost jako celek. Lze 
uvést dvě proti-
chůdné koncepce 
veřejného zájmu. 
Silné varianty jasně 
rozlišují mezi ve-
řejnými a soukro-
mými zájmy, mezi 
zájmy veřejnosti ja-
ko jakéhosi kolek-
tivního tělesa a so-
beckými čili osob-
ními zájmy kaţdého 
jednotlivce. Podle 
Rousseauova 
názoru a názoru 
mnohých socialistů 
jsou zájmy veřej-
nosti „vyšší" neţ 
zájmy jednotlivce, 
případně jsou zá-
jmům jednotlivce 
morálně nadřazeny. 
Slabé varianty 
uznávají pouze sou-
kromé zájmy a ve 
veřejném zajmu tu-
díţ spatřují pouhý 
soubor individuál-
ních zájmů, tj. zá-
jmy, které Jako pro 
sebe dobré uznávají 
všichni jednotlivci. 
Liberální individua-
listé často samu 
představu jakéhosi 
„veřejného" zájmu 
odmítali jako ab-
surdní. 
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ţe má podporu 60 % (34 % plus 26 % od kandidáta C) a kandidát C můţe 
tvrdit, ţe ho podpořilo 66 % voličů (26 % plus 40 % od kandidáta A). 
Tento problém „cyklických" většin upozorňuje na skutečnost, ţe také ne-
musí být moţné vyznačit spolehlivou vazbu mezi individuálními prefe-
rencemi a kolektivním výběrem. Jinak řečeno, volební výsledky nemluví 
„samy za sebe" a politikové a političtí komentátoři, kteří tvrdí, ţe se do-
brali jejich smyslu, postupují do jisté míry svévolně. Nicméně prostor, který 
to politikům skýtá, není neomezený, protoţe vědí, ţe při dalších volbách 
budou voláni k odpovědnosti. Z tohoto pohledu je moţná nejdůleţitější 
funkcí voleb stanovit meze arbitrární vládě; zajištují totiţ, ţe politikové, 
kteří o sobě tvrdí, ţe mluví za veřejnost, musí nakonec od této veřejnosti 
dostat vysvědčení. 

Volební chování 

Růst vědeckého zájmu o volební chování šel ruku v ruce s pokrokem 
behaviorální politologie. Jako nejrozšířenější a nejsnáze kvantifikovatel-
ná forma politického chování se volby rychle dostaly do centra pozor-
nosti uţivatelů nových technik, pracujících s pečlivě sestavenými vzor-
ky a se statistickou analýzu. Práce Americky volič (Campbell et. al., 
1960), produkt velice pečlivého výzkumu prováděného Michiganskou 
univerzitou, se stala v tomto oboru klasickou a podnítila mnoţství po-
dobných studií, například Butlerovu a Stokesovu práci Politická změna 
v Británii (1969). V době, kdy behaviorální revoluce kulminovala, se 
mělo za to, ţe hlasování a volby vůbec jsou klíčem, který otevírá všech-
na tajemství politického systému a moţná i cestu k formulování zákonů 
politické psychologie mas. Tyto přemrštěné naděje se sice nenaplnily, 
avšak vědeckému studiu volebního chování (označovanému někdy ter-
mínem psephology) stále patří v politologii čelné místo. Důvodem je, ţe 
hlasování a jeho výsledky jsou jedním z nejvydatnějších zdrojů infor-
mací o interakci mezi jednotlivci, společností a politikou. Bádání nad zá-
hadami volebního chování nám totiţ můţe říci mnoho závaţného o po-
vaze politického systému a dát nám nahlédnout do procesu sociálních 
a politických změn. 

Volební chování je evidentně utvářeno vlivy krátkodobými i dlouho-
dobými. Krátkodobé vlivy jsou příznačné pro jednotlivé konkrétní volby 
a neumoţňují vyvozovat závěry o vzorcích volebního chování vůbec. 
Hlavním krátkodobým vlivem je stav ekonomiky; je to odraz skutečnos-
ti, ţe popularita vlády zpravidla závisí na takových ekonomických pro-
měnných jakými jsou nezaměstnanost, inflace a příjmová stránka státní-
ho rozpočtu. Jako obzvlášť důleţitý se zde ukazuje optimismus co do 
vlastní materiální situace (tzv. faktor „dobrého pocitu"). Často se dokon-
ce tvrdí, ţe vlády se snaţí vytvářet jakousi předvolební konjunkturu 
v naději, ţe si tak zvýší šance za znovuzvolení. Šance, ţe se podaří do-
sáhnout konjunkce politických a ekonomických cyklů jsou evidentně 
vyšší tam, kde je termín voleb flexibilní a vlády samy mohou tudíţ roz-
hodnout, kdy se „obrátí k lidu". 

Dalším krátkodobým vlivem jsou osobnosti stranických vůdců a je-
jich „rating" ze strany veřejnosti. To je obzvláště důleţité, protoţe média 
prezentují vůdce jako „značku", resp. „vinětu" jejich politické strany. 
Znamená to, ţe strana se můţe pokusit vylepšit si svou veřejnou pod- 
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póru tím, ţe vymění vůdce povaţovaného za volební přítěţ; v Británii se 
tak stalo v roce 1990, kdy konzervativci nahradili Margaret Thatchero-vou, 
v Austrálii v roce 1991, kdy Labouristická strana učinila totéţ s Bobem 
Hawkem. Dalším faktorem je styl a účinnost volební kampaně, kterou 
strana vede. U voleb s přesně stanoveným termínem (například u 
prezidentských voleb v USA) můţe volební kampaň trvat aţ dva roky, u 
voleb s flexibilním termínem třeba jen tři týdny. Za důleţité v tomto směru 

se povaţují i průzkumy preferencí - ty bud' dají kampani, kandidátovi či 
straně další impuls nebo mezi voliči navodí deziluzi a někdy naopak i 
spokojenost. 

Krátkodobě mohou působit rovněţ média. Masová média (viz str. 225) 
však mohou být i faktorem působícím dlouhodobě, pokud se v jejich 
stranící nebo předpojaté prezentaci odráţejí strukturální, a tudíţ trvale 

působící faktory jako je například to, kdo média vlastní. Postup médií se 
však můţe také od voleb k volbám měnit. Například Labouristická strana 
se pod vedením Tonyho Blaira soustavně snaţila nadbíhat zejména 
Murdochovu tisku; to pomáhá vysvětlit, proč se v roce 1997 vrátila k moci. 
Všechny takové úvahy ale fungují v kontextu psychologických, 

sociologických, ekonomických a ideologických vlivů, které chování voličů 
spoluurčují. To si nejlépe ukáţeme, budeme-li zkoumat jednotlivé modely 
hlasování. Z nich nejvýznamnější jsou: 

- model identifikace s politickou stranou, 
- sociologický model, 
- model racionální volby, 

- model dominantní ideologie. 

Různé teorie voličského rozhodování 

Model identifikace s politickou stranou 
Časově první teorie volebního chování, totiţ model identifikace s po-

litickou stranou, vychází z psychologického pouta, které lidi váţe k po-
litické straně. Voliči se pojímají jako lidé, kteří se identifikují se stranou 
tak, ţe ji dlouhodobě podporují a pokládají za „svou". Hlasování je tudíţ 
projevem stranictví, nikoli výsledkem kalkulace ovlivněné takovými 
faktory jako jsou konkrétní politické kroky, osobnosti, volební kampaň 
nebo mediální prezentace. Tento model klade velký důraz na politickou 
socializaci v raném věku a v rodině spatřuje hlavní nástroj, jehoţ pro-
střednictvím se vytváří politická loajalita. Ta se ve většině případů v po-
zdějším věku dále posiluje členstvím ve skupině a sociální zkušeností. 

Postoje k politickým stranám a vůdcům i to, jak člověk vnímá skupi-
nové a osobní zájmy, se podle tohoto modelu zpravidla vytvářejí na základě 
identifikace s politickou stranou. Události se tudíţ interpretují tak, aby 
zapadly do jiţ existujících loajalit a vazeb. Tato identifikace se stranou 
obvykle vytváří stabilitu a kontinuitu, zejména co do navyklých modelů 
volebního chování, kterých se člověk přidrţuje nezřídka po celý svůj ţivot. 
Z tohoto hlediska by mělo být moţné vypočítat „normální" volební 
výsledek strany z míry sepětí s ní, které se ve společnosti projevuje. 
Odchylky od této „normální" úrovně jsou pak nejspíš důsledkem působení 
krátkodobých faktorů. Jednou ze slabin tohoto modelu je, ţe z řady zemí 
přichází stále více důkazů o tom, ţe identifikace s politickou stranou 
slábne. To naznačuje celkový pokles ztotoţňování se se stranami a menší 
význam navyklých vzorců volebního chování. V USA se osla- 

Pojem 

Oslabování identi-
fikace s politickou 
stranou 
Oslabování identi-
fikace s politickou 
stranou (partisan 
dealignment) je 
sniţování míry, v 
níţ se lidé k určité 
politické straně 
přiřazují tím, ţe se 
s ní ztotoţňují. Jak 
slábne loajalita k 
politické straně, 
volební chování se 
s vysokou pravdě-
podobnosti stává 
nestálejším; to ve-
de k vetší nejistotě 
a moţná i k nástu-
pu nových stran 
nebo k úpadku sta-
rých. Tzv. „nor-
mální" podpora po-
litických stran 
slábne a stále více 
voličů začíná „pře-
bíhat" nebo volit 
jednou tu, po druhé 
jinou stranu. Hlav-
ní příčinou oslabo-
vání identifikace s 
politickou stra-nou 
je vyšší vzdělání, 
růst geografické i 
sociální mobility a 
stále větší 
spoléhání na televi-
zi jako hlavní zdroj 
politických infor-
mací. Někteří auto-
ři tvrdí, ţe v pokle-
su identifikace se 
odráţí vzrůstající 
rozčarování voličů 
tradiční politikou a 
neschopnost stra-
nického systému 
reagovat na potřeby 
postindustriální 
společnosti. 
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Pojem 

Oslabování identi-
fikace se společen-
skou třídou 
Oslabování identi-
fikace se společen-
skou třídou (class 
dealignment) je 
slábnutí vztahu 
mezi společenskou 
třídou a podporou 
určité politické 
strany. Společenská 
třída (viz str. 213) 
můţe i nadále být 
důleţitým (moţná 
nejdůleţitějším) 
faktorem 
ovlivňujícím voli-
čovo rozhodnutí. V 
důsledku oslabo-
vání identifikace 
slábly tradiční stra-
ny s jasnou třídní 
základnou, zejmé-
na dělnické levico-
vé; to vedlo k pře-
skupování uvnitř 
stranického systé-
mu. Při vysvětlo-
vání tohoto ievu se 
pozornost obvykle 
zaměřuje na změny 
sociální struktury, 
které oslabily soli-
daristickou povahu 
identifikace s tří-
dou. Sem patří 
zburţoaznení děl-
nické třídy působe-
né zvyšujícím se 
blahobytem, přesun 
těţiště od výroby 
ke sluţbám a 
rostoucí význam 
štěpných linií mezi 
jednotlivými od-
větvími, Kde se do 
popředí dostává 
rozdělení na sektor 
veřejný a sektor 
soukromý. 

bování identifikace s politickou stranou projevuje klesajícím počtem lidí, 
kteří se registrují jako demokraté nebo republikáni, a růstem počtu 
nezávislých (z 9 % v roce 1920 na zhruba 30 % v 80. letech). V Británii se 
to projevuje slábnutím věrnosti konzervativní a labouristické straně: „velmi 
silná" identifikace s některou z těchto dvou stran klesla ze 43 % v roce 
1966 na 16 % v roce 1997. 

Sociologický model 
Sociologický model uvádí volební chování do souvislosti s členstvím ve 

skupině a tím naznačuje, ţe voliči mají tendenci hlasovat tak, jak to 
odpovídá ekonomickému a sociálnímu postavení skupiny, ke které náleţejí. 
Psychologická svázanost s politickou stranou není chápána jako výsledek 
působení rodiny, ale jako důsledek sociálních vazeb - projevují se v ní tudíţ 
různé dělící čáry ve společnosti a různá napětí v ní. Z těchto dělících čar 
jsou nejvýznamnější třída, gender, etnicita, náboţenství a region. Důsledky 
socializace tento model nepřehlíţí, do vysvětlování volebního chování 
sociálními faktory však zakalkulovává i racionalitu, jelikoţ skupinové 
zájmy mohou pomáhat utvářet vazby k politické straně. Nejzřetelnější to 
zřejmě bylo ve vztahu ke společenské třídě. 

Na systémy politických stran se dost často pohlíţelo jako na odraz 
třídního systému, kdy střední třídy představují voličskou základnu pra-
vicových stran a třídy manuálně pracujících voličskou základnu stran le-
vicových. Přesně tak se tradičně chápal systém dvou politických stran ve 
Spojeném království, tvořený labouristy a konzervativci. Peter Pulzer 
(1967: 98) se dokonce proslavil tvrzením, podle něhoţ „základem britské 
stranické politiky je třída; všechno ostatní jsou okrasy a detaily". So-
ciologický model byl však kritizován s poukazem na to, ţe se soustřeďuje 
na sociální skupiny a v důsledku toho přehlíţí jednotlivce a úlohu jeho 
osobního zájmu. Nadto je stále více empirických důkazů, ţe v moderních 
společnostech zesláblo pouto mezi sociologickými faktory a podporou po-
litických stran. Pozornost se přitom zaměřila zejména na jev označovaný 
jako oslabování identifikace se společenskou třídou. Důkazy pro to lze 
nalézt ve většině západních společností. Například ve Velké Británii po-
kleslo hlasování v absolutní shodě s třídní příslušností (tedy procento voličů 
podporujících „přirozenou" stranu své třídy), a to ze 66 % v roce 1966 na 
47 % v roce 1983. V roce 1997 dostala Labouristická strana poprvé víc 
hlasů od pracovníků nemanuálních neţ manuálních. 

Model racionální volby 
Modely racionální volby si více všímají jednotlivce neţ socializace a 

chování sociálních skupin. Voličovo rozhodnutí se zde chápe jako ra-
cionální akt: o jednotlivých voličích se má za to, ţe o tom, kterou stranu 
podpoří, se rozhodují na základě svého ryze osobního zájmu. Voliči tudíţ 

nehlasují návykově, svou volbou neprojevují některé širší vazby a citová 
pouta, ale hlasují v podstatě instrumentálně: volba je prostředek, pomocí 
něhoţ se má dosáhnout určitého cíle. Existují různé modely racionální 
volby: někteří autoři, například V. O. Key (1966), chápou hlasování jako 
jakýsi retrospektivní komentář ke straně, která je u moci a k tomu, jak její 
počínání ovlivnilo voličův výběr, zatímco jiní, například Himmelveit, 

Humphreys a Jaeger (1985), prezentují voliče jako v tom smyslu aktivní, ţe 
se chovají jako spotřebitelé a dávají najevo volbu mezi politickými 
alternativami, které jsou k maní. 
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Druhý z právě uvedených názorů zdůrazňuje význam tzv. „hlasování 
podle konkrétních témat" a naznačuje, ţe strany mohou své volební vý-
sledky výrazně ovlivnit tím, ţe přezkoumají a změní svou politiku. Obecně 
se přijímá, ţe jedním z důsledků oslabování identifikace s politickou 
stranou a se společenskou třídou bylo stále častější „hlasování podle 
konkrétních témat" (issue voting). Napomohl tomu i pluralismus a 
individualismus, posilovaný postmodernou (viz str. 84). Slabinou teorií 

racionální volby je, ţe individuálního voliče vyčleňují z jeho sociálního a 
kulturního kontextu. Jinak řečeno, schopnost hodnotit konkrétní témata a 
kalkulovat se svým zájmem (coţ je podstata instrumentálního hlasování) je 
do jisté míry strukturována širšími vazbami k určité politické straně a 
loajalitou k určité skupině. 

Mo
del dominantní ideologie 

Radikální teorie hlasování se často soustřeďují na to, nakolik je indi-
viduální rozhodnutí utvářeno procesem ideologické manipulace a ideo-

logického ovládání. V některých ohledech se tyto teorie podobají socio-
logickému modelu, protoţe i podle nich je volba odrazem postavení člověka 
v rámci sociální hierarchie. Od sociologického modelu se však liší důrazem 
na to, ţe způsob, jakým skupiny a jednotlivci své postavení vykládají, 
závisí na tom, jak jim to bylo prezentováno školou, vládou a zejména médii. 
Dunleavy a Husbands (1985) například tvrdili, ţe v době, kdy upadá vliv 

třídy na to, jak kdo ve Spojeném království hlasuje, je soutěţ politických 
stran a politická diskuse stále více ovlivňována médii. 

Na rozdíl od dřívějšího názoru, podle něhoţ masová média pouze po-
silují uţ dříve existující preference, se zde naznačuje, ţe média dokáţí 
deformovat tok politické komunikace jak tím, ţe nastolují témata, o kterých 
se bude diskutovat, tak tím, ţe preference a sympatie přímo ovlivňují. To 

má za následek, ţe odpovídají-li postoje voličů hlavním tezím dominantní 
ideologie, strany si nebudou moci dovolit přicházet s politikou, která z této 
ideologie vybočuje. Volební proces tak stávající distribuci moci a zdrojů ve 
společnosti nejen nezpochybňuje, ale naopak má tendenci ji podpořit a 
zachovat. Slabinou modelu dominantní ideologie je, ţe nadměrným 
zdůrazňováním procesu sociálního podmiňování vlastně zcela vylučuje 

individuální kalkulaci a autonomii osobnosti. 

Shrnutí 

> Reprezentace je vztah, v němţ jednotlivec nebo skupina zastupuje nějaký 
větší soubor lidí nebo jedná jeho jménem. Toho lze dosáhnout tak, ţe 
vzdělaná elita bude uplatňovat svou moudrost, ţe delegátovi budou dávány 
instrukce či rady, ţe získá mandát lidu nebo ţe reprezentanti budou vybíráni 
ze skupin, které reprezentují. 

> V moderní politice je reprezentace vţdy spojena s volbami. Pro poli-
tickou reprezentaci volby moţná nejsou podmínkou dostačující, jistě jsou 
však podmínkou nutnou. Aby ovšem mohly cílům reprezentace slouţit, 
musí volby být soutěţivé, svobodné a korektní a musí se konat na základě 
všeobecného volebního práva dospělých. 
> Volby plní řadu funkcí. Na jedné straně plní funkce typu „zdola nahoru" 

jako je nábor politických elit, reprezentace, vytváření vlád a ovlivňování 
politických linií. Radikální teoretikové naopak zdůrazňují jejich 
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funkce typu „shora dolů", ke kterým patří vytváření legitimity, formování 
veřejného mínění a pomoc při posilování elit. 
> Volební systémy se často dělí na většinové a systémy poměrného za-
stoupení. Ve většinových systémech velké politické strany zpravidla zís-
kávají větší procento křesel neţ hlasů, a tak zvyšují své šance na vytvoření 
jednobarevné vlády. V systémech poměrného zastoupení existuje přímý 

nebo přinejmenším přímější vztah mezi procentem křesel a získaných 
hlasů; tím vzrůstá pravděpodobnost koaliční vlády. 
> Většinové systémy jsou obvykle obhajovány s odůvodněním, ţe skýtají 
voličům jasný výběr potenciálních vlád, dávají vítězným politickým 
stranám politický mandát a pomáhají nastolit silnou a stabilní vládu. Na-
opak systémy poměrného zastoupení jsou obhajovány s odůvodněním, ţe 

zpravidla dávají vládě větší voličskou oporu, vedou ke konsensu a 
spolupráci mezi řadou politických stran a nastolují zdravou rovnováhu mezi 
exekutivou a shromáţděním. 
> Význam voleb úzce souvisí s faktory, které ovlivňují volební chování. 
Mezi různými teoriemi volebního chování jsou modely, které zdůrazňují 
význam identifikace s politickou stranou a navyklých náklonností, modely, 

které vycházejí z racionálního rozhodování a kalkulací s osobními zájmy a 
modely, které naznačují, ţe individuální rozhodnutí jsou utvářena 
ideologickou manipulací a kontrolou. 

Otázky k diskusi 

- Je reprezentace pouhou náhraţkou demokracie? 
- Jaké podmínky nejvíce napomáhají vzniku reprezentativní vlády? 
- Jsou volby důleţitější proto, protoţe volají politiky ke skládání účtů nebo 

protoţe zajišťují další trvání reţimu? 
- Je mezi korektností voleb a silnou a stabilní vládou vztah, který by se dal 

označit jako „něco za něco"? 
- Jak se volbám daří definovat veřejný zájem? 
- Nakolik je volební chování činnost racionální, kdy základem jsou témata 

a problémy? 
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KAPITOLA 12 

Politické strany a systémy politických stran 

„V politice je společná nenávist téměř vţdy základem přátelství." 
Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe (1835) 

Pro fungování moderní politiky jsou politické strany natolik důleţité, 
ţe se jejich úloha a význam často berou jako samozřejmost. Zapomíná se 
například, ţe strany jsou vynález poměrně nedávný. Jako politické nástroje 
k vyhrávání voleb a získávání vládní moci se objevily teprve počátkem 19. 
století. Dnes se však s nimi setkáváme prakticky všude. Neexistují jedině v 
těch částech světa, kde jsou potlačovány diktaturou nebo vojenskou 
vládou. Politická strana je zkrátka hlavní organizační princip moderní po-
litiky. Ať uţ jako mocný nástroj demokracie nebo zdroj tyranie a útlaku, 
politické strany jsou ţivotně důleţité pojítko mezi státem a občanskou spo-
lečností, mezi vládními institucemi a skupinami a zájmy ve společnosti. 
Přesto se na strany a stranické systémy stále častěji útočilo. Vytýkalo se 
jim, ţe nedokáţí artikulovat nové a stále diferencovanější cíle, které se 
v moderních společnostech vynořily a ţe nedokáţí řešit a moţná ani re-
gistrovat mnohé z jejich nejváţnějších problémů. 

Ve 12. kapitola hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy: 

- Co je politická strana? Jak lze politické strany klasifikovat? 
- Jaké jsou hlavní funkce politických stran? 
- Jak jsou strany organizovány a kdo v nich má moc? 
- Jaké existují druhy systémů politických stran? 
- Jak systém politických stran ovlivňuje celkový politický proces? 
- Jsou politické strany na ústupu a je tento ústup definitivní? 

Politika stran 

S politickými stranami se setkáváme v převáţné většině zemí a ve 
většině politických systémů. Strany mohou být autoritářské nebo demo-
kratické; o moc mohou usilovat volbami nebo revolucí; mohou vyznávat 
ideologii levicovou, pravicovou nebo středovou a dokonce mohou poli-
tické ideje zcela odmítat. Nicméně: strany, ať uţ takové nebo onaké, exi-
stují v Brazílii i v Burundi, v Norsku i na Novém Zélandě. To, ţe vznik-
nou politické strany a zformuje se určitý systém politických stran, se 
dnes chápe jako známka politické modernizace. Koncem 50. let 20. sto-
letí vládly politické strany zhruba v 80 % zemí světa. V 60. letech a na 
počátku let sedmdesátých však začal jejich význam klesat: v rozvojovém 
světě se šířily vojenské reţimy. Politickým stranám se začalo předhazo-
vat, ţe společnost rozdělují a ţe neřeší nejzávaţnější problémy chudoby 
a etnické a kmenové rivality. Vzedmutá vlna demokratizace (viz str. 110) 
však v 80. a 90. letech vedla k novému rozkvětu stran. V Asii, Africe 
a Latinské Americe bylo slábnutí nebo hroucení vojenských reţimů ves-
měs provázeno novým nástupem politických stran. Vládu jedné strany 
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Pojem 
Politická strana 
Politická strana (political party) je skupina lidí organizovaných s cílem získat vládní 
moc, a to volbami či jinak. Politické strany se často zaměňují se zájmovými sku-
pinami (viz str. 290) nebo se společenskými hnutími (viz str. 302). Čtyři 
charakteristické rysy zpravidla odlišují politické strany od jiných skupin: 
- Strany usilují o výkon vládní moci, a to získáním politických funkcí (malé strany 
ovšem mohou vyuţívat volby k tomu, aby spíše neţ moc získaly určitou politickou 
platformu). 
- Strany jsou organizované útvary s formálním členstvím, demonstrovaným „stra-
nickou legitimací". To je odlišuje od širších a vágnějších společenských hnutí. 
- Strany se obvykle zaměřují na širší škálu problémů a zabývají se všemi hlavními 
tématy vládní politiky (malé strany se však mohou zaměřit jen na jedno téma; pak se 
podobají zájmovým skupinám). 
- Strany jsou vnitřně sjednoceny - i kdyţ v různé míře - společnými politickými pre-
ferencemi a celkovou ideologickou identitou. 

v bývalých komunistických státech vystřídaly systémy zaloţené na sou-
těţi politických stran. 

Přesto by bylo omylem si myslet, ţe strany nás provázely odevţdy. 
Politické strany jsou součástí struktur masové politiky, která nastoupila 
spolu s reprezentativní vládou a s tím, jak se během 19. století postupně 
rozšiřovalo volební právo. To, čemu se říkalo „frakce" nebo „strany", 
bylo do té doby sotva víc neţ jen skupiny stejně smýšlejících politiků, 
sdruţených obvykle kolem nějakého vůdce nebo nějaké rodiny. V abso-
lutních monarchiích často vznikaly například tzv. „dvorní" strany, které 
byly výsledkem boje o moc mezi příslušníky společenské smetánky 
a mezi poradci. Kdyţ tedy kupříkladu Edmund Burke (viz str. 67) kon-
cem 18. století líčil stranu jako „uskupení lidí sdruţených kolem nějaké 
konkrétní zásady, na které se všichni mohou shodnout", měl na mysli 
vágní a neformální uskupení jako whigové a toryové, nikoli organizova-
né a stále ukázněnější mašinérie, ve které se měla tato uskupení později 
přeměnit. 

Strany moderního typu se poprvé objevily v USA. I kdyţ „Otcové za-
kladatelé", kteří stáli u zrodu americké ústavy, se stran děsili, v průběhu 
prezidentských voleb v roce 1800 se vynořila strana federalistů (později 
whigů a ještě později - od roku 1860 - Republikánská strana), která mě-
la v masách širokou podporu. Mnoho konzervativních a liberálních stran 
vzniklo z parlamentních frakcí. Teprve později, kdyţ musely oslovovat 
rozšiřující se voličstvo, si v jednotlivých volebních obvodech vytvořily 

Pojem 

Frakce, frakcionářství 
Termíny frakce a strana se původně uţívaly promiscue, jako synonyma. Dnes se ter-
mínem frakce (faction) běţněji označuje část nebo skupina v rámci nějakého širšího 
útvaru, obvykle politické strany. Třebaţe frakce mohou být stabilní, existovat po 
dlouhou dobu a mít i formální organizaci a členství, jsou jejich cíle a organizační sta-
tus sladitelné s cíli a organizačním statusem strany, v jejímţ rámci existují. Pokud 
sladitelné nejsou, pak se na takovou skupinu hledí jako na „stranu ve straně". Občas 
se rozlišuje mezi frakcemi a tendencemi (platformami); platformy jsou v tom přípa-
dě volnější a spíše neformální skupiny, které se odlišují pouze sdílenými politickými 
nebo ideologickými sklony. Frakcionářství (factionaíism) označuje buď rostoucí po-
čet frakcí nebo ostrost jejich rivality. Termín frakce se často uţívá ve významu pejo-
rativním; termín frakcionářství je pejorativní vţdy - znamená vlastně vnitřní boj, 
který oslabuje. 
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mimoparlamentní mašinérii; začaly pracovat s „agenty" v místech atd. 
Naopak socialistické strany a strany reprezentující náboţenské, etnické a 
jazykové skupiny vesměs povstaly ze společenských hnutí nebo ze zá-
jmových skupin fungujících vně státního aparátu. Teprve následně se 
přetvořily v plnohodnotné parlamentní strany, a to v naději, ţe si volbami 
zajistí formální zastoupení a budou spoluvytvářet veřejnou politiku. 
Počátkem 20. století se strany a stranické systémy staly v podstatě poli-

tickým výrazem sociálních a jiných konfliktů, jimiţ ţila společnost kolem 
nich. Výsledné formy politických stran se však značně lišily. 

Typy politických stran 

Politické strany byly klasifikovány různě. Nejdůleţitější dělení jsou 
tato: 

- strany kádrové a strany masové, 

- strany reprezentativní a strany integrativní, 

- strany ústavní a strany revoluční, 

- strany levicové a strany pravicové. 

Nejběţnější je rozlišování mezi stranami kádrovými a stranami ma-
sovými. Termín kádrová strana (cadre party) původně znamenal „strana 
notáblů", ovládaná neformální skupinou vůdců, kteří nepřikládali příliš 
velký význam budování nějaké masové organizace. V době, kdy volební 
právo bylo omezené, se takové strany rodily jedině z parlamentních frakcí 
nebo klik. Dnes se však termín „kádrová" častěji (například v ko-

munistických stranách) uţívá na označení strany tvořené především vy-
školenými a profesionálními straníky, od kterých se očekává, ţe budou 
projevovat vysokou míru politické angaţovanosti a doktrínami ukázně-
nosti. V tomto smyslu byly kádrovými stranami například Komunistická 
strana Sovětského svazu, nacistická strana v Německu a fašistická strana v 
Itálii; dnes jsou jimi například Čínská komunistická strana a v jistém ohledu 

i Indická kongresová strana. Pro tyto strany je příznačné, ţe se opírají o 
politicky aktivní elitu (obvykle podléhající polovojenské kázni), která je 
schopna nabídnout masám ideologické vedení. I kdyţ se do těchto stran 
přijímá na základě přísných politických kritérií, silným motivem ke vstupu 
do nich je často kariérismus a snaha opatřit si výhody, jak to ostatně zjistili 
jak sovětští komunisté, tak nacisté. 

Masová strana (mass party) klade naopak značný důraz na početné 
členstvo a vytváření široké voličské základny. Rozšíření volebního práva 
sice přinutilo i liberální a konzervativní strany, aby se snaţily oslovit masy, 
prvními příklady masových stran však byly evropské socialistické strany 
jako například sociální demokracie v Německu a Labouristická strana ve 
Spojeném království, které si vybudovaly organizační strukturu, jejímţ 

úkolem bylo především mobilizovat podporu dělnictva. Hlavním rysem 
těchto stran je, ţe zdůrazňují spíše získávání členů a organizaci neţ 
ideologii a politické přesvědčení. I kdyţ jsou tyto strany často organizovány 
formálně demokraticky, členstvo - s výjimkou menšiny aktivistů - se na 
jejich činnosti obvykle podílí jen málo a na principech a cílech se shoduje 
jen obecně. 

Většina moderních stran patří do kategorie, kterou Otto Kirchheimer 
(1966) pojmenoval „catch-all parties", tedy strany s širokým záběrem, 
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Racionální volba 
(rational choice). 
Jeden z přístupů k 
politice, který 
vychází z 
předpokladu, ţe 
jednotlivci jsou ra-
cionálně uvaţující 
aktéři sledující 
vlastní prospěch; 
„ekonomická" teo-
rie politiky. 

pokud moţno všezahrnujícím. Jde o strany, které výrazně omezují svou 

ideologickou výbavu, aby mohly oslovit co největší počet voličů. Kirch-
heimer měl na mysli zejména německou Křesťanskodemokratickou unii 
(CDU); nejlepším příkladem stran typu „catch-all" jsou však republikáni a 
demokraté v USA. Také moderní deideologizované socialistické strany jako 
například němečtí sociální demokraté nebo britští labouristé odpovídají 
tomuto popisu. Od klasické masové strany se odlišují tím, ţe zdůrazňují 

spíše vedení a jednotu neţ úlohu jednotlivých členů. Místo aby se opíraly o 
nějakou konkrétní společenskou třídu nebo skupinu chtějí především 
vytvářet rozsáhlé koalice podpory. 

Druhá klasifikace politických stran, se kterou přišel Sigmund Neumann 
(1956), rozlišuje mezi tzv. reprezentativními stranami a stranami 
integrativními. Reprezentativní strany (parties of representation) spatřují 

svou hlavní funkci v zajišťování voličských hlasů. Veřejné mínění se proto 
snaţí spíše odráţet neţ utvářet. V tomto smyslu si osvojují strategii „catch-
all" a pragmatismus tudíţ kladou nad principy a průzkumy veřejného 
mínění nad mobilizování lidu. To, ţe právě tyto strany v moderní politice 
převaţují, značně podpořilo argumenty zaloţené na modelu politického 

chování, označovaného racionální volba. Z tohoto modelu vycházejí 
například Joseph Schumpeter (viz str. 248) a Anthony Downs, kteří politiky 
líčí jako bytosti usilující o moc, ochotné sledovat jakoukoli politiku, která 
jim můţe přinést volební úspěch. 

Strany integrativní {parties of integration) naopak sledují strategie spíše 
aktivní neţ reaktivní; chtějí spíše masy mobilizovat, vychovávat a in-

spirovat neţ jen reagovat na jejich problémy. I kdyţ Neumann typickou 
mobilizující stranu chápal jako ideologicky ukázněnou stranu kádrovou, 
mobilizující tendence se mohou projevovat i u masových stran. Dokud je 
volební neúspěch neodradí, socialistické strany se například snaţí „získat" 
voličstvo pro víru v prospěšnost veřejného vlastnictví, plné zaměstnanosti, 
přerozdělování, sociálního zabezpečení atd. Tento přístup - tak trochu 

kupodivu - si za Margaret Thatcherové v 80. letech osvojili i britští kon-
zervativci. Thatcherová odhodila tradiční nechuť této strany k ideologii (viz 
str. 63) a abstraktním principům a pustila se do „politiky zaloţené na 
přesvědčení" (conviction politics): začala sledovat mobilizační strategii, 
jejímţ základem byly rozhodná podpora daňových škrtů a podnikání, zvy-
šování individuální odpovědnosti, omezování moci odborů atd. 

Třetí typ klasifikace rozlišuje mezi stranami ústavními a revolučními. 
Ustavní strany respektují práva a nároky ostatních stran a fungují tudíţ v 
rámci pravidel a omezení. Uznávají, ţe něco jiného je strana a něco jiného 
stát. Uznávají rozdíl mezi stranou, která je u moci (která momentálně 
vládne) a mezi státními institucemi (byrokracií, soudci a soudy, policií 
apod.), které jsou formálně nezávislé a politicky neutrální. Ústavní strany 

zejména uznávají a respektují pravidla volební soutěţe. Uznávají, ţe stejně 
snadno mohou být volbami k moci přivedeny jako od moci odstaveny. V 
liberálních demokraciích mají tuto ústavní povahu všechny strany 
„hlavního proudu". 

Naopak revoluční strany (revolutionary parties) jsou protisystémové 
nebo protiústavní, ať stojí nalevo nebo napravo. Snaţí se uchopit moc a 

rozbít stávající ústavní strukturu, a to za pouţití taktiky sahající od 
otevřeného povstání a lidové revoluce ke kvazilegalismu, který praktikovali 
nacisté a fašisté. V některých případech jsou revoluční strany for- 
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málně zakazovány, a to tak, ţe jsou označovány za „extremistické" nebo 

„antidemokratické"; tak tomu bylo například v Německu po 2. světové 
válce. Kdyţ se však tyto strany dostanou k moci, bez výjimky se z nich 
stávají strany „vládnoucí" nebo reţimní, které potlačují konkurenční strany 
a vytvářejí si trvalý vztah se státním mechanismem. V systémech jedné 
strany, nastolených ať uţ pod praporem komunismu, fašismu, nacionalismu 
nebo jakýmkoli jiným, byl rozdíl mezi stranou a státem natolik setřen, ţe 

„vládnoucí" strana se fakticky dosadila na místo vlády a vytvořila jakýsi 
splynuvší aparát „státostrany". Například v SSSR bylo zcela běţné, ţe 
generální tajemník KSSS vystupoval jako nejvyšší představitel výkonné 
moci nebo hlava státu, aniţ by se obtěţoval formálně státní funkci 
zaujmout. 

Konečně se politické strany klasifikují podle ideologické orientace: 

rozlišují se zejména strany označované za levicové a strany označované za 
pravicové (viz str. 270). Strany povaţované za součást „levice" (po-
krokové, socialistické a komunistické strany) se vyznačují zájmem o změnu 
ať uţ formou sociální reformy nebo celkové ekonomické transformace. 
Tyto strany tradičně nacházely podporu v řadách chudých a 
znevýhodněných (v urbanizovaných společnostech příslušníků tříd 

pracujících, resp. dělnických tříd). Strany, o nichţ se má za to, ţe tvoří 
„pravici" (ze-jména konzervativní a fašistické) vcelku podporují stávající 
společenský řád a v tomto smyslu jsou silou usilující o kontinuitu. Mezi 
jejich stoupence obvykle patří podnikatelé a materiálně saturované střední 
třídy. Koncepce vycházející z jasného rozdělení na strany levicové a strany 
pravicové je však v nejlepším případě zjednodušující, v nejhorším zcela 

zavádějící. Nejen ţe levice i pravice se často člení podle kritérií 
reformistický - revoluční a ústavní - povstalecký; jde i o to, ţe všechny 
strany, a strany ústavní zejména, mají tendenci být „širokými církvemi", 
jelikoţ i ony mají svá levicová a pravicová křídla. Nadto volební soutěţ 
vede k zamlţování ideologických identit, kdy je běţné, ţe kdysi uctívané 
ideologické zásady se ve snaze získat hlasy odhazují. Například britská 

Labouristická strana se ve snaze získat podporu tzv. stře-dostavovské 
Anglie posunula do ideologického středu; přitom si dokonce obstarala i 
novou nálepku „nových" labouristů. Ostatně i odklon od starých třídních 
polarit a příklon k novým politickým tématům jako například ţivotní 
prostředí, práva zvírat a feminismus vedl k tomu, ţe konvenční představy o 
levici a pravici uţ jsou moţná zcela k nepotřebě (Giddens, 1994). 

Funkce politických stran 

Politické strany jsou sice definovány svým hlavním účelem (obsazení 
politických funkcí a převzetí vládní moci), jejich vliv na politický systém je 
však podstatně širší a mnohostrannější. Samozřejmě jakékoli generalizace 
pokud jde o funkce politických stran jsou nebezpečné. Ústavní strany 
fungující v rámci volební soutěţe jsou obvykle prezentovány jako bašty 
demokracie a v samé jejich existenci se často spatřuje dokonce rozhodující 

důkaz přítomnosti zdravého demokratického systému. Naopak reţimní 
strany, které mají monopol politické moci, jsou, a to ještě častěji, 
prezentovány jako nástroje manipulace a politické kontroly. Přesto lze řadu 
obecných funkcí identifikovat. Hlavními funkcemi jsou: 
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Pravolevé politické spektrum (political spectrum) je jakýsi samoznak, 

nímţ popisujeme politické ideje a názory, a to tak, ţe souhrnně označujeme 

ideologická stanoviska politků, stran a hnutí. Vznikl 
za francouzské revolu-ce a souvisí s místy, která 

jednotlivé skupiny zaujaly na prvním zasedání 
francouzských 

Generálních stavů v roce 1789 Termíny levice a pravice však ţádný jasné 
definovaný význam nemají Lineární oolitické snektrum (viz graf 12.1) 
shrnuje různé postoje k ekonomice a k úloze státu, levicové názory 
upřednostňují státní zásahy a kolektivismus, pravicové trh a individualismus. 
V tom se údajně projevují hlubší ideologické a hodnotové rozdíl a to: levice, 
pravice 
svoboda, autorita 
rovnost, hierarchie 
bratrství, řád 
práva, povinnosti 
pokrok, tradice 
reforma, reakce 
internacionalismus, nacionalismus. 
Alternativní podkovitové politické spektrum bylo vypra- 
cováno po 2. světové válce, aby jasně upozornilo na totalitní a monistické 
antipluralistické tendence jak fašismu, tak komunismu a postavilo je do 
protikladu údajně tolerantnosti a otevřenosti těch přesvědčení, která před- 
stavují hlavní proud. Autoři, kteří jako např. Hans Eysenc 1964- 
navrhli dvoudimenzionální politické spektrum, se primitiv- 
nost a nedůslednost tradičního levopravého spektra snaţili napravit tím, ţe 
k němu přidali spektrum vertikální, sahající od autoritářství ke svobodomy- 
slnosti. To umoţňuje oddělit postoje k organizaci ekonomiky od postojů 
k občanské svobodě. 
  

 

- reprezentace, 

- formování a doplňování elity, 
- formulování cílů, 

- artikulace a agregace zájmů, 

- socializace a mobilizace, 
- organizování vlády. 

Reprezentace 

 V reprezentaci (viz str. 244) se často spatřuje hlavní funkce politických 
stran. Jde tu o schopnost stran reagovat na názory členů i voličů a 
artikulovat je. Řečeno jazykem teorie systémů, politické strany jsou 
hlavními dodavateli „vstupů", které zajišťují, ţe vláda bude mít na zřeteli 
potřeby a přání společnosti. Tuto funkci lze evidentně plnit nejlépe -a podle 
některých jedině - v otevřeném systému, který je zaloţen na soutěţi a který 
nutí strany reagovat na preference lidí. Teoretikové racionální volby, 
například Anthony Downs (1957), vysvětlují tento proces poukazem na to, 
ţe politický trh se podobá trhu ekonomickému, totiţ v tom smyslu, ţe 
politikové si při shánění voličských hlasů v podstatě počínají jako 
podnikatelé, tedy ţe strany se chovají v podstatě jako podniky. Moc mají 
tudíţ konec konců spotřebitelé, tj. voliči. Tento „ekonomický model" lze 
však kritizovat s tím, ţe strany se snaţí nejen na veřejné mínění reagovat, 
ale také ho „utvářet" čili mobilizovat, ţe představa voličů jako 
informovaných, racionálních a na problémy zaměřených konzumentů je 
sporná a ţe škála spotřebitelského (nebo voličského) výběru je často úzká. 
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Lineární spektrum 

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Graf 12.1 Lineární 

komunismus socialismus  liberalismus konzervatismus      fašismus        politické spektrum 
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Formování a doplňování elity 
Všechny strany odpovídají za to, ţe státy vybaví politickými vůdci. 

Jednou ze vzácných výjimek z tohoto pravidla byl generál de Gaulle, který 
se v roce 1944 Francii nabídl jako nad stranami stojící „spasitel" sám. 

Strany typu Unie za novou republiku byly jeho výtvorem, nikoli on jejich. 
Daleko častěji se politikové dostávají k funkcím v důsledku svého 
postavení ve straně: v prezidentských volbách se obvykle utkávají straničtí 
vůdcové, zatímco v parlamentních systémech se normálně vůdce nejsilnější 
strany v parlamentu stává premiérem. Místa ve vládách se obvykle obsazují 
významnými stranickými představiteli. V prezidentských systémech, 

například v USA, však existují výjimky, jelikoţ tyto systémy umoţňují 
dosazovat do funkcí nestraníky. Ve většině případů jsou tudíţ strany 
hřištěm, na kterém politikové trénují; strany je výbavu- 
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Pojem 

Primárky 
Primárky (primáty 
election, primaries) 
jsou vnitrostranické 
volby, v nichţ se 
vybírají kandidáti, 
kteří budou 
nasazeni do boje v 
následných 
„oficiálních" vol-
bách. V průběhu 
20. století se pri-
márky staly hlav-
ním nominačním 
mechanismem v 
USA, kde se uţívají 
iok výběru delegátů 
stranických 
konvencí ao stranic-
kých vůdců. Ve 
většině členských 
států USA se Konají 
„uzavřené" pri-
márky, jichţ se 
mohou účastnit jen 
registrovaní stou-
penci strany (coţ 
není totéţ co čle-
nové); „otevře-
ných" primárek se 
mohou účastnit 
všichni voliči bez 
ohledu na stranic-
kou příslušnost ne-
bo stranické sym-
patie. Význam pri-
márek spočívá v 
tom, ze skýtají 
řadovým voličům 
větší hlas ve stra-
nických záleţitos-
tech a vedou k po-
litice orientované 
spíše na kandidáty 
neţ na strany. Ús-
pěch v primárkách 
kandidátovi umoţ-
ňuje získat kontrolu 
nad stranickým 
aparátem; věci se 
tudíţ neponecháva-
jí jen v rukou sa-
motné strany. 

jí dovednostmi, znalostmi i zkušenostmi a skýtají jim i jakýsi kariérní řád, 
byť odvislý od toho, jak uspěje strana. To, ţe strany mají vládní funkce v 
podstatě ve svých rukou, lze ovšem i kritizovat. Tak se totiţ zajišťuje, ţe 
političtí vůdcové přicházejí z relativně úzkého okruhu talentů, z řad čelných 
představitelů hrstky politických stran. V USA se však toto „smrtící sevření" 
politických stran uvolnilo rozsáhlým pouţíváním primárek, které oslabují 
kontrolu strany nad výběrem a nominováním kandidátů. 

Formulování cílů 
Politické strany byly tradičně jedním z nástrojů, pomocí nichţ si spo-

lečnosti vytyčují společné cíle a v některých případech i zajišťují jejich 
dosahování. Strany plní tuto roli proto, protoţe v boji o moc formulují 
vládní programy (na konferencích, sjezdech, konventech, ve volebních 

programech atd.), které jim mají získat podporu veřejnosti. To neznamená 
jen ţe strany jsou hlavním zdrojem iniciativy v politice; stranu to také 
podněcuje prezentovat provázané soubory praktickopolitických alternativ, 
které voličům umoţňují vybrat si mezi realistickými a dosaţitelnými cíli. 

Tuto funkci nejzřetelněji plní strany v parlamentních systémech, které 

mohou tvrdit, ţe jsou-li volbami přivedeny k moci, získaly k realizaci své 
politické linie mandát (viz str. 247). K tomu ovšem můţe dojít i v 
prezidentských systémech s politickými stranami, které jinak obvykle ţádný 
jasný program nemají; například při amerických volbách do Kongresu v 
roce 1994 vystoupili republikáni s programovým dokumentem „Smlouva s 
Amerikou". Tendence k deideologizovaným stranám typu „catch-all" i 

skutečnost, ţe ve volebních kampaních se klade stále větší důraz spíše na 
osobnosti a image neţ na politická opatření a problémy, však vliv stran na 
formulování politické linie a konkrétních politických opatření celkově 
sníţily. Nadto stranické programy jsou téměř vţdy ovlivňovány tlaky ze 
strany státní sluţby a zájmových skupin a přizpůsobují se situaci na domácí 
i mezinárodní scéně. Realizace politických opatření je naopak zpravidla v 

rukou spíše byrokracií neţ stran, nepočí-táme-li monopartijní systémy typu 
těch, které existovaly, resp. existují v ortodoxních komunistických zemích, 
kde je státní aparát na všech úrovních pod dozorem „vládnoucí" strany. 

Artikulování a agregace zájmů 
Při vypracovávání kolektivních cílů pomáhají strany rovněţ artikulovat 

a agregovat rozmanité zájmy, které ve společnosti existují. Strany se 

fakticky často mění v mechanismy, pomocí nichţ podnikatelské organizace, 
organizace pracujících, odborové svazy, náboţenské, etnické či jiné 
skupiny prosazují nebo obhajují různé své zájmy. Například britská 
Labouristická strana byla výtvorem odborového hnutí, kterému šlo o to, 
zajistit politickou reprezentaci dělnictva. Jiné strany zase zájmy a skupiny k 
sobě fakticky lákaly, a to ve snaze rozšířit svou voličskou základnu; 

americké politické strany si tak ve vztahu ke skupinám přistěhovalců po-
čínaly koncem 19. a počátkem 20. století. 

Skutečnost, ţe všechny strany, které v rámci jednotlivých zemí působí, 
artikulují poţadavky mnoha skupin, vede strany k tomu tyto zájmy 
agregovat, tedy začleňovat do jakéhosi soudrţného a vzájemně prováza- 
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ného celku, a tudíţ jedny zájmy vyvaţovat jinými. Strany operující v 
ústavním systému tak evidentně činí pod tlakem volební soutěţe. Zájmy ale 
artikulují a agregují i monopolistické strany, a to díky těsné propojenosti se 
státem a v systémech centrálního plánování zejména s ekonomikou. Ani 
tam, kde strany spolu soutěţí, všechny zájmy ovšem artikulovány nejsou; 
platí to zejména o zájmech těch, kteří mohou nejvíc trpět vyřazováním ze 

společnosti. 

Socializace a mobilizace 
Ve stranách se diskutuje, strany vedou volební kampaně a strany soutěţí 

ve volbách - tím vším jsou důleţitými agenty politického vzdělávání, 
výchovy a socializace. To, na která témata se strany rozhodnou zaměřit, 
pomáhá nastolovat problémy, o které v politice půjde, a hodnoty a postoje, 

které vyznávají a dávají najevo, se stávají součástí širší politické kultury 
(viz str. 222). Monopolistické strany otevřeně přiznávají, ţe propagování 
„oficiální" ideologie (ať jde o marxismus-leninismus, naci-onální 
socialismus nebo prostě o myšlenky charismatického vůdce) je jejich 
důleţitou, ne-li vůbec nejdůleţitější funkcí. 

V ústavních systémech působící strany hlavního proudu, které vedou 

skupiny k tomu, aby jednaly v rámci pravidel demokratické hry a mobi-
lizují tak podporu pro reţim jako takový, hrají roli neméně významnou. 
Například vznik socialistických stran koncem 19. a počátkem 20. století byl 
důleţitým nástrojem integrace dělnické třídy do industriální společnosti. 
Schopnost politických stran mobilizovat a socializovat však v mnoha 
zemích zpochybnily důkazy o slábnoucí politické identifikaci (viz str. 261) 

a narůstající znechucenosti běţnými prosystémovými stranami. Problém, 
který před stranami stojí, spočívá do jisté míry v tom, ţe samy jsou 
socializovány (někdo by řekl korumpovány) vládní zkušeností, která vede, 
jak se zdá, k tomu, ţe se jim stále méně daří probouzet stranické sympatie a 
budovat k sobě citové vazby. 

Organizování vlády 

Často se tvrdí, ţe bez politických stran by se v moderních společnostech 
nedalo vládnout. Za prvé, strany pomáhají při vytváření vlád, a to v 
parlamentních systémech natolik, ţe lze hovořit o „vládě stran" (viz str. 
279). Strany rovněţ dodávají vládám jistou stabilitu a semknutost, zvláště 
pocházejí-li členové vlády z jedné politické strany a jsou-li tudíţ spjati 

společnými sympatiemi a citovými pouty. Dokonce i koaliční vlády, tvo-
řené zástupci různých politických stran, se spíše sjednotí a shodnou neţ 
vlády sestávající z nezávislých jednotlivců, z nichţ kaţdý má své priority. 

Strany dále usnadňují spolupráci dvou hlavních mocí, resp. jejích no-
sitelů: shromáţdění a exekutivy. V parlamentních systémech se to účinně 
zajišťuje tím, ţe vláda je tvořena zástupci strany nebo stran, které mají ve 

shromáţdění většinu. Avšak i v prezidentských systémech můţe nejvyšší 
představitel exekutivy vykonávat jistý vliv, ne-li kontrolu, mů-ţe-li se 
dovolat jednoty strany. Konečně, strany - přinejmenším v systémech, kde 
existuje politická soutěţ - jsou ţivotně důleţitým zdrojem opozice a kritiky, 
a to jak ve vládě, tak mimo ni. To rozšiřuje politickou diskusi, vychovává 
voličstvo a pomáhá zajistit, ţe vláda bude důsledněji a do větší hloubky 

hodnocena a ţe tudíţ bude moţná funkčnější. 



Téma: 
Ţelezný zákon oligarchie 

0ligarchie je vláda malé skupiny lidí. Ţelezný zákon oligarchie (iron 
law of 
oligarchy), který formuloval Michels {1911), naznačuje, ţe politické a fak-
ticky veškeré organizace nevyhnutelné tíhnou k oligarchičnosti. Participač- 
ní neboli demokratické struktury nedokáţí tendencím k oligarchii čelit; mo 
hou je pouze maskovat.  

Na podporu tohoto zákona předloţil Michels několik  

argumentů: 

 
- Skupiny elit jsou důsledkem nezbytné specializace. Příslušníci elity mají 

větši odborné znalosti a lepší organizační schopnosti neţ řadoví členové. 
- Vůdcové vytvářejí kompaktní skupiny, jelikoţ vědí, ţe tím vzrůstají jejich 

ŠANCE NA SETRVÁNÍ U MOCI.  
- Radovi členové organizace mají sklon být apatičtí, a jsou tudíţ vcelku 

ochotni akceptovat svou podřízenost a uctívat vůdce. 

Vnitrostranické uspořádání: kdo má v rukou moc? 

Vzhledem k tomu, jak neobyčejně důleţitou roli strany hrají, byla 
značná pozornost věnována otázce, kdo má v nich v rukou moc. Organizace 
a struktura je totiţ jistým vodítkem i k tomu, jak je distribuována moc v 
celé společnosti. Mohou strany fungovat jako demokratické útvary, které 
rozšiřují participaci a přístup k moci? Nebo jen utvrzují nadvládu vůdců a 
elit? 

Jedním z prvních pokusů zkoumat vnitrostranickou demokracii byla 
Ostrogorského práce Demokracie a organizace politických stran (1902), ve 
které se tvrdilo, ţe zastupování jednotlivých zájmů ustoupilo narůstajícímu 
vlivu stranických aparátů a kontrole vykonávané skupinou nejvyšších 
stranických činitelů stran. Tento názor ve zhuštěné podobě formuloval 
rovněţ Robert Michels ve své knize Politické strany (1911), a to jako 
„ţelezný zákon oligarchie", podle něhoţ -jak se vyjádřil Michels -„kdo říká 
organizace, říká oligarchie". Michels (1876-1936), čelný teoretik elit, 
zamýšlel analyzovat mocenskou strukturu Německé sociální demokracie 
(SPD); dospěl k závěru, ţe bez ohledu na formálně demokratickou 
strukturu, kterou tato strana vykazuje, je moc soustředěna v rukou úzké 
skupiny stranických vůdců. 

Michelsovi byl tento „zákon" vysvětlením nevyhnutelného selhání 
demokratického socialismu; zároveň rozbil mýtus politické demokracie. 
Kritikové však poukazují na to, ţe Michelsovy závěry jsou zobecněním 
situace v jedné konkrétní straně v jednom konkrétním čase, a ţe nadto 
vycházejí z psychologických teorií, o nichţ lze diskutovat. V praxi se totiţ 
ukázalo, ţe stranické elity jsou často spíše rozděleny na frakce a ţe i členská 
masa je méně lhostejná a odevzdaná, neţ jak Michels naznačoval. 
Modernější verzi této teorie předloţil Robert McKenzie v práci Britské 
politické strany (1955). McKenzie se postavil proti běţnému názoru, ţe 
Konzervativní strana je elitistická a ovládaná vůdci, zatímco Labou-ristická 
strana vykazuje vysokou míru vnitrostranické demokracie. I kdyţ se obě 
strany liší strukturou i hodnotovým systémem, McKenzie dospěl k závěru, 
ţe distribuce moci v nich je v podstatě stejná: obě jsou ovládány skupinou 
parlamentních vůdců. 

Byly podniknuty pokusy demokratické a participační rysy strany re-
formami posílit. K jednomu z nejznámějších došlo v 70. a 80. letech v 
USA. Americké politické strany se od svých evropských protějšků v 
mnohém odlišují. Jsou to volné koalice někdy konfliktních zájmů, které drţí 
pohromadě sotva víc neţ jen potřeba zvládnout prezidentské volby; jsou 
tudíţ značně decentralizované a v podstatě neprogramové. Stra- 
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ničtí bossové ve členských státech nebo ve městech (dědictví „mašiné-
rií" z počátku 20. století) tradičně vystupovali jako zprostředkovatelé 
moci a na nominačních konvencích měli rozhodující vliv. Po protestech 
a střetech na celostátní demokratické konvenci v Chicagu v roce 1968 
však vzniklo reformní hnutí, které se snaţilo oslabit moc místních stra-
nických vůdců a posílit roli řadových členů. 

Toho se dosáhlo především širším vyuţíváním nominačních primárek 
a kaukusů. Kaukusy a primárky vedly - nejprve u demokratů a pak i 
u republikánů - k tomu, ţe do stranické politiky bylo vtaţeno víc akti-
vistů a ţe nakonec byli nominováni také ideově profilovanější kandidá-
tu jako George McGovern v roce 1972 za demokraty a Ronald Reagan 
v roce 1980 za republikány. Tyto tendence však vyvolaly znepokojení, 
zejména u demokratů, kteří se obávali, ţe otevřenější struktury, umoţ-
ňující širší participaci, povedou k nominaci ne volitelných outsiderů. Obě 
velké strany v USA na to reagovaly modernizací a posílením struktury 
svých výborů, zejména na celostátní úrovni a na úrovni volebních obvo-
dů ať uţ kongresových nebo senátních. To se vydávalo za „ohroţování 
stran"; ve skutečnosti to spíš dokazuje, ţe strany chtějí zajistit jednotli-
vým kandidátům větší voličskou podporu neţ ţe by jim šlo o přechod 
k volbám evropského typu, ve kterých v centru pozornosti nejsou jednot-
liví kandidáti, ale strany. 

Podobné kroky směrem k demokratizaci byly počátkem 80. let patr-
né i v britské Labouristické straně. Narůstající nespokojenost aktivistů 
ve volebních obvodech, motivovaná pocitem, ţe parlamentní vůdcové 
„zradili socialismus", naplno propukla po volební poráţce strany v roce 
1979. Reformistům, v jejichţ čele stál Tony Benn, se podařilo posílit 
stranu „za zdmi parlamentu", a to zavedením povinného „nového výbě-
ru" poslanců, ucházejících se o znovuzvolení a tím, ţe se začalo pouţí-
vat shromáždění volitelů, která volí vůdce strany a jeho zástupce. Čle-
nům strany z jednotlivých volebních obvodů i z přidruţených odboro-
vých svazů se tak poprvé umoţnilo podílet se na volbách stranického ve-
dení. Posílením vnitrostranické demokracie se však pouze prohloubily 
rozpory ve straně; to přispělo k rozkolu, který v roce 1981 vyústil ve 
vznik Sociálně demokratické strany a v zatíţení strany neuceleným vo-
lebním programem z roku 1983. 

Na opakované volební poráţky reagovala Labouristická strana ná-
vratem k centralizaci. Návrat k pyramidální mocenské struktuře lze spat-
řovat v revizi politiky, kterou v letech 1987-1989 inicioval tehdejší vůd-
ce labouristů Neil Kinnock, v oslabení vlivu odborů, a to zavedením 
principu „jeden člen, jeden hlas" v roce 1993, kdy stranu vedl John 
Smith, v přeformulování článku 4 labouristických stanov (podle něhoţ 
strana podporuje veřejné vlastnictví), jeţ bylo úspěchem Tonyho Blaira, 
a v prohlášení z roku 1997, ţe strana vládne jako „noví" labouristé. Pře-
chod od hegemonie levicových aktivistů z počátku 80. let k opětnému 
upevnění pozic stranického vedení mnohé přiměl znovu vzkřísit oligar-
chickou tezi Roberta McKenzie z 50. let, ze které vysvítalo, ţe mocen-
ské struktury Labouristické i Konzervativní strany si jsou v podstatě po-
dobné. Na tomto procesu je však zajímavé to, ţe oligarchizační tenden-
ce -jak se ukazuje - nevyplývají z dynamiky organizace, ale z potřeby 
strany udrţet jednotu a obnovit důvěru voličů. 

Při zodpovídání otázky, kdo má ve straně v rukou moc, je existence 
frakcí a názorových proudů stejně významná jako formální organizace. 

Pojem 
Stranická demo-
kracie 
Stranická demokra-
cie (party democra-
cy) je jednou z fo-
rem vlády lidu, 
uskutečňované pro-
střednictvím poli-
tické strany jako 
demokratické insti-
tuce. Na to, jak to-
ho dosáhnout, exis-
tují dva názory. 
Podle prvního (kla-
doucího důraz na 
vnitrostranickou 
demokracii - intra-
party democracy) 
jsou strany demo-
kratické subjekty v 
tom smyslu, ţe moc 
je v nich rozsáhle a 
rovnoměrně 
distribuována. Z to-
ho například vyplý-
vá, ţe by v nich 
měla existovat širo-
ká particirjaceo na 
volbách vůdců a 
výběru kandidátů a 
ţe při tvorbě poli-
tiky by měly hlavní 
roh hrát stranické 
sjezdy, konference a 
konvence. Podle 
druhého názoru de-
mokracie káţe, aby 
moc tvořitpolitiku 
byla soustředěna v 
rukou volených, a 
tudíţ odpovědných 
straníků. Rozsáhlý a 
rovnoměrný rozptyl 
moci by podle 
tohoto názoru mohl 
vést k tyranii 
nevolených aktivis-
tů z řad voličů. 

Politika mašinérií 
(machine politics). 
Politický styl, kdy 
straničtí „bossové" 
ovládají masovou 
organizaci kliente-
lismem a poskyto-
váním výhod. 
Kaukus {caucus).o 

Shromáţdění členů 
politické strany, 
které má jmenovat 
kandidáty do voleb 
nebo prodiskutovat 
legislativní návrhy 
ještě dříve, neţ se 
o nich začne for-
málně jednat. 
Sbor volitelů 
(electoral college). 
Mechanismus ne-
přímých voleb; or-
gán tvořený voliteli 
pověřenými zajistit 
obsazení stranické 
nebo veřejné funk-
ce volbou. 
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Demokratický 
centralismus (de-
mocratic centra-
lism). Leninský 
princip výstavby 
strany, zaloţeny na 
údajné vyváţenosti 
svobodné diskuse a 
naprosté akční 
jednoty. 

Všechny strany, a to i strany navenek monolitní, vykazují jistou míru 
vnitřní politické a ideologické rivality; máme-li zjistit, jaká je autorita 
stranických vůdců, je nanejvýš důleţité odhalit, nakolik se tato rivalita 
projevuje konfliktem mezi organizovanými a soudrţnými skupinami. 
V některých případech se frakce od stran odtrhnou: evropské komunis-
tické strany vznikaly mnohdy tak, ţe část socialistických stran se po Říj-
nové revoluci roku 1917 osamostatnila. Frakcionářství závisí často na 
váze, kterou strany přikládají idejím a ideové orientaci. Zatímco prag-
matické pravicové strany musí protichůdné tendence pouze vyvaţovat 
nebo usmiřovat, ideologičtější levicové strany se musí potýkat s otevře-
ným nesouhlasem a institucionalizovanou rivalitou. Připočteme-li k to-
mu sklon těchto stran prosazovat vnitrostranickou demokracii, výsled-
kem je, ţe vést tyto strany je celkově obtíţnější neţ vést strany liberální 
či konzervativní. 

Důleţitější je ovšem moţná to, nakolik je moc ve stranách skutečně 
zajištěna. V jistém smyslu je frakcionářství luxus, který si mohou dovolit 
jen strany, které jsou dlouhodobě vládní. Monopolistické komunistické 
strany proto mohly drţet frakcionářství na uzdě jedině tuhou kázní, 
vynucovanou za pomoci svěrací kazajky demokratického centralismu. 
Tím se také vysvětluje navýsost frakcionářská povaha „dominantních" 
stran typu italské Křesťanskodemokratické strany nebo japonské Libe-
rálně demokratické strany. Britská Konzervativní strana je příkladem 
strany, jejíţ étos kdysi zdůrazňoval zejména uctivou podřízenost a loaja-
litu, která se však v důsledku posilování svého ideologického charakteru 
a opakovaného volebního úspěchu po roce 1979 v 80. a 90. letech stále 
více drobila na frakce. Tlaky zdola tak straně dodaly demokratičtější 
povahu neţ jak by naznačovala její formální struktura, ve které domino-
val vůdce. Nejmarkantnějším příkladem negativních důsledků, k nimţ 
tento proces můţe vést, byla Margaret Thatcherová, která byla v roce 
1990 zbavena stranického vůdcovství navzdory tomu, ţe strana předtím 
třikrát po sobě vyhrála všeobecné volby. Týţ jev bylo moţno jasně po-
zorovat i v letech 1992-1997, kdy vůdce konzervativců John Major byl 
v neustálé „bojové pohotovosti". 

Systémy politických stran 

Politické strany jsou důleţité nejen pro funkce, které plní (reprezen-
tace, formování a doplňování elity, agregace zájmů atd.), ale i proto, pro-
toţe sloţité vztahy mezi nimi mají zásadní význam při utváření praktic-
kého fungování politických systémů. Tomuto propletenci vztahů se říká 
systém politických stran. Nejběţnější způsob, jak popsat různé typy 
systému politických stran, je poukázat na počet stran soutěţících o moc. 
Podle toho rozlišil Duverger (1954) systémy „jedné strany", „dvou 
stran" a „více stran". Třebaţe se tato typologie běţně uţívá, nelze stra-
nické systémy redukovat jen na „hru s čísly". 

Stejně důleţitá jako počet stran soutěţících o moc je relativní velikost 
stran, projevující se jejich voličskou silou a zastoupením v zákonodár-
ném sboru. Jak ukázal Sartori (1976), ze všeho nejdůleţitější je zjistit 
„relevanci" (resp. „koaliční potenciál") stran při vytváření vlády a ze-
jména to, zda jim jejich velikost skýtá vyhlídky na získání vládní moci 
nebo aspoň podílu na ní. Tento přístup se často projevuje rozlišováním 
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mezi stranami „hlavními" (major) čili zaměřenými na vládnutí, a strana-
mi spíše okrajovými, „menšími" (minor); ani jednu z těchto kategorií ne-
lze přitom definovat s matematickou přesností. Třetím hlediskem je vzá-
jemný vztah „relevantních" stran. Vyznačuje se systém politických stran 
spoluprácí a konsensem nebo konfliktem a polarizací? To úzce souvisí 
s ideologickou tvářností stranického systému a s tradicemi a dějinami 
stran, které ho tvoří. 

Pouhá existence stran není ovšem zárukou existence systému stran. 
Model vztahů mezi stranami vytváří systém jedině tehdy, vyznačuje-li se 
stabilitou a jistou mírou uspořádanosti. Kde není stabilita ani řád, můţe 
se systém stran teprve utvářet nebo se můţe nacházet na přechodu od 
jednoho stranického systému ke druhému. To lze říci například o post-
komunistickém Rusku. Zhroucení komunistické moci v roce 1991 i po-
čáteční zákaz KSSS musely nutně vést k tomu, ţe proces vznikání stra-
nického systému zaloţeného na soutěţi byl obtíţný, komplikovaný a pl-
ný odboček. Problémem Ruska byl prudký růst počtu stran a politických 
uskupení, z nichţ ţádné se ani vzdáleně nepřiblíţilo stavu, kdy by si za-
jistilo početné členstvo a celostátní organizaci. Parlamentních voleb 
v prosinci 1995 se účastnily 43 strany, z nichţ největší, Ruská komunis-
tická strana, získala pouze 22 % hlasů. Někteří autoři však tvrdí, ţe v do-
bě, kdy stranická loajalita slábne a mnoho voličů hlasuje pokaţdé jinak, 
stranické systémy celkově ztrácejí svůj „systémový" charakter, takţe od-
lišit jeden od druhého je stále obtíţnější. Nadto tam, kde mají značný 
vliv orgány na niţší neţ celostátní úrovni, mohou v rámci politického 
systému fungovat na různých úrovních různé systémy politických stran. 
Přesto se v moderní politice setkáváme s několika hlavními systémy po-
litických stran. Jsou to: 

- systémy jedné strany, 
- systémy dvou stran, 
- systémy s dominantní stranou, 
- multipartijní systémy (systémy více politických stran). 

Systémy jedné strany 

Termín „systém jedné strany" (one-party systém, monopartijní 
systém, monopartismus) je přísně vzato protimluv, protoţe „systém" 
nutně znamená interakci mezi určitým počtem prvků. Tento termín nám 
přesto pomáhá rozlišovat mezi politickými systémy, ve kterých jedna 
strana má mocenský monopol díky tomu, ţe (politicky nebo ústavně) 
všechny ostatní strany vyloučí, a systémy, kde soutěţí určitý počet poli-
tických stran. Jelikoţ monopolistické strany fungují fakticky jako stálé 
vlády a jelikoţ neexistuje ţádný mechanismus (nepočítáme-li puč nebo 
revoluci), jak je moci zbavit, vytvářejí si tyto strany všude, bez výjimky, 
těsný vztah ke státnímu mechanismu. To nám umoţňuje kvalifikovat ta-
kové státy jako „státy jedné strany", ve kterých je státní mechanismus ja-
kýmsi v jedno splynuvším aparátem „státostrany". Nicméně lze odlišit 
dva různé typy systému jedné strany. 

První typ se vyskytoval v reţimech státního socialismu, kde „vlád-
noucí" komunistické strany řídily a kontrolovaly prakticky všechny in-
stituce a všechny sféry společnosti. Tyto strany jsou v souladu s poučka-
mi marxismu-leninismu podřízeny přísné ideologické kázni a mají jasně 
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strukturovanou vnitřní organizaci, která odpovídá principům demokra-
tického centralismu. Jsou to strany kádrové, a to v tom smyslu, ţe členství v 
nich je omezováno zřeteli politickými a ideologickými. Členy Ko-
munistické strany Číny jsou zhruba 4 % čínského obyvatelstva, členy 
Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) bylo kolem 9 % sovětského 
obyvatelstva. Jádro těchto stran vytvářejí dobře placení profesionální 
funkcionáři, aparátníci, kteří zajišťují chod stranického aparátu a dohlíţejí 
nad státním mechanismem i nad společenskými institucemi. Hlavním 
nástrojem, pomocí něhoţ komunistické strany ovládají stát, ekonomiku a 
společnost a zajišťují podřízenost „niţších" orgánů „vyšším", je systém 
nomenklatury. Je to systém jmenování na základě kádrování, systém, ve 
kterém jsou prakticky všechny vyšší funkce obsazovány stranou 
schválenými („prokádrovanými") kandidáty. Mocenský monopol strany i 
její dohled nad státními i společenskými institucemi je zdůvodňován 
Leninovu tezí, podle níţ strana působí jako „avantgarda proletariátu", která 
skýtá pracujícím masám ideologické vedení a řízení nezbytné k tomu, aby 
se zajistilo splnění jejich revolučního poslání. Avantgardnost byla však 
kritizována, ţe je navýsost elitistická a ţe je podhoubím, ze kterého později 
povstal stalinismus. Trockij (1937) ale přišel s jinou interpretací: naznačil 
totiţ, ţe „vládnoucí" strana zdaleka sovětský vývoj neřídí, ale ţe její 
formální mocenský monopol pouze maskuje prudce narůstající vliv státní 
byrokracie. 

Druhý typ systému jedné strany je spjat s protikoloniálním naciona-
lismem a s konsolidací států rozvojového světa. Například v Ghaně, Tan-
zánii a Zimbabwe vznikla „vládnoucí" strana z osvobozeneckého hnutí, 
které hlásalo, ţe ze všeho nejvíc je zapotřebí budovat stát a rozvíjet eko-
nomiku. V Zimbabwe se vláda jedné strany ustavila teprve v roce 1986 
(šest let po získání nezávislosti), a to v důsledku sloučení dvou hlavních 
stran ZANU a ZAPU, dříve partyzánských skupin. V jiných případech se 
takové strany vytvořily v podstatě jako nástroje, pomocí nichţ se národní 
vůdce snaţil konsolidovat moc - příkladem byla Lidová strana generála 
Ershada v Bangladéši a Lidové revoluční hnutí prezidenta Mobutu v Zaire. 

Systémy jedné strany v Africe a Asii stály zpravidla na dominantní roli 
charismatického vůdce, z jehoţ názorů také vytvářely svou ideologickou 
identitu. Jako modelový typ takového vůdce je často brán Kwa-me 
Nkhrumah, do svého svrţení v roce 1966 vůdce ghanské Ústavní lidové 
strany; dalšími příklady jsou Julius Nyerere v Tanzánii a Robert Mugabe v 
Zimbabwe. Tyto strany jsou nezřídka slabě organizované (to příslušné státy 
výrazně odlišuje od monopartijních komunistických států, ve kterých se 
vládnoucí strana vyznačuje tuhou kázní) a v procesu tvorby politiky hrají 
často roli pouze okrajovou. Jejich monopolní postavení přesto pomáhá 
upevňovat autoritarismus (viz str. 58) a zvyšovat riziko korupce. 

Avantgardnost 
(vanguardism). Le-
ninská myšlenka, 
podle níţ je k ve-
dení a řízení prole-
tariátu při plnění 
jeho revolučního 
poslání zapotřebí 
strany. 

Systémy dvou stran 

Systém dvou stran (two-party system, bipartijní systém, bipartismus) je 
systém dvoupólový, a to v tom smyslu, ţe je ovládán dvěma „hlavními" 
politickými stranami, které mají zhruba stejné vyhlídky na získání vládní 
moci. Ve své klasické podobě lze systém dvou stran identifikovat podle tří 

kritérií: 



279 

- kdyţ můţe existovat řada „menších" stran, pouze dvě strany mají do-
statečnou volební sílu a dostatečné zastoupení v zákonodárném sboru, 
aby měly reálnou šanci získat vládní moc. 

- Větší strana je schopna vládnout sama (obvykle proto, ţe má v záko-
nodárném sboru většinu), druhá je vůči ní v opozici. 

- Tyto strany se střídají u moci; obě jsou „zvolitelné", opozice vytváří 
„stínovou vládu". 

Jako příklady států se systémem dvou politických stran se nejčastěji 
uvádějí Spojené království a USA; tento systém však existuje i v Kana-
dě, v Austrálii a na Novém Zélandě. „Čisté" případy politiky dvou stran 
jsou však vzácné. Například Spojené království, často prezentované ja-
ko vzor systému dvou stran, vyhovovalo všem třem výše uvedeným kri-
tériím jen v krátkých (podle některých dokonce netypických) obdobích 
svých dějin. I zdánlivý bipartismus labouristů a konzervativců bezpro-
středně po 2. světové válce (v letech 1945-1970 došlo ke čtverému stří-
dání u moci) byl přerušen třinácti lety nepřetrţité vlády konzervativců 
(1951-1964), kdy se hovořilo o tom, zda labouristé jsou vůbec ještě zvo-
litelní. Nadto navzdory tomu, ţe v britské Dolní sněmovně měla jedna ze 
stran vţdy většinu, lze mít pochybnosti, zda po roce 1974 existoval 
systém dvou stran „v zemi", tj. mimo parlament. Naznačuje to pokles 
voličské podpory, které se společně dostávalo labouristům a konzerva-
tivcům (od více neţ 95 % počátkem 50. let k nepřetrţitě pod 75 % po ro-
ce 1974) i výrazná převaha buď jedné nebo druhé strany po roce 1979. 

Dokonce i zdánlivě nezpochybnitelný bipartismus USA, kde například 
všechna křesla ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu patří buď re-
publikánům nebo demokratům, lze zpochybnit. Jednak prezidentský 
systém umoţňuje, aby jedna strana ovládla Bílý dům (obsadila funkci 
prezidenta), zatímco druhá ovládá Capitol Hill (Kongres), jako tomu bylo 
po roce 1984, coţ znamená, ţe vést jasnou dělící čáru mezi vládou a 
opozicí nemusí být  vţdy  moţné. Jednak i kandidáti „třetích" stran mají 
někdy určitý význam. Šestnáct procent hlasů, které v roce 1992 při-
padlo v prezidentských volbách  Rossu Perrotovi nejen  ţe jasně 
ukázalo pokles jak republikánské,tak demokratické  strany, ale moţná i 
rozhodujícím způsobem přispělo k vítězství Billa Clintona. 

Politika dvou politických stran se kdysi prezentovala jako nejjistější 
způsob, jak citlivost a vnímavost sladit s pořádkem, tedy reprezentativní 
vládu s vládou efektivní. Její hlavní předností je, ţe umoţňuje systém 
vlády strany, který se údajně vyznačuje stabilitou, výběrem a odpověd-
ností. Dvě hlavní strany jsou schopny nabídnout voličstvu jasný výběr 
mezi konkurujícími si programy a alternativními vládami. Voliči mohou 
stranu podpořit s vědomím, ţe zvítězí-li ve volbách, bude schopna plnit 
své volební sliby, aniţ by musela vyjednávat s koaličními partnery a uza-
vírat s nimi kompromisy. V tom se někdy spatřuje jeden z lákavých rysů 
většinových volebních systémů, které nadsazují podporu velkých stran. 
Systémy dvou stran byly vychvalovány i za to, ţe umoţňují silnou, zá-
roveň však odpovědnou vládu, a to v důsledku vytrvalé konkurence mezi 
stranou vládnoucí a stranou opoziční. Vláda sice vládne, nikdy však 
nemůţe spočinout v klidu nebo propadnout sebeuspokojení, jelikoţ je 
soustavně konfrontována s opozicí, která si počíná jako vláda, která je 
v očekávání a na řadě. Bipartismus nadto vytváří příznivou půdu pro 

Pojem 
Vláda stran 
Vláda stran (party 
governmenť) je 
systém, ve kterém 
jsou jednotlivé 
strany schopny 
kaţdá sama vytvořit 
vládu a realizovat 
svůj volební 
program. V systé-
mech zaloţených na 
soutěţi neexistuje 
vláda strany nikde v 
čisté podobě; má 
tudíţ smysl hovořit 
o větší nebo menší 
míře vlády strany, 
nikoli o tom, zda 
vláda strany existuje 
či neexistuje. Hlavní 
rysy vlády stran 
jsou: 
- Hlavní politické 

strany mají jasně 
programový cha-
rakter a nabízejí 
tudíţ voličstvu 
smysluplný výběr 
mezi potenciální-
mi vládami. 

- Vládnoucí strana 
můţe tvrdit, ţe má 
od lidu mandát a 
ţe je dostatečně 
ideologicky 
sevřená 
a organizačně 
sjednocená, aby 
splnila, co ve svém 
volebním 
programu slíbila. 

- Responzivita se 
udrţuje tím, ţe 
vláda prostřednic 
tvím svého man 
dátu odpovídá vo 
ličstvu a ţe exis 
tuje hodnověrná 

opozice,která se 
cnová jako vyva-
ţující sila. 
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umírněnost, jelikoţ dvě o moc usilující strany musí bojovat o voliče 
„přebíhající" od jedné k druhé. To se projevilo například v podobě tzv. 
sociálně demokratického konsensu, který v 50. a 60. letech převáţil ve 
Velké Británii. 

Od 70. let se však politika dvou stran ani vláda strany tak pozitivně 
nehodnotí. Místo aby garantovaly umírněnost, systémy dvou stran - na-
příklad britský - vykazovaly pravidelně se vracející tendenci ke kon-
frontační politice (viz str. 344). To se odráţí v ideologické polarizaci 
a ve zdůrazňování spíše konfliktu a neshod neţ konsensu a kompromi-
su. Ve Spojeném království se to počátkem 80. let jasně projevilo po-
sunem „zthatcherizované" Konzervativní strany doprava a zradikalizo-
vané Labouristické strany doleva, i kdyţ brzy vyvstal nový „postthat-
cherovský" konsens. Konfrontační bipartismus se často vysvětloval 
třídní povahou podpory jednotlivých stran (kdy se konflikt stran konec 
konců chápal jako odraz třídního boje) nebo jako důsledek demokratiza-
ce stran a vlivu ideologicky orientovaných aktivistů „dole". 

Další problém systému dvou stran spočívá v tom, ţe dvě v podstatě 
stejně silné strany jsou nuceny soutěţit o hlasy tím, ţe se vzájemně trum-
fují volebními sliby, čímţ moţná zapříčiňují růst veřejných výdajů a ţi-
ví inflaci. To se fakticky bezmála rovná neodpovědné vládě strany, pro-
toţe strany se dostávají k moci na základě volebních programů, které ab-
solutně nejsou s to naplnit. Slabinou systémů dvou stran je konečně i to, 
ţe evidentně omezují volební a ideologický výběr. V éře jasných a pev-
ných stranických vazeb a třídní solidarity moţná stačilo vybírat z pou-
hých dvou programů, jak se bude vládnout; v období většího individua-
lismu a sociální rozrůzněnosti to však rozhodně nestačí. 

Systémy s dominantní stranou 

Systémy s dominantní stranou (dominant-party systems) nelze zamě-
ňovat se systémy jedné strany, i kdyţ mohou čas od času podobné rysy 
vykazovat. Systém s dominantní stranou je soutěţivý v tom smyslu, ţe 
o moc v pravidelných všelidových volbách soutěţí řada politických 
stran; je však ovládán jedinou významnou stranou, která je nepřetrţitě po 
dlouhé období u moci. Tato zdánlivě jasná definice však naráţí na prob-
lémy, má-li se stanovit, o jak „dlouhé" období musí jít, aby se o straně 
dalo říci, ţe je „dominantní". Jako klasický příklad systému s dominantní 
stranou se obvykle uvádí Japonsko. Do svého propadu v roce 1993 byla 
Liberálně demokratická strana u moci 38 let; absolutní většinu ve Sně-
movně reprezentantů (dolní komoře japonského parlamentu, zvaného 
Diet) se jí nepodařilo získat pouze v letech 1976,1979 a 1983. Základem 
převahy této strany byl japonský „hospodářský zázrak". Projevovala se 
na ní i značná přitaţlivost neokonfuciánských principů povinnosti a za-
vázanosti na stále ještě tradicionalistickém venkově i pevné vazby stra-
ny s podnikatelskými elitami. I kdyţ Liberálně demokratická strana je 
i nadále v Japonsku nejsilnější, při formování vlád se musí stále více spo-
léhat na další strany. 

Indická Kongresová strana byla od chvíle, kdy Indie získala v roce 
1947 nezávislost, u moci nepřetrţitě 30 let. Do roku 1989 proţila v opo-
zici pouhé tři roky, a to v letech 1975-1977, kdy platil výjimečný stav 
vyhlášený Indírou Gándhíovou. Podobně Africký národní kongres 
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(ANC) byl od ukončení apartheidu v roce 1993 dominantní stranou v Jiţní 
Africe. Jeho postavení bylo zaloţeno na významné roli, kterou tato 
strana sehrála v dlouhotrvajícím boji proti bělošské nadvládě. V Evropě 
jsou nejlepšími příklady systému s dominantní stranou Švédsko, kde So-
ciálně demokratická dělnická strana byla s výjimkou dvou let u moci od 
roku 1951 do roku 1993 (buď sama nebo jako silnější partner v koalici) 
a Itálie, kde Křestknskodemokratická strana ovládla po 2. světové válce 
všech 52 vlád v zemi; teprve v letech 1992-1994 v důsledku mnoţících 
se obvinění z korupce fakticky zkolabovala. 

Nejvýznamnějším rysem systému s dominantní stranou je to, ţe tě-
ţiště politického ţivota se ze soutěţe politických stran přesouvá do 
frakčního boje uvnitř samotné dominantní strany. Například italská 
Křestknskodemokratická strana fungovala v podstatě jako koalice privi-
legovaných skupin a zájmů v italské společnosti, tedy vlastně jako jakýsi 
zprostředkovatel mezi různými frakcemi. Z těchto skupin nejmocnější 
byly katolická církev (uplatňující svůj vliv pomocí takových organizací 
jako je např. Katolická akce), zemědělská komunita a průmysl. Kaţdá z 
nich byla schopna si získat loajalitu voličů, posilovat ji a ovlivňovat 
křestknskodemokratické poslance italského parlamentu. 

Frakce jsou neodmyslitelnou součástí politického procesu i v Japon-
sku. V Liberálně demokratické straně probíhal neustálý boj o moc, pro-
toţe kolem nastupujících nebo uţ mocných jednotlivců vznikaly různé 
podskupiny a vytvářely mezi sebou koalice. Na místní úrovni je toto 
frakcionářství ţiveno tím, ţe lidé, kteří stojí v čele frakcí, jsou s to zajiš-
tbvat svým stoupencům politické výhody, na parlamentní úrovni pak 
rozdílením vyšších vládních a stranických funkcí. V boji, který z toho 
vzniká, lze spatřovat nástroj, jak v systému, kde jsou malé strany obvykle 
marginalizovány, zaručit diskusi a názorové střety; v Japonsku se však 
frakcionářství zpravidla točí spíše kolem osobních rozdílů neţ kolem 
rozdílů politických nebo ideologických. Jedním z příkladů toho byl v 70. 
a 80. letech konflikt mezi frakcí Fukudovou a frakcí Tanakovou; ten tr-
val ještě dlouho poté, co oba protagonisté odešli ze scény. 

Zatímco jiné na soutěţi zaloţené systémy politických stran mají kaţ-
dý své stoupence či alespoň apologety, těch, kdo jsou ochotni vystoupit 
na obranu systému s dominantní stranou, je málo. Odhlédneme-li od ten-
dence ke stabilitě a předvídatelnosti, je systém s dominantní stranou ob-
vykle chápán jako jev nezdravý a politováníhodný. Za prvé, má tendenci 
nahlodá vat důleţitý ústavní rozdíl mezi státem a stranou u moci. Kde 
vlády uţ nepřicházejí a neodcházejí, dochází k zákeřné politizaci, kdy se 
státní úředníci a instituce přizpůsobují ideologickým a politickým prio-
ritám dominantní strany. Například zhruba čtvrtinu poslanců japonského 
parlamentu za Liberálně demokratickou stranu představují bývalí pra-
covníci státní sluţby; to vytváří jakési propojení strany a státu, které se 
obvykle spojuje se systémy jedné strany. 

Za druhé, dlouhé setrvávání u moci můţe v dominantní straně plodit 
sebeuspokojení, aroganci a dokonce zkorumpovanost. Normální chod 
například italské a japonské politiky byl pravidelně narušován skandály, 
ve kterých se obvykle objevovala nařčení z úplatkářství. Ostatně pokles 
významu jak Liberálně demokratické strany v Japonsku, tak Křestkn-
skodemokratické strany v Itálii v 90. letech úzce souvisel právě s tako-
vými nařčeními. Kde se strany přestanou „strachovat" před volební ur- 
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Pojem 
Koalice 
Koalice (coalition) 
je uskupení soupe-
řících politických 
subjektů, které 
svedlo dohromady 
buď vědomí spo-
lečného ohrození 
nebo uznání, ţe 
svých cílů nemohou 
dosáhnout, bu-dou-
li o ně usilovat 
odděleně. Volební 
koalice jsou spoje-
nectví, kdy se stra-
ny dohodnou,ţe si 
nebudou vzájemně 
konkurovat; zámě-
rem je dosáhnout co 
největšího za-
stoupení. Parla-
mentní koalice 
vznikají  dohodou 
mezi dvěma nebo 
více stranami, je-
jímţ cílem je pod-
pora určitého návr-
u zákona nebo ur-
čitého  programu. 
Vládni koalice jsou 
formálně uzavírané 
dohody dvou nebo 
více stran, v nichţ 
jde mj. o rozdělení 
vládních resortů. 
Zpravidla jsou mo-
tivovány potřebou 
zajistit většinovou 
podporu ve shro-
máţdění (parla-
mentu). „Velké ko-
alice" nebo „vlády 
národní jednoty" 
zahrnuji všechny 
významné politické 
strany; obvykle 
však vznikají pouze 
v krizových dobách 
nebo za mimořádně 
tíţivé ekonomické 
situace. 

Euroskepticismus 
(Euroscepticism). 
Odpor proti pokra-
čující evropské in-
tegraci, vycházející 
zpravidla z jejích 
důsledků pokud jde 
o suverenitu a ná-
rodní identitu. 

nou, tam je vysoká pravděpodobnost, ţe přestanou reagovat na okolí a 
ideologicky se „zabarikádují'. Například dlouhá vláda britských kon-
zervativců po roce 1979 vedla k tomu, ţe strana se evidentně nedokázala 
oprostit od svého thatcherovského dědictví, zejména odhodit svůj eu-

roskepticismus nebo zpochybnit dogma trhu. 

Za třetí, systém s dominantní stranou se vyznačuje slabou a neúčinnou 
opozicí. Kritika a protesty se snáze ignorují, přicházejí-li od stran, které uţ 
nejsou pokládány za skutečné konkurenty v boji o moc. Konečně, existence 
strany, která je „permanentně" stranou vládnoucí, můţe na-hlodávat 
demokratického ducha, protoţe nabádá voliče, aby se báli změny a drţeli se 
„přirozené" vládní strany. Systémy s dominantní stranou se tudíţ mohou uţ 

psychologicky „zvěčňovat". Lze tvrdit, ţe skutečně demokratická politická 
kultura vyţaduje veřejnost vyznačující se zdravou nedůvěrou vůči všem 
stranám, jakoţ i - a to je ze všeho nejdůleţitější -ochotou a odhodláním 
zbavovat se vlád, které selhaly. 

Multipartijní systémy 

Pro multipartijní systém {multiparty system) je příznačné, ţe spolu 
soutěţí více neţ jen dvě politické strany; pravděpodobnost jednobarevné 
vlády tak klesá a pravděpodobnost koalic vzrůstá. Multipartijní systém lze 
však těţko definovat počtem velkých stran, protoţe tyto systémy někdy 

fungují tak, ţe vznikají koalice menších stran, které mají vytěsnit větší 
strany z vlády. Přesně to se přihodilo Francouzské komunistické straně 
(PCF) v 50. letech a přesně to se stávalo Italské komunistické straně (PCI) 
po celou dobu její existence. Je-li pravděpodobnost koaliční vlády 
ukazatelem multipartismu, má tato kategorie řadu subkategorií. Například 
Německo mělo do 90. let zřejmě systém „dvou a půl" stran. CDU/CSU a 

SDP se těšily voličské podpoře zhruba stejné jako Konzervativní a 
Labouristická strana ve Velké Británii. V důsledku smíšeného volebního 
systému (viz str. 252) však musely vytvářet koalice s malou Stranou 
svobodných demokratů. Italský multipartismus tradičně zahrnuje větší počet 
relativně malých stran. Dokonce i Křesťanskodemokratické straně se jen 
zřídka dařilo získat 40 % hlasů. Sartori (1976) rozlišil dva typy 

multipartijního systému, které nazval umírněný pluralitní systém a 
polarizovaný pluralitní systém. Podle tohoto členění existuje umírněný 
pluralismus například v Belgii, Nizozemsku a Norsku, kde mezi většími 
politickými stranami jsou jen malé ideologické rozdíly a kde převládá 
tendence vytvářet koalice a posouvat se ke středu. Naopak polarizovaný 
pluralismus existuje tam, kde výraznější ideologické rozdíly hlavní strany 

rozdělují a kde některé z větších stran zaujímají an-tisystémové postoje. 
Dokladem polarizovaného pluralismu byla aţ do 90. let existence voličsky 
silných komunistických stran například ve Francii, Itálii a Španělsku, nebo 
významných fašistických hnutí jako bylo například Movimento Sociale 
Italiano (MSI), které se v roce 1995 vrátilo na scénu jako „postfašistická" 

Alleanza Nazionale. 
Předností multipartijních systémů je to, ţe ve vládě vytvářejí vnitřní 

brzdy a vyváţení a ţe upřednostňují diskusi, slaďování postojů a kom-
promisy. Proces vytváření koalic a dynamika jejich udrţování zajišťují 
značnou responzivitu, kdy se musí zohledňovat protichůdné názory a 
soupeřící zájmy. V Německu například mají liberální svobodní demo- 
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Thomas Jefferson (1743-1826) 
Americký politický myslitel a státník. Jefferson, bohatý virginský plantáţník, byl v letech 
1779-1781 guvernérem státu Virginia, v letech 1789-1794 prvním ministrem zahraničí 
USA a v letech 1801-1809 třetím americkým prezidentem. Byl hlavním autorem Deklarace 
nezávislosti (1776) a napsal také řadu významných projevů a dopisů. Rozvinul teorii 
agrární demokracie, v níţ se víra ve vládu přirozené aristokracie měla spojovat s od-
daností principům omezené vlády a laissez-faire. Projevoval rovněţ sympatie pro sociál-
ní reformu, prosazoval rozvoj veřejného školství a zrušení otroctví a vyslovoval se za větší 
ekonomickou rovnost. 

kraté umírňující vliv jak na konzervativní CDU/CSU, tak na socialistic-
kou SPD. V těch spolkových zemích (Länder), kde vznikly koalice SPD 
a Zelených, napomáhala přítomnost Zelených tomu, ţe se na pořad poli-
tických jednání a na seznam politických opatření dostávala problemati-
ka ţivotního prostředí. Podobně multipartijní rysy švédského systému, 
v jejichţ důsledku jsou koaliční vlády daleko pravděpodobnější neţ vlá-
dy nekoaliční, vedly k tomu, ţe se švédská sociální demokracie snaţila 
dospívat k širokému konsensu o sociálních otázkách a provozovat umír-
něnou politiku, která nepřehlíţí zájmy podnikatelů. Zapřísáhle zásadová 
politika a ideologický radikalismus, jejichţ příkladem byl britský that-
cherismus 80. a 90. let, by tudíţ byly v multipartijním systému naprosto 
nemyslitelné. 

Kritika multipartijních systémů se zaměřuje především na obtíţe 
a léčky spojené s vytvářením koalic. Povolební vyjednávání a handly, ke 
kterým dochází tam, kde ţádná strana není natolik silná, aby mohla sa-
ma vládnout, se někdy mohou vléci celé týdny nebo (jako například v Iz-
raeli a Itálii) celé měsíce, neţ dospějí k závěru. Daleko závaţnější je, ţe 
koaliční vlády mohou být vnitřně rozpolcené a nestabilní, protoţe věnují 
větší pozornost rozmíškám mezi koaličními partnery neţ úkolům spo-
jeným s vládnutím. Jako klasický příklad se zde obvykle uvádí Itálie: po-
válečné vlády se tam doţívaly průměrně pouhých deseti měsíců. Přesto 
by bylo chybou naznačovat, ţe s koalicemi jde vţdy nestabilita -jasným 
dokladem opaku jsou stabilní a efektivní koaliční vlády v Německu a ve 
Švédsku. Italská zkušenost je dokonce v některých ohledech netypická: 
podepisuje se totiţ na nijak dynamika multipartismu, tak politická kul-
tura této země a ideologická tvářnost jejího stranického systému. 

Problémem je konečně i to, ţe tendence k umírněnosti a kompromisu 
můţe znamenat, ţe multipartijní systémy jsou natolik ovládány poli-
tickým středem, ţe nedokáţí nabízet jasné ideologické alternativy. Poli-
tika koalic přirozeně tíhne spíše k vyjednávání, usmiřování a hledání 
společného jmenovatele neţ k zásadovosti a k politice, v níţ jsou na prv-
ním místě principy. Tento proces lze kritizovat, ţe je ze samé své pod-
staty pohnily a prodejný, protoţe strany jsou jím motivovány, aby ve 
snaze dostat se k moci odhazovaly své zásady a zříkaly se své politické 
linie. Tento systém můţe rovněţ vést k nadměrnému zastoupení středo-
vých stran a středových zájmů, zvláště kdyţ -jako je tomu v Německu 
- je malá středová strana jediným schůdným koaličním partnerem vět-
ších konzervativních a socialistických stran. V tom se někdy spatřuje 
jedna z nevýhod volebních systémů poměrného zastoupení, které tím, ţe 
zajišťují, aby síla stran v parlamentu odpovídala jejich síle voličské, 
upřednostňují multipartijní politiku a koaliční vládu. 
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Protistranické 
strany (antiparty 
parties). Strany bo-
jující proti zásadám 
běţné stranické 
politiky. Za cíl si 
kladou likvidaci 
tradiční politiky 
politických stran, a 
to odmítáním 
parlamentních 
Kompromisů a zdů-
razňováním mobi-
lizace veřejnosti. 

Klesá význam politických stran? 

Kritika politických stran rozhodně není ničím novým. Samo objevení 
se politických stran bylo obvykle přijímáno se značnou podezíravostí a 
kritikou. Například Thomas Jefferson, stejně jako další „Otcové - za-
kladatelé", kteří sepsali Ústavu USA, byl ostrým kritikem stran a frakcí; 
byl totiţ přesvědčen, ţe povedou ke konfliktům a podryjí samu jednotu 
společnosti. Názor, ţe existuje jakýsi nedělitelný veřejný či národní zá-
jem, vyuţívaly v moderní době rovněţ systémy jedné strany, aby zdů-
vodnily potlačení konkurujících stran. Vyuţívali ho také vojenští vládci, 
aby zdůvodnili potlačení všech politických stran. Další problém, s nímţ 
přišli liberálové typu například J. S. Milla (viz str. 66), spočíval v tom, 
ţe strany jako kolektivní útvary nutně potlačují svobodu myšlení a poli-
tiku, v níţ je na prvním místě svědomí jednotlivce. V moderní době vy-
volávají znepokojení nad politickými stranami zejména důkazy, ţe jako 
činitelé reprezentace a jako účinná vazba mezi vládou a lidem ztrácejí na 
významu. 

Důkazy „krize politiky stran" lze nalézt v poklesu významu jak stra-
nického členství, tak stranické angaţovanosti, projevujícím se oslabová-
ním vazeb ke stranám. Například od počátku 50. let, kdy počet straníků 
dosáhl ve Spojeném království vrcholu, přišla Labouristická strana zhru-
ba o dvě třetiny členů a Konzervativní strana o více neţ polovinu. Stej-
ně signifikantní je i zřejmě nezadrţitelné stárnutí členů politických stran: 
v roce 1998 činil průměrný věk členů Konzervativní strany 63 let. Dra-
matické odklony voličů od vládnoucích stran toto znepokojení posílily. 
Ke zvlášť pozoruhodným dokladům v tomto směru patří hluboký propad 
francouzských socialistů v roce 1993 (z 282 parlamentních křesel klesli 
na pouhých 70) a faktická likvidace kanadských pokrokových konzerva-
tivců, kteří rovněţ v roce 1993 přišli o vládní moc a podrţeli si pouhá 2 
křesla. Ilustrací klesající schopnosti stran získávat voličskou podporu je 
rovněţ pokles volební účasti. Například ve Spojeném království klesla 
v roce 2001 účast ve všeobecných volbách ze 71 % (coţ samo bylo po-
válečné minimum) na 59 %. 

Vedle těchto změn existují rovněţ důkazy o tzv. „antipolitice", tj. o ná-
růstu politických hnutí a organizací, jejichţ jediným společným rysem se 
zdá být antipatie vůči tradičním centrům moci a opozice vůči etablovaným 
vládním stranám. To se odrazilo ve vzniku nových politických hnutí, kte-
rá jsou přitaţlivá především díky tomu, ţe se neposkvrnila mocí. Klasic-
kými příklady byla devatenáctiprocentní voličská podpora, které se dostalo 
miliardáři Rossu Perotovi, kdyţ se v roce 1992 jako nezávislý ucházel o 
funkci prezidenta USA, a dramatický úspěch, který v roce 1994 zazna-
menala nová strana Forza Italia, zaloţená mediálním magnátem Silviem 
Berlusconim. Součástí téhoţ jevu je i vzestup nových společenských hnutí 
(viz str. 302), jakými jsou například hnutí ţen, mírová hnutí a hnutí na 
ochranu ţivotního prostředí. I tam, kde své názory vyjadřují prostřednic-
tvím stranické organizace, jako například stran Zelených, mají tato hnutí 
tendenci nabývat podoby protistranických stran. 

Čím lze pokles významu politických stran vysvětlit? Jedním z prob-
lémů, kterými strany trpí, je jejich skutečná nebo domnělá oligarchič-
nost. Strany jsou vnímány jako zbyrokratizované politické stroje, jejichţ 
řadoví členové jsou buď nečinní nebo plní otupující a rutinní úkoly (cho- 
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zení na schůze, členství v různých komisích atd.). Naopak monotématic-
kým protestním skupinám se lépe dařilo získávat členstvo i podporu, ze-
jména mezi mládeţí, zčásti jelikoţ mají volnější organizaci a jejich zá-
klad je v místech, zčásti jelikoţ kladou větší důraz na participaci a akti-
vismus. Pověst stran ve veřejnosti nadto dále poškozovalo jejich sepětí 
s vládou a profesionálními politiky. Jako političtí „zasvěcenci" jsou stra-
ny poznamenány mocí, ambicemi a zkorumpovaností, které se často spo-
jují s vysokými funkcemi. Jinak řečeno, na strany se nehledí jako na sou-
část lidu, která „lidu patří"; často se zdají být zcela pohlcené politickými 
šarvátkami a tahanicemi o moc; tím se vzdalují starostem a problémům 
obyčejných lidí. 

Existuje i jiné vysvětlení poklesu významu politických stran. To v 
něm spatřuje příznak skutečnosti, ţe ve sloţitých moderních společ-
nostech je stále obtíţnější vládnout. Rozčarování a cynismus narůstá, je-
likoţ strany usilují o moc prohlášeními, ţe dokáţí řešit problémy a věci 
zlepšovat, nic však „nepředvedou", jakmile se ocitnou ve vládě. V tom se 
odráţejí rostoucí obtíţe, se kterými se musí vyrovnávat kaţdá vládnoucí 
strana: jde o narůstající moc zájmových skupin a o stále globalizovanější 
ekonomiku. Je zde konečně i vysvětlení, ţe význam politických stran klesá 
moţná proto, protoţe začaly mizet sociální identity a tradiční loajality, 
které stály u jejich zrodu. To lze evidentně pozorovat na poklesu politiky 
tříd, který souvisí s postfordismem (viz str. 214). Nadto stará sociální, ná-
boţenská a jiná solidarita ztrácí na významu a na pořad dne se v politice 
dostávají nové aspirace a nové problémy, zejména ty, jeţ jsou spjaty s post-
materialismem (viz str. 232). Zatímco širokým programovým stranám se 
kdysi dařilo artikulovat cíle významných segmentů voličstva, k artikulaci 
takových témat jako je rovnost muţů a ţen, jaderná energetika, práva zví-
řat a znečišťování ţivotního prostředí je moţná zapotřebí politických for-
mací nových a rozmanitých. Je docela dobře moţné, ţe monotematické 
skupiny a společenská hnutí tudíţ začínají jako hlavní spojnice mezi vlá-
dou a společností postupně strany nahrazovat. 

Shrnutí 

> Politická strana je skupina lidí organizovaných za účelem získání vlád-
ní moci, obvykle v jisté míře ideově sevřená. V hlavních systémech kla-
sifikace politických stran se rozlišovaly strany kádrové a strany masové 
nebo (později) strany typu „catch-all", strany reprezentující a strany in-
tegrující, strany ústavní neboli strany „hlavního proudu" a strany revo-
luční čili antisystémové, a strany levicové a strany pravicové. 
> Strany plní v politickém systému řadu funkcí. Jsou mechanismem re-
prezentace, formování politických elit, zapojování do politiky, formulo-
vání cílů a vládní politiky, artikulace a agregace zájmů, mobilizace a so-
cializace voličstva a organizování procesů vládnutí a vztahů mezi insti-
tucemi. 
> Organizace a struktura stran zásadním způsobem ovlivňuje distribuci 
moci ve společnosti. Stranickou demokracii lze podporovat buď znač-
ným rozptýlením moci ve straně nebo koncentrováním moci v rukou vo-
lených a veřejnosti odpovědných členů strany. Tendence k oligarchii jsou 
moţná nevyhnutelným průvodním jevem organizace; mohou také vzni-
kat z potřeby jednoty strany a její důvěryhodnosti před voliči. 
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> Systém politických stran je soustava vztahů, pomocí nichţ strany spolu 
jednají a ovlivňují politický proces. V monopartijních systémech funguje 
„vládnoucí" strana fakticky jako parlamentní vláda. V systému dvou stran 
se u moci střídají dvě „hlavní" strany. V systémech s dominantní stranou se 
u moci po delší dobu drţí jedna „hlavní" strana. V mul-tipartijních 
systémech není ţádná strana dostatečně silná, aby vládla sama; to vede k 
systému koaliční vlády. 

> Stranické systémy utvářejí širší politický proces různými způsoby. 
Ovlivňují škálu a povahu výběru, který má voličstvo k dispozici a mají vliv 
na soudrţnost a stabilitu vlád. Strukturují vztahy mezi exekutivou a 
shromáţděním, vytvářejí sklon buď ke konfliktu nebo ke konsensu a 
modelují celkovou podobu politické kultury. 
>Důkazy krize politiky stran lze spatřovat v poklesu počtu členů stran a 

jejich angaţovanosti i v nárůstu „protistranických" skupin a hnutí. To lze 
vysvětlit pocity, ţe strany jsou poznamenány mocí, ambicemi a zko-
rumpovaností, a tím, ţe je oslabila celková deziluze způsobená rostoucí 
neschopností vlád plnit své sliby. O stranách také panuje mínění, ţe ne-
dokázaly artikulovat aspirace a problémy spjaté s postmaterialismem nebo 

vyvolané postmodernou. 

Otázky k diskusi 

- Jsou všechny moderní strany v podstatě stranami typu „catch-all"? 
- Mohly by vlády za současné situace fungovat bez politických stran? 

- Jak a nakolik strany napomáhají demokracii? 
- Proč mají politické strany tak často sklon být ovládány vůdcem? 
- Podle jakých kritérií by se měly hodnotit systémy politických stran? 
- Jak se moderní strany přizpůsobují poklesu významu politiky tříd a 

oslabování tradičních loajalit? 
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KAPITOLA 13 

Skupiny, zájmy a hnutí 

„Deset mluvících nadělá větší hluk neţ deset tisíc mlčících." 
Napoleon I., Maximy 

Charakter politické interakce se ve 20. století změnil, protoţe vzrostl 
význam organizovaných skupin a zájmů. V 50. a 60. letech, kdy nadšení 
nad „politikou skupin" kulminovalo, se z mnoha stran tvrdilo, ţe podni-
katelské zájmy, odborové svazy, farmářské lobby apod. nahradily v roli 
hlavních politických aktérů shromáţdění a politické strany. Počínaje 
60. léty se vesmír zájmových skupin dále rozšířil, jelikoţ na scéně se 
ve stále větším mnoţství začaly objevovat monotématické skupiny, které 
se zaměřily na takové otázky jako je ochrana spotřebitele, práva zvířat, 
rovnost pohlaví a ţivotní prostředí. Tyto skupiny se často spojovaly s 
širšími společenskými hnutími (hnutí ţen, hnutí za lidská práva, hnutí 
Zelených atd.) a vyznačovaly se tím, ţe si osvojily nové typy aktivit 
a vedení kampaní, často označované termínem „nová politika". O pova-
ze a významu skupin, zájmů a hnutí se dodnes široce diskutuje, zejména 
pokud jde o jejich vliv na demokratický proces. 

Ve 13. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co jsou zájmové skupiny a jakých forem nabývají? 
- Jaké byly hlavní teorie politiky skupin? 
- Napomáhají skupiny demokracii a efektivnímu vládnutí nebo jim jsou 

na překáţku? 
- Jak uplatňují zájmové skupiny svůj vliv? 
- Na čem závisí, zda zájmové skupiny budou nebo nebudou mít úspěch? 
- Proč vznikla nová společenská hnutí a jaký je jejich význam? 

Politika skupin 

Zájmové skupiny jsou stejně jako politické strany v moderních společ-
nostech jedním z hlavních pojítek mezi vládou a ovládanými. Jejich vznik 
se v některých směrech podobá vzniku stran: zrodil je nový věk reprezen-
tativní vlády a vznikly proto, aby vyjádřily stále větší diferenciaci nastu-
pující industriální společnosti i střety, ke kterým v ní dochází. Zatímco po-
litické strany, kterým šlo o úspěch ve volbách, se snaţily vytvářet na svou 
podporu koalice a zvyšovat svou voličskou přitaţlivost, zaujímaly zájmo-
vé skupiny obvykle jasnější a vyhrocenější postoje, jak to odpovídalo spe-
cifickým aspiracím a hodnotám lidí, které zastupovaly. 

Těţko říci, která z těchto skupin vznikla jako první. Některé vznikly 
ještě před příchodem reprezentativní vlády. Příkladem je Abolition Lea-
gue. Byla zaloţena roku 1787 v Británii a stavěla se proti obchodování 
s otroky. Tzv. Anti-Corn Law League, zaloţená v roce 1839, se často 
uvádí jako vzor pozdějších britských skupin, protoţe byla vytvořena 
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s konkrétním cílem vykonávat tlak na vládu. Poté, co ve 30. letech 19. 
století navštívil Spojené státy, oznámil Alexis de Tocqueville (viz str....), ţe 
to, čemu říkal sdružení, se stalo „mocným nástrojem", jak působit. Mladá 
Itálie, kterou v roce 1831 zaloţil italský vlastenec Giuseppe Maz-zini (viz 
str. 134), se stala prototypem sesterských nacionalistických organizací, jeţ 
později vznikaly po celé Evropě. Společnost pro ţenská práva, zaloţená v 

roce 1866 ve Francii, zase podnítila vznik celosvětového hnutí za volební 
právo ţen. Koncem 19. století existovaly ve většině industriálních 
společností mocné zájmové organizace zemědělců a podnikatelů, a vedle 
nich narůstající odborové hnutí. Většina dnes existujících zájmových 
skupin vznikla ovšem daleko později. Jsou především produktem 
explozivního růstu nátlakové a protestní politiky po roce 1960. Jako takové 

jsou moţná součástí širšího procesu, který vyústil v pokles významu 
politických stran a ve stále větší zdůrazňování organizovaných skupin a 
společenských hnutí (viz str. 302) jako faktorů mobilizování a reprezentace. 

Sdružení {associa-
tiori). Skupina 
vzniklá na základě 
dobrovolnosti a 
uznání společ- 
ných zájmu a cílů. 

Zájem (interest). 
To, z čeho má pro-
spěch jednotlivec 
nebo skupina; zá-
jmy (na rozdíl od 
přání nebo prefe-
rencí) se obvykle 
chápou jako objek-
tivní, „reálné", ni-
koli jen jako „poci-
ťované". 

Různé typy skupin 

Při definování a klasifikování skupin naráţíme na problémy, které 
vyplývají z jejich ne zcela jasné povahy a z mnohosti jejich forem. Jde nám, 
abychom uvedli příklad, o skupiny nebo o zájmy? Jinak řečeno: spatřujeme 
ve skupinách pouhé spolky vyznačující se jistou soudrţností a 

organizovaností nebo soubory lidí, kteří čirou náhodou mají nějaký 
společný zájem, aniţ by si to třeba uvědomovali? Podobně: jde skupinám 
jen o sobecké a materiální zájmy nebo mohou sledovat také zájmy 
obecnější či veřejné? Je zde také obtíţný problém vztahu mezi zájmovými 
skupinami a vládou. Jsou zájmové skupiny vţdy autonomní a vyvíjejí tlak 
zvnějšku nebo mohou působit i ve vládě a jejím prostřednictvím či dokonce 

být součástí samotného státního mechanismu? 
Ruku v ruce s tímto zmatkem jde skutečnost, ţe politologové, kteří se 

touto problematikou zabývají, dosud nevypracovali ţádnou obecně přijatou 
terminologii. Například ve Spojených státech i leckde jinde se termínem 
„zájmová skupina" označují všechny organizované skupiny, ve Spojeném 
království však obvykle jen ty, které prosazují nebo hájí zájmy svých členů. 

Proto se ve Spojeném království dává zpravidla přednost termínu 
„nátlaková skupina", zatímco „zájmovými skupinami" se většinou rozumějí 
jen ty, které představují jednu ze subkategorií tohoto širšího souboru. 

Skupiny lze v zásadě rozdělit do tří typů: 

- komunální skupiny, 
- institucionální skupiny, 
- skupiny typu sdruţení. 

Komunální skupiny 
Hlavním charakteristickým rysem komunálních skupin je jejich zasa-

zenost do sociální struktury, a to v tom smyslu, ţe členství v nich je dáno 
spíše narozením neţ vstupem do nich. Příkladem jsou rodiny, kmeny, kasty 
a etnické skupiny. Na rozdíl od běţných zájmových skupin, do kterých 

členové vstupují proto, ţe se vstoupit rozhodnou, a které mají formální 
organizační strukturu, jsou primární skupiny zaloţeny na společ- 



289 

ném dědictví a na tradičních postupech a loajalitách. Tyto skupiny nadále 
hrají významnou roli v rozvojových zemích. Například v Africe jsou 
etnické, příbuzenské a kmenové vazby často nejdůleţitější oporou arti-
kulace zájmů. Primární skupiny však existují a uplatňují svůj vliv i ve 
vyspělých zemích; je to vidět například na obrodě etnického nacionalismu 
a na významu katolických skupin v Itálii, Irsku apod. 

Institucionální skupiny 
Institucionální skupiny jsou součástí státního mechanismu, v němţ a 

jehoţ prostřednictvím se snaţí uplatňovat svůj vliv. Od zájmových skupin 
se liší tím, ţe nejsou autonomní ani nezávislé. Nejmarkantnějším příkladem 
institucionálních skupin jsou byrokracie a armáda, zahrnující ovšem řadu 
konkurujících si zájmů. V autoritářských a totalitních státech, které 
autonomní skupiny a hnutí obvykle potlačují, se institucionální skupiny 
mohou stát hlavní formou artikulace zájmů. Například vysoce 
centralizovaný stalinský systém SSSR byl z velké části poháněn pevně 
etablovanými byrokratickými a ekonomickými zájmy, zejména zájmy 
soustředěnými kolem těţkého průmyslu. Podobně za zdánlivou 
monolitností německého hitlerovského státu z let 1933-1945 se skrývala 
realita vnitřního boje v rámci byrokracie, protoţe v neutuchajícím boji o 
moc si nacističtí pohlaváři vytvářeli své vlastní „říše", které se neustále 
rozpínaly. 

Institucionální skupiny nejsou důleţité jen v nedemokratických reţi-
mech. Někteří autoři dokonce tvrdí, ţe byrokratické elity a zájmy jejich 
příslušníků na ministerstvech a v jiných správních orgánech a institucích ve 
skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují celý politický proces; brzdí 
volené politiky a z voleb vzešlé vlády nebo jim dokonce diktují. Tyto 
skupiny nepochybně také navazují spojenectví s běţnými zájmovými 
skupinami - viz například pověstný „vojenskoprůmyslový komplex". O 
významu byrokracie a armády i o významu zájmů, které se v nich a 
prostřednictvím nich prosazují, hovoříme v kapitolách 17 a 18. 

Skupiny typu sdružení 
Jde o skupiny, jeţ tvoří lidé, kteří se spojují k prosazování společných, 

avšak omezených zájmů. Skupiny typu sdruţení se vyznačují dobrovolností 
a existencí společných zájmů, snah nebo postojů. Klasickým příkladem 
takových skupin jsou ty, které se mají na mysli, mluví-li se o zájmových 
nebo nátlakových skupinách. Rozdíl mezi skupinami typu sdruţení a 
skupinami komunálními je však někdy dost nezřetelný. Jsou-li například 
třídní loajality silné a mají-li solidaristický charakter, je členství ve skupině 
typu sdruţení často spíše vyjádřením výrazné sociální identity neţ 
pragmatickým činem, jehoţ cílem je dosáhnout nějakého konkrétního cíle. 
Ačkoli význam skupin typu sdruţení v rozvojových zemích narůstá, hledí 
se na takové skupiny často jako na charakteristický rys industriálních 
společenství. Industrializace nepřináší jen sociální diferenciaci v podobě 
sloţitého propletence konkurujících si zájmů; podporuje také egoistické a 
individualizované modely chování, které nastupují na místo modelů 
utvářených zvyklostmi a tradicí. Je-li hlavní funkcí těchto skupin jednat s 
vládou a jinými veřejnými orgány a institucemi, říkáme jim obvykle 
zájmové skupiny. 

Zájmové skupiny se vyskytují v různých podobách a velikostech. Za-
bývají se nesmírně širokým spektrem otázek, problémů a sporných bodů 
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Pojem 
Zájmová skupina 
Zájmová skupina -
interest group (ne-
bo nátlaková sku-
pina - pressure 
group) je organizo-
vané sdruţení, které 
se snaţí ovlivnit 
politickou linii ne-
opolitická opatření 
vlády. Od poli-
tických stran (viz 
str. 266) se zájmové 
skupiny liší tím, ţe 
se snaţí spíše 
zvnějšku ovlivňovat 
vládní moc neţ ji 
získat nebo uplat-
ňovat. Zájmové 
skupiny se dále ob-
vykle zaměřují na 
úzkou problémovou 
oblast: zpravidla 
jim jde o nějakou 
Konkrétní věc nebo 
o zájmy nějaké 
konkrétní skupiny; 
zřídka mají širší 
programový nebo 
ideologicky záběr, 
spojovaný běţně s 
politickými stra-
nami. Od společen-
ských hnuti se zá-
jmové skupiny liší 
větší organizova-
ností. Ne všechny 
zájmové skupiny 
vsak mají členy ve 
formálním slova 
smyslu. Proto něk-
teří autoři dávají 
přednost vábnější-
mu označení „orga-
nizované zájmy 
(organized inte-
rests). 

Přímá akce (direct 
action). Politická 
akce vymykající se 
ústavnímu rámci; 
můţe znamenat co-
koli od pasivního 
odporu k terorismu. 

a jejich taktika sahá od členství ve veřejných institucích a pomoci při re-
alizaci vládních programů aţ k organizování kampaní občanské nepo-
slušnosti (viz str. 301) a lidových protestů. Do této kategorie však nepatří 
skupiny protiústavní a polovojenské. Skupiny typu Černých panterů a Irské 

republikánské armády (IRA) nelze přiřazovat k zájmovým skupinám, 
protoţe jejich hlavním cílem je zásadní změna politického systému, nikoli 
jen jeho ovlivňování, a protoţe nepouţívají metody nátlakové politiky, ale 
terorismu (viz str. 402) a přímé akce. Nicméně je třeba se pokusit 
identifikovat různé typy zájmových skupin a nějak zdánlivě beztvarý 
vesmír zájmových skupin utřídit. Nejčastěji se skupiny třídí na: 

- skupiny sledující dílčí zájem (sectional groups) a skupiny sledující 
obecný zájem (promotional group), 

- skupiny vnitřní (interna! groups) a skupiny vnější (external groups). 

Skupiny sledující dílčí zájem (někdy nazývané také skupiny ochranné 
nebo funkcionální) existují k prosazování nebo chránění (obvykle mate-

riálních) zájmů svých členů. Hlavními představiteli takových skupin jsou 
odbory, podnikatelské svazy, obchodní komory a profesní sdruţení. Jejich 
„dílčí" charakter je dán především tím, ţe reprezentují určitou výseč 
společnosti: dělníky, zaměstnavatele, spotřebitele, nějakou etnickou nebo 
náboţenskou skupinu atd. Přísně vzato lze však za skupiny sledující dílčí 
zájem povaţovat pouze skupiny, které se angaţují v odvětvích produkce, 

distribuce nebo směny zboţí a sluţeb. V USA se takové skupiny často 
označují termínem „soukromé zájmové skupiny", aby se zdůraznilo, ţe tím 
hlavním, oč jim jde, je zlepšení situace, resp. vůbec prospěch jejich členů, 
nikoli celé společnosti. 

Naopak skupiny sledující obecný zájem (někdy se jim říká také skupiny 
problémové nebo postojové) se vytvářejí s cílem propagovat sdílené 

hodnoty, ideály nebo zásady. Moţností je zde spousta. Patří sem skupiny 
pro umělé přerušení těhotenství nebo naopak proti němu (anglicky 
označované často jako skupiny „pro-choice" a „pro-life"), kampaně za 
občanské svobody nebo proti sexu a násilí na televizních obrazovkách, 
protesty proti znečišťování ţivotního prostředí a krutému zacházení se 
zvířaty nebo na obranu tradičních či náboţenských hodnot. V USA se ta-

kové skupiny označují termínem „veřejné zájmové skupiny", aby se zdů-
raznilo, ţe prosazují spíše dobra kolektivní neţ dobra jen něčí. Tyto skupiny 
se tudíţ vyznačují snahou prospívat někomu jinému neţ svým členům. 
Například organizace Safe the Whales je organizací na ochranu velryb, 
nikoli organizací velryb. Některé organizace mají samozřejmě rysy jak 
sektorové, tak propagační. Například Národní asociace za povznesení 

barevného obyvatelstva (National Associationfor the Advancement of 
Colored People - NAACP) se zaměřuje na „sektorové" zájmy amerických 
černochů (tím, ţe bojuje proti diskriminaci a za rozšíření pracovních 
příleţitostí); jde jí však i o jiné otázky jako je například sociální 
spravedlnost a mezirasová harmonie. 

Jiná klasifikace vychází z toho, jaký status mají skupiny ve vztahu k 

vládě a jakou strategii sledují při vykonávání nátlaku. Vnitřní skupiny 
(insider groups) mají běţně přednostní a obvykle institucionalizovaný 
přístup k vládě, ať uţ v důsledku rutinních konzultací nebo díky zastoupení 
ve vládních orgánech. Sektorové a vnitřní skupiny se leckdy překrývají. Je 
to způsobeno tím, ţe hlavní ekonomické zájmové skupiny, 
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například podnikatelské či odborové svazy, dokáţí uplatňovat tvrdé sankce, 

pokud vláda jejich názory ignoruje. I vlády mají často sklon radit se se 
skupinami, jeţ disponují odbornými znalostmi a informacemi, které 
pomáhají při formulaci schůdných politických opatření. Status skupiny, 
která se nachází „uvnitř", však není vţdy jen pozitivum, protoţe se ho 
dostává jen těm skupinám, jejichţ cíle jsou vcelku slučitelné s cíli vlády, a 
které jsou evidentně schopny zajistit, ţe jejich členové dodrţí, co bylo 

dohodnuto. 

S vnějšími skupinami (outsider groups) vláda naopak nekonzultuje 
nebo s nimi konzultuje jen nepravidelně, a to ne vţdy na vysoké úrovni. V 
mnoha případech je status „vnější" skupiny symptomem slabosti: jelikoţ 
nemají formální přístup k vládě, musí se tyto skupiny „obracet na ve-
řejnost" a doufat, ţe se jim tak podaří ovlivnit politický proces nepřímo. Je 
pak nezřídka jistou ironií, ţe veřejné vnímání takové skupiny je pře-

vrácenou hodnotou vlivu, jaký ve skutečnosti má. Radikálním skupinám v 
takových oblastech jako je třeba ochrana ţivotního prostředí nebo práva 
zvířat pak sotva zbývá co jiného, neţ stát „mimo". Nejenţe jejich cíle jsou 
často v rozporu s prioritami vlády, ale jejich členy a stoupence často láká 
právě to, ţe se těsným stykem s vládou neposkvrňují. V tomto smyslu si 

tyto skupiny přímo mohou přát, aby „vně" zůstaly, a tak si zachovaly svou 
ideologickou čistotu a uchránily si své decentralizované mocenské 
struktury. 

Modely politiky skupin 

Někteří autoři, kteří o této problematice píší, jsou přesvědčeni, ţe 
modely politiky skupin i význam, který tato politika má, zcela závisejí na 
faktorech vlastních jednotlivým politickým systémům. V úloze, kterou 
skupiny hrají, se tudíţ projevuje určitá specifická politická kultura, systém 
stran, institucionální uspořádání atd. To znamená, ţe o povaze politiky 

skupin nelze činit ţádné zobecňující závěry. Na druhé straně však má na 
chápání politiky skupin často vliv to, co obecněji předpokládáme o 
charakteru politického procesu a rozdělení moci ve společnosti. Tyto 
předpoklady úzce navazují na protichůdné teorie státu, které jsme probírali 
v kapitole 5. Těmi, které jsou z nich jako modely politiky skupin 
nejvlivnější, jsou: 

-pluralismus, -
korporatismus, - 
Nová pravice. 

Pluralistický model 
Pluralistické teorie přinášejí nejpozitivnější pohled na politiku skupin. 

Zdůrazňují schopnost skupin hájit jednotlivce před vládou a podporovat 
demokratickou responzivitu. Hlavní tezí pluralismu (viz str. 97) je, ţe 
politická moc je roztříštěná a široce rozptýlená. K rozhodnutím se dospívá 
sloţitým dohadováním a interakcí, které zajišťují, ţe se přihlédne k 
názorům a zájmům značného počtu skupin. Jeden z prvních a zároveň 
jeden z nejvlivnějších pokusů rozpracovat pluralistickou teorii skupin 

podnikl Arthur Bentley ve své práci Proces vládnutí (The Process of Go-
vernment - 1908). Bentleyův důraz na organizované skupiny jako základní 
stavební kameny politického procesu je jasně shrnut v jeho slav- 
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Robert Dahl (nar. 1915) 
Americký politolog. V roce 1946 byl jmenován profesorem politické vědy na Yale-
ově univerzitě. V následujících letech se vypracoval na jednoho z předních americ-
kých politologů. V roce 1951 zavedl (spolu s Ch Lindblomem) termín polyarchie 
(vláda mnohých), aby moderní společnosti odlišil od klasické demokracie. Dahlova 
raná díla byla ovlivněna pozitivismem a behavioralismenr v 50 letech a počátkem 
let šedesátých rozvíjel tradiční pluralistické teze   Od konce 60   let  však spolu s 
Lindblomem a Galbraithem (viz str. 215) rozpracovat radikálněiší podobu libera-
lismu, tzv. neopluralismus, v níţ se projevují vzrůstající obavv z moci velkých kapi-
talistických firem. K Dahlovým hlavním dílům patří Předmluva k teorii demokracie 
(1956), Kdo vládne? (1961) a Dilemata pluralistické demokracie 1982. 

né větě „jsou-li určeny skupiny, je určeno vše". Kniha Davida Trumana 
Proces vládnutí {The Governmental Process - 1951) se zpravidla pova-
ţuje za pokračování v této tradici, i kdyţ Trumanovy závěry se zaměřují 
spíše na politický proces v USA. 

Nadšené přijetí skupin jako hlavních faktorů artikulace a agregace 
zájmů bylo podpořeno rozšířením behavioralismu, k němuţ došlo v 50. 
letech a počátkem let šedesátých. Např. systémový přístup prezentoval 
zájmové skupiny jako „vrátné" (gatekeepers), kteří četné poţadavky ad-
resované vládě „přefiltrovávají" do podoby zvládnutelných, resp. zpra-
covatelných souborů. Ve stejné době se objevily práce věnované mocen-
ským poměrům v menších pospolitostech: jejich autoři, například Robert 
Dahl (1961) a Nelson Polsby (1963) tvrdili, ţe nalezli empirické důkazy 
podporující pluralistickou tezi, ţe ţádná místní elita není s to sama zcela 
ovládnout rozhodovací procesy v místech. 

Z hlediska pluralismu je politika skupin jádrem a podstatou demo-
kratického procesu. V 60. letech se dokonce běţně tvrdilo, ţe pluralitní 
demokracie (viz str. 98) nahradila běţnější volební demokracii, a to v 
tom smyslu, ţe skupiny a organizované zájmy nahradily v roli hlavní 
spojnice mezi vládou a ovládanými politické strany. Tato teorie se opírá 
především o předpoklad, ţe všechny skupiny a zájmy jsou s to se zorga-
nizovat a získat přístup k vládě, ţe jsou vnitřně responzivní, tj. ţe vůd-
cové vcelku vyjadřují zájmy nebo hodnoty jejich členů a ţe politický 
vliv skupin zhruba odpovídá jak jejich velikosti, tak intenzitě podpory, 
které se těší. Důsledkem toho je, ţe politická moc je natolik fragmenta-
rizovaná, ţe ţádná skupina nebo ţádný zájem nemůţe nikdy dosáhnout 
dominantního postavení. Dahl (1956: 145) to vyjádřil takto: „všechny 
aktivní a legitimní skupiny, které v populaci existují, mohou v určitém 
klíčovém stadiu rozhodovacího procesu dosáhnout toho, ţe je jejich hlas 
slyšet". Představa „vyvaţujících se mocí", kterou ve svých raných dílech 
rozvinul Galbraith, zase naznačuje, ţe mezi konkurujícími si skupinami 
se přirozeně nastolí jakási dynamická rovnováha, jelikoţ například ús-
pěch podnikatelské sféry podnítí všechny oponenty - například odbory 
nebo spotřebitele -, aby se zorganizovali a tomuto úspěchu čelili. Politika 
skupin se tudíţ vyznačuje přibliţnou rovnováhou moci. 

Tento nanejvýš optimistický pohled na politiku skupin ostře kritizo-
vali elitisté a marxisté. Elitisté zpochybňují empiricky podloţená tvrzení 
pluralistů poukazy na to, ţe pluralisté uznávají pouze jednu „tvář" moci, 
totiţ schopnost ovlivnit rozhodování (viz str. 31). Proti představám, 
podle nichţ je moc široce a rovnoměrně rozdělena, se teoretikové elit 
staví tak, ţe upozorňují na existenci „mocenské elity", zahrnující čelné 
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představitele velkých podniků, politické vůdce a nejvyšší armádní velitele 
(Mills, 1956). Marxisté zase tradičně zdůrazňovali, ţe politická moc je úzce 
spjata s vlastnictvím produktivního bohatství (výrobních prostředků) a ţe 
tudíţ existuje „vládnoucí třída" kapitalistů. Podle neomar-xistů jako je 
například Ralph Miliband (1969) se to projevuje „nerovnou soutěţí" mezi 
skupinami podnikatelů a skupinami pracujících; v této soutěţi podnikatelé 

ovládají ekonomické zdroje a těší se takovému statusu na veřejnosti a 
takovému přístupu k vládě, se kterými se pracující nemohou měřit. Nástup 
globalizace (viz str. 160) tyto argumenty znovu oţivil. Někteří autoři proto 
naznačovali, ţe zvýšená mobilita kapitálu a mezinárodní systém volného 
obchodu vyústily ve stav, kdy korporace „vzaly vládu do svých rukou", 
takţe došlo k tzv. „corporate takeover" (Hertz, 2001), čili k „uchopení 

moci korporacemi". Pod vlivem této kritiky se objevila kritičtější nebo 
nuancovanější forma pluralismu - neo-pluralismus (viz str. 97). Patrně 
nejvýrazněji se to projevilo v díle Charlese Lindbloma Politika a trhy 
(1977), ve kterém autor jednak upozorňuje na privilegované postavení 
podnikatelských skupin v moderních polyarchiích, jednak uznává, ţe se tím 

váţně zpochybňuje tvrzení, podle něhoţ jsou tyto společnosti 
demokratické. 

Korporatistický model 
Korporatistické modely politiky skupin se od pluralismu liší tím, ţe se 

snaţí zjistit, jaké důsledky mají těsnější vazby mezi skupinami a státem, 
které se vytvořily v industrializovaných společnostech. Korporatis-mus je 

společenská teorie zdůrazňující privilegované postavení, které ve vztahu k 
vládě mají některé skupiny a které těmto skupinám umoţňuje ovlivňovat 
formulování a realizaci veřejné politiky. Někteří autoři povaţují 
korporatismus za fenomén, který je příznačný jen pro některé státy a který 
vzniká pod vlivem specifických historických a politických okolností. 
Spojují ho s takovými zeměmi, jako jsou například Rakousko, Švédsko, 

Nizozemsko a do jisté míry i Německo a Japonsko, ve kterých vláda běţně 
uplatňovala určitou formu řízení ekonomiky. 

Jiní autoři však povaţují korporatismus za jev obecný, který je vý-
sledkem tendencí vlastních ekonomickému a společenskému vývoji; za-
stávají tudíţ názor, ţe se v té či oné podobě projevuje ve všech průmyslově 
vyspělých zemích. Dokonce i Spojené státy, které jsou obvykle vydávány 

za vzor pluralistické demokracie, vybavily své regulativní orgány 
kvazizákonodárnými pravomocemi a napomohly tak vzniku formálních 
vazeb mezi vládou a hlavními zájmy. Díváme-li se na věc takto, jsou 
tendence ke korporatismu moţná pouhým odrazem symbiózy mezi 
skupinami a vládou. Skupiny se snaţí získat status skupin vnitřních, pro-
toţe ten jim zjednává přístup k formulaci politiky, jenţ jim umoţňuje lépe 

hájit zájmy jejich členů. Vláda zase skupiny potřebuje jako zdroj informací; 
potřebuje je i k tomu, ţe vyhovět významným zájmům je nutné, má-li být 
politická linie realizovatelná. Ve stále rozrůzněnějších a sloţitějších 
industriálních společnostech neustále vzrůstá potřeba konzultací a 
vyjednávání; důsledkem, moţná nevyhnutelným, je pak vznik 
institucionálních mechanismů, které to usnadňují. 

Posun ke korporatismu, ke kterému ve vyspělých kapitalistických ze-
mích došlo zejména v 60. a 70. letech, vyvolal pochybnosti o úloze a moci 
zájmových skupin. Za prvé, korporatismus výrazně omezil počet a zú- 

Pojem 

Korporatismus 
Korporatismus 
(corporatism) v 
nejširším slova 
smyslu je zapojo-
vání organizova-
ných skupin do 
Erocesů vládnutí, 
existuje ve dvou 
podobách. Autori-
taristický korpora-
tismus je ideologie 
neboekonomické 
uspořádání těsně 
spjaté s italským 
fašismem. Vyzna-
čoval se politickém 
zastrašováním prů-
myslové sféry a li-
kvidací nezávis-
lých odborů. Libe-
rální korporatis-
mus (korporatis-
mus „sociální", 
„společenský" ne-
boli „neokorpora-
tismus") označuje 
tendenci, se kterou 
se setkáváme ve 
vyzrálých liberál-
ních demokraciích 
a která se projevuje 
tím, ţe organizova-
ným zájmům se v 

dostává zvýhodně-
ného a institucio-
nalizovaného pří-
stupu k formulová-
ní politiky. Mecha-
nismy, kterými se 
tak děje, seznačně 
různí, stejně jako 
se značné různí mí-
ra zapojení skupin 
do rozhodováni. V 
protikladu ke sve 
autoritaristické 
variantě liberální 
korporatismus po-
siluje skupiny ve 
vztahu k vládě, ni-
koli vlády ve vzta-
hu ke skupinám. 
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Pojem 
Veřejná volba 
Teorie veřejné vol-
by (public choice) 
je pododvětví teorie 
racionální volby, 
zaloţené na 
předpokladech neo-
klasické ekonomi-
ky. Její hlavní tezí 
je, ţe politické 
problémy dokáţe-
me nejlépe analy-
zovat tehdy, bude-
me-li zkoumat 
chování jednotlivý 
ců jako racionálně 
egoisticky jednají-
cích aktérů, kteří 
usilují o uspokojo-
vání vlastního záj-
mu. „Veřejnost" 
teorie veřejné volby 
vyplívá z toho, ţe 
se zaměřuje na 
obstarávání tzv. 
veřejných statků, tj. 
statků, které ob-
starává spíše vláda 
neţ trh a v jejichţ 
uţívání (stejně jako 
je tomu v případě 
čistého vzduchu) 
nelze zabránit jed-
notlivcům, kteří se 
rozhodnou k jejich 
obstarávání nepři-
spívat. Teoretikové 
veřejné volby se 
zpravidla soustře-
dili na to, jak vláda 
v tomto směru se-
lhává nebo jakých 
chyb se dopouští. 
Zvláštní pozornost 
přitom věnovali ja-
kovým problémům 
jako jsou vliv by-
rokracie na proces 
přijímání a realiza-
ce politických 
opatření a důsledky 
lobbování a politiky 
zájmových skupin. 

Tripartismus (tri-
partitism). Vytváře-
ní orgánu zastupu-
jících vládu, podni-
katele a odbory, 
které mají institu-
cionalizovat kon-
zultace mezi skupi-
nami. 

ţil škálu skupin, které mají přístup k vládě. Korporatismus vţdy a všude 
upřednostňuje ekonomické či funkcionální skupiny a vede tak k té či oné 

formě tripartismu, který svazuje vládu s podnikatelskou sférou a orga-
nizacemi pracujících. Spotřebitelské nebo jiné skupiny obecného zájmu 
však můţe nechávat za dveřmi; institucionalizovaný přístup se nadto nej-
spíš omezí jen na tzv. „střechová sdruţení", která hovoří jménem řady 
organizací a skupin. V Rakousku takovou roli hrají Obchodní komora a 
Federace odborových svazů, ve Velké Británii Konfederace britského 

průmyslu (CBI) a Kongres odborových svazů (TUC), v USA Národní 
sdruţení výrobců a Americká federace pracujících - Kongres průmyslových 
organizací (AFL-CIO). 

Druhý problém spočívá v tom, ţe na rozdíl od pluralistického modelu 
korporatismus vidí zájmové skupiny jako hierarchicky uspořádané a 

ovládané vůdci, kteří nejsou přímo odpovědni členům. Někdy se dokonce 
tvrdí, ţe za privilegovaný přístup k vládě platí vůdci skupin slibem zajistit 
poslušnost členů. Z tohoto hlediska „vládnutí prostřednictvím konzultací" 
můţe být pouhý švindl, který zakrývá skutečnost, ţe korporatismus je 
vlastně mechanismus sociální kontroly. Za třetí, bylo vyjádřeno 
znepokojení nad hrozbou, kterou korporatismus představuje pro 

zastupitelskou demokracii. Zatímco podle pluralismu politika skupin 
zastupitelský proces doplňuje, korporatismus přináší nebezpečí, ţe se bude 
rozhodovat mimo dosah demokratické kontroly a nadto cestou úmluv a 
handlů, do kterých veřejnost nevidí. Konečně byl korporatismus spojován s 
problémem „přetíţenosti" vlády (overload), kdy vláda je v podstatě 
„zajatcem skupin", se kterými konzultuje, a není tudíţ s to čelit jejich 

poţadavkům. S touto kritikou nejsoustavněji vystupovala Nová pravice. 

Model Nové pravice 
Odpor Nové pravice k zájmovým skupinám vyplývá z individualismu, 

který je jádrem neoliberální ekonomie. Na všechny sociální skupiny a ko-
lektivní útvary se tudíţ hledí podezíravě. To se jasně projevuje upřednost-
ňováním trţního hospodářství, jehoţ hnacími silami - podle Nové pravice - 
jsou spoléhání sama na sebe a podnikatelství. Nová pravice je však zvláště 

znepokojena údajnou souvislostí mezi korporatismem a neustálým růstem 
veřejných výdajů a s tím spojenými problémy nadměrně aktivistické vlády. 
Antikorporatismus Nové pravice byl ovlivněn teorií veřejné volby, 

zejména knihou Mancura Olsona Logika kolektivní akce: veřejné statky a 
teorie skupin (1968). Olson tvrdil, ţe lidé se stávají členy zájmových skupin 
jedině proto, aby si zajistili „veřejné statky", tj. statky, které jsou do určité 

míry nedělitelné; jednotlivcům, kteří k jejich obstarání nepřispívají, tudíţ 
nelze zabránit, aby z nich měli prospěch. 

Zvýšení mezd je tudíţ veřejný statek v tom smyslu, ţe pracující, kteří 
nejsou členy odborové organizace a za prosazení svých mzdových po-
ţadavků nestávkovali, mají z výsledku stejný prospěch jako odboráři a ti, 
kdo stávkovali. Jednotlivcům se tak umoţňuje stát se „černými pasaţéry" 

(free riders), kteří „shrábnou, co to vynese", aniţ by museli nést různé 
náklady, které mohou z členství ve skupině vyplývat. Tento pohled je 
důleţitý: plyne z něj totiţ neexistence sebemenší záruky, ţe společný zájem 
povede ke vzniku skupiny, která by ho prosazovala nebo obhajovala. 
Pluralistický předpoklad, ţe všechny skupiny mají v politice nějaký 
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Téma: 
Zájmové skupiny: pro a proti 

Ve prospěch zájmových skupin se uvádějí mj. tyto argumenty: 
- Posilují reprezentaci, protože artikulují zájmy a vystupují s názory, které 

politické strany přehlížejí, a protože jsou nástrojem ovlivňování vlaay mezi 
volbami. 

- Podporují diskusi a vytvářejí tak informovanější a vzdělanější voličstvo 
a zkvalitňují veřejnou politiku. 
Rozšiřují prostor  pro politickou participaci, protože skýtají alternativu 
běžné politiky stran a šanci pro aktivitu dole. 

 

- Jsou brzdou vůči moci vlády a brání tak svobodu, jelikoţ zajišťují vyváţe- 
n

ost mezi státem a zdravou a čilou občanskou společností. 
- Pomáhají udrţovat politickou stabilitu, jelikoţ umoţňují komunikaci me 

zi vládou a lidem a výstupy tak sladují se vstupy. 
Proti zájmovým skupinám se uvádějí mj. tyto argumenty: 
- Upevňují politickou nerovnost, protoţe zesilují hlas bohatých a privilego- 

vaných, kteří mají přístup k finančním, vzdělávacím, organizačním a jiným 
zdrojům. 
Sociálně a politicky rozdělují, protoţe jim jde o to, co je dílčí, nikoli o to, 
co je obecné, a protoţe zájmy menšiny prosazují na úkor zájmů celé spo- 
lečnosti. 
Vykonávají nelegitimní moc, protoţe jejich vůdci- na rozdíl od politiků 
nejsou veřejně odpovědni a jejich vliv obchází zastupitelský proces. 
Mají tendenci uzavírat a utajovat politický proces, protoţe svůj vliv uplat- 
ňují dohodami a handly, které veřejnost nemůţe kontrolovat. 
Činí společnosti neovladatelnými, protoţe vytvářejí širokou škálu institu- 
cionalizovaných zájmů, schopných blokovat iniciativy vlád a znefunkčňo- 
vat politiku. 

hlas, se tak značně zpochybňuje. Olson také tvrdil, ţe politika skupin můţe 
často posilovat malé skupiny na úkor velkých. Větší počet členů je 
pobídkou být „černým pasaţérem"; jednotlivci mohou totiţ kalkulovat s 
tím, ţe efektivitě skupiny to pramálo uškodí, kdyţ oni sami se na její 
činnosti nebudou podílet. 

Tuto analýzu Olson dále rozvinul ve své pozdější knize Vzestup a 
úpadek národů (1982), která je sţíravou kritikou aktivity zájmových 
skupin, v níţ je spatřován hlavní faktor prosperity nebo naopak ekonomické 
neúspěšnosti jednotlivých států. Například o Británii a Austrálii se hovoří 
jako o zemích trpících „institucionální sklerózou". Její příčinou byl vznik 
mocných sítí zájmových skupin, obvykle ovládaných koalicemi úzkých 
dílčích zájmů, tvořených mj. odbory, podnikatelskými svazy a profesními 
sdruţeními. Závěr, ţe existuje nepřímá úměra mezi silnými a dobře 
organizovanými zájmovými skupinami na jedné straně a ekonomickým 
růstem a prosperitou země na druhé straně, značně ovlivnil politickou linii, 
praktická politická opatření a priority Nové pravice. Nejmarkantnějším 
projevem toho byl prudký odpor proti korporatismu v 80. letech, v jehoţ 
čele stáli v USA R. Reagan a ve Spojeném království M. Thatcherová. V 
USA nabyl tento odpor podoby pokusu deregulovat ekonomiku oslabením 
regulačních orgánů, ve Spojeném království margi-nalizací a později i 
likvidací korporativních orgánů typu Národní rady hospodářského rozvoje 
{National Economic Development Council - NEDC čili Neddy) a 
rozhodným taţením proti moci odborových svazů. 

Jak probíhá politika skupin? 

Jak důležité jsou zájmové skupiny? 
Mnoho autorů se shoduje na tom, ţe aktivita zájmových skupin úzce 

souvisí s ekonomickým a sociálním rozvojem. Zatímco agrárním neboli 
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Monismus (mo-
nisní). Víra v pou-
ze jednu teorii ne-
bo hodnotu; poli-
ticky se monismus 
projevuje ve vynu-
cované poslušnosti 
jediné a jednotné 
moci a je tudíţ sa-
mou svou podsta-
tou totalitní. 

tradičním společnostem zpravidla dominovalo jen několik málo zájmů, 
vyspělé industriální společnosti jsou sloţité a nanejvýš diferencované. 
Zájmovým skupinám tudíţ připadá hlavní úloha při zprostředkování mezi 
státem a stále fragmentarizovanější společností, zejména za situace, kdy 
šířící se vzdělanost zvyšuje politickou uvědomělost a posiluje organizační 
dovednosti. To se stalo například v 70. letech v SSSR, kde navzdory 
přetrvávajícímu formálnímu politickému monolitismu musela většina 
komentátorů akceptovat existenci toho, co se chápalo jako „institucionální 
pluralismus". Role a význam organizovaných zájmů se však liší jak v 
prostoru, tedy systém od systému a stát od státu, tak v čase. Hlavními 
faktory, které vliv skupin určují, jsou: 

- politická kultura, 
- struktura institucí, 

- povaha systému politických stran, 
- povaha a styl veřejné politiky. 

Politická kultura je klíčová ze dvou důvodů. Za prvé, je to politická 
kultura, co určuje, zda jsou zájmové skupiny povaţovány za aktéry legi-
timní nebo nelegitimní a zda jejich vytváření a vliv jsou nebo nejsou do-
volené a usnadňované. Za druhé, politická kultura má vliv na to, zda jsou 
lidé ochotni organizované zájmy vytvářet nebo se k nim připojovat a za-
pojovat se do politiky skupin. Z jedné strany se reţimy mohou v praxi 
přidrţovat monismu a všechny formy dobrovolné spolkové činnosti po-
tlačovat, aby tak pojistily existenci jediného a nezpochybnitelného centra 
státní moci. I kdyţ ţádnému státu se v minulosti ani dnes nepodařilo 
veškeré formy skupinové či frakční aktivity totálně zlikvidovat, monis-tické 
reţimy alespoň zahánějí skupinovou aktivitu do podzemí nebo zajišťují, ţe 
probíhá v rámci aparátu státostrany a tudíţ je provázená s politickými a 
ideologickými cíli reţimu. 

Naopak pluralistické reţimy politiku skupin nejen dovolují, ale i po-
vzbuzují a v některých případech i vyţadují. Po skupinách se můţe chtít, 
aby participovaly na tvorbě politiky nebo aby byly zastoupeny ve veřejných 
orgánech nebo kvaziautonomních nevládních organizacích („quan-gos" - 
viz str. 386). Jednou z příčin celkově vysoké aktivity skupin, se kterou se 
setkáváme v USA, je například to, ţe v americké politické kultuře je 
uznáváno právo soukromých skupin, aby byly slyšeny. Toto právo je 
zakotveno v ústavních garancích svobody projevu, svobody tisku, svobody 
shromaţďovací atd. Nepřítomnost jasných hranic mezi veřejnou a 
soukromou sférou vedla v Japonsku ke zformování politické kultury, ve 
které se - před nastolením demokracie i po něm - těsný vztah mezi vládou a 
podnikovou sférou bral jako neprostá samozřejmost. 

V některých evropských státech se naproti tomu hledí na organizované 
zájmy podezíravě. Tak tomu tradičně bylo ve Francii, kde se pod vlivem 
jakobínské ideologie skupiny povaţovaly za něco, co podrývá „obecnou 
vůli" lidu a zpochybňuje sílu a jednotu francouzského státu. Například v 
roce 1975, kdy členství v odborech dosahovalo vrcholu, patřilo jen 24 % 
francouzských pracujících k nějaké odborové organizaci; v roce 1989 toto 
procento kleslo na třináct. Součástí francouzské politické kultury je však 
také tradice přímých akcí, projevující se například tím, ţe francouzští 
rolníci občas blokují silnice a dokonce přepadávají a unášejí kamiony; 
demonstrovaly to ostatně i studentské a odborářské protesty za politických 
nepokojů v květnu 1968. 
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Institucionální struktura vlády je z hlediska činnosti skupin evident-
ně důleţitá v tom smyslu, ţe vytváří místa, kde lze vstupovat do politic-
kého procesu. Unitární a centralizované politické systémy, jako napří-
klad britský, mají tendenci sféru politiky skupin zuţovat a soustřeďovat 
ji kolem orgánů výkonné moci. Politiku skupin to sice nemarginalizuje, 
značný důraz je však kladen na to, mají-li skupiny status skupin „vněj-
ších" nebo „vnitřních"; vláda tudíţ můţe snáze rozhodnout, zda na tlak 
skupin zareaguje nebo nezareaguje. Ve Velké Británii se to nejmarkant-
něji projevilo v 80. letech za M. Thatcherové, kdy značně klesl význam 
korporativních orgánů a odbory byly vykázány do „politické divočiny". 
Podobně ve Francii je aktivita zájmových skupin zaměřena především na 
konzultace s administrativou, zejména od té doby, co za Páté republiky, 
vzniklé v roce 1958, došlo k posílení prezidentského systému a k osla-
bení Národního shromáţdění. 

Vláda Spojených států je naproti tomu fragmentizovaná a decentrali-
zovaná. Je to důsledek bikameralismu, dělby moci, federalismu a soudní 
kontroly ústavnosti. Spektrum „vstupních míst", které se tak zájmovým 
skupinám skýtá, vede k tomu, ţe systém USA je tlaky zájmových skupin 
obzvláště zranitelný. Skupiny například vědí, ţe bitva, prohraná v Kon-
gresu, můţe pokračovat před soudy, na úrovni členských států, na úrovni 
míst atd. I kdyţ to nepochybně podněcuje k zakládání skupin a počet vliv-
ných skupin to zcela jistě zvyšuje, výsledek můţe být i kontraproduktivní, 
protoţe skupiny se mohou navzájem „vyrušit". Organizované zájmy tak 
mohou případně působit jedině jako „vetující skupiny". 

Vztah mezi politickými stranami a zájmovými skupinami je vţdy slo-
ţitý. V něčem jsou to nepochybně rivalové. Zatímco politické strany 
chtějí agregovat zájmy a formulovat politické programy, které zpravidla 
vycházejí z široce ideologicky pojímaných cílů, zájmovým skupinám jde 
o uţší a konkrétnější soubor problémů a cílů. Přesto se zájmové skupiny 
často snaţí uplatňovat svůj vliv i ve stranách a prostřednictvím stran, ně-
kdy dokonce tak, ţe se pokoušejí strany zakládat, aby tím získaly přímý 
přístup k moci. Mnoho politických stran -jako například britská Labou-
ristická strana - bylo fakticky výtvorem odborových svazů a institucio-
nální i finanční pouta mezi nimi, byť v modifikované podobě, přetrvávají 
dodnes. 

Na politiku zájmových skupin má vliv také systém stran. Systémy 
s dominantní stranou mají přirozeně tendenci zuţovat prostor pro uplat-
nění politiky skupin a orientovat tuto politiku na vládnoucí stranu. Vý-
znamné průmyslové a obchodní zájmy v Itálii a Japonsku se proto sna-
ţily vyvíjet tlak prostřednictvím „vládnoucích stran", například Křesťan-
ské demokracie nebo Liberálně demokratické strany, které se ovšem za-
se snaţily drţet frakční tendence na uzdě. Naopak multipartijní systémy 
jsou pro aktivitu zájmových skupin ţivnou půdou; moţnosti přístupu 
k místům, kde se formuluje politika, totiţ rozšiřují.Vliv zájmových sku-
pin na legislativu je moţná největší v těch stranických systémech, ve kte-
rých -jako je tomu v USA-jsou politické strany slabé jak organizačně, 
tak co do disciplinovanosti. To koncem 70. let jasně prokázala schopnost 
obchodních zájmů fakticky zlikvidovat energetický program prezidenta 
Cartera, dokonce navzdory demokratické většině jak ve Sněmovně re-
prezentantů, tak v Senátu. 

Konečně: úroveň aktivity skupin kolísá v závislosti na posunech ve 
veřejné politice, zejména co do míry, v níţ stát zasahuje do ekonomiky 
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a ţivota společnosti. Intervencionismus je zpravidla provázen korpora-
tismem, i kdyţ se diskutuje o tom, co je zde příčinou a co následkem. Nutí 
intervencionistická politika vládu, aby navazovala vztahy s organizovanými 
skupinami, a to v naději, ţe tak získá informace, rady a spolupráci? Nebo 
skupiny vyuţívají svého přístupu k vládě, aby na ní vymohly pro své členy 
subvence, podpory a další výhody? Ať odpovíme jakkoli, jasné je, ţe 
zapojování organizovaných zájmů, zejména funkcionálních, do politického 

ţivota došlo v západních státech nejdál tam, kde se sledovala sociálně 
demokratická politická linie. 

Klasickým příkladem je zde švédský systém. Zájmové skupiny jsou 
nedílnou součástí švédské politické scény na všech úrovních. Existují těsné, 
ne-li institucionalizované vztahy mezi odborovými svazy a Sociálně 
demokratickou dělnickou stranou. Legislativní proces v Riksdagu 

(parlamentu) je orientován na rozsáhlé konzultace se zájmy, které jsou 
příslušnou právní úpravou dotčeny, a státní úředníci uznávají „střechové" 
organizace typu Švédské konfederace odborových svazů a Konfederace 
zaměstnavatelů za „sociální partnery". Podobný systém korporativní 
reprezentace se vyvinul v „systému komor", který existuje v Rakousku a 

který uţ ze zákona zajišťuje zastoupení nejvýznamnějších zájmů jako jsou 
obchod, zemědělství a odbory. V Německu jsou hlavní ekonomické 
skupiny jako Federace německých svazů zaměstnavatelů, Federace 
německého průmyslu a Německá odborová federace do procesu formování 
politiky vtaţeny natolik, ţe výsledný systém byl popsán jako systém 
„polyarchického elitismu". 

Intervencionismus 
{interventionism). 
Státní politika, kte-
rá má regulovat ne-
bo ovládat veřejný 
ţivot; obecněji po-
litika angaţovanosti 
nebo zasahování. 

Jak uplatňují skupiny svůj vliv? 

Zájmové skupiny mají k dispozici širokou škálu taktik a strategií. Je 

fakticky téměř nemyslitelné, ţe by se skupina měla omezit jen na jednu 
jedinou strategii nebo ţe by se měla pokoušet uplatňovat svůj vliv jen 
jedním způsobem. Metody, které skupiny uţívají, se různí, a to v závislosti 
na řadě faktorů. Patří k nim například problém, na který se skupina 
zaměřuje, i to, jak se v dané oblasti utváří politika. Například ve Spojeném 
království většinu politických postupů týkajících se občanských svobod a 

politických práv vypracovává Home Office (ministerstvo vnitra). Proto se 
skupiny jako Liberty (dříve Národní rada pro občanské svobody) musí 
snaţit získat status skupin „vnitřních"; o to uvedená skupina také usiluje a 
sice zdůrazňováním svých odborných znalostí a své politické úctyhodnosti. 
Důleţitými faktory, které určují politickou strategii skupiny, jsou rovněţ 

její charakter a zdroje, kterými disponuje. Mezi tyto zdroje patří: 

- sympatie, kterým se skupina a její cíle těší ve veřejnosti, 
- počet členů a aktivistů skupiny, 
- finanční síla a organizační schopnosti skupiny, 
- schopnost skupiny pouţít sankce, které vládu nějak poškodí nebo naruší, 
- osobní nebo institucionální vazby skupiny s politickými stranami nebo 

státními orgány. 

Podnikatelské skupiny budou častěji najímat profesionální lobbisty 

nebo organizovat nákladně kampaně k získání veřejnosti neţ dejme to- 



299 

mu odborové svazy nebo organizace spotřebitelů, a to ze zcela prostého 
důvodu: mají na to víc finančních prostředků. Na metody, které zájmové 
skupiny pouţívají, má vliv i to, jakými cestami (kanály) svůj vliv uplat-
ňují. K hlavním patří: 

- byrokracie, 
- shromáţdění, 
- soudy, 
- politické strany, 

- masová média, 
- nadnárodní orgány. 

Ve všech státech má aktivita zájmových skupin tendenci zaměřovat se 
především na byrokracii jako na instituci, která má klíčové postavení v 
procesu formulování politických opatření. Přístup prostřednictvím tohoto 
„kanálu" se do značné míry omezuje na významné ekonomické a 

funkcionální skupiny jako jsou velké korporace, zaměstnavatelské svazy, 
odbory, organizace zemědělců a hlavní profesní sdruţení. V Rakousku, 
Nizozemsku a skandinávských zemích se například vytvořily korporativní 
instituce, jejichţ smyslem je zejména usnadňovat konzultace a které 
„střechovým" organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců zpravidla 
zajištťují jisté formální zastoupení. Ještě běţnější je, ţe proces konzultací 

je sice neformální, ale institucionalizovaný. Dochází k němu pro-
střednictvím setkání i pravidelných kontaktů, o kterých se jen zřídka in-
formuje a které jsou mimo kontrolu veřejnosti. 

Hlavní je zde obvykle vztah mezi byrokraty a předními zájmy průmyslu 
nebo obchodu. Podnikatelské skupiny mají v tomto směru různé výhody, 
mezi něţ patří významná role, kterou hrají v ekonomice jako výrobci, 

investoři a zaměstnavatelé, podobný sociální původ a politické moţnosti 
čelných podnikatelů, ministrů a vysokých státních úředníků a široce sdílený 
názor, ţe zájmy podnikatelů odpovídají národnímu zájmu („co je dobré pro 
General Motors, je dobré pro Ameriku"). Tento vztah se často upevňuje 
systémem „turniketu", který spočívá v tom, ţe po svém penzionování 
nastupují byrokraté na dobře placená místa v soukromém sektoru. V 

Japonsku se tato praxe natolik ustálila, ţe se pro ni vţil název 
„amakudari", tedy doslova „sestoupení z nebes". Kontrolu velkého 
byznysu nad ministry a byrokraty ještě dále posílily dva faktory, totiţ ţe 
velké korporace mohou v globální ekonomice stále snadněji přemístbvat 
výrobu a investice, a nástup „nové" veřejné správy, kdy vlády při 
zajišťování veřejných sluţeb i při investování stále více závisejí na 

soukromém sektoru (Monbiot, 2001). 
Jinou významnou formou aktivity zájmových skupin je ovlivňování 

shromáţdění (parlamentu), často označované slovem lobbování. Jedním z 
jeho projevů je růst počtu profesionálních lobbistů: ve Washingtonu, 
hlavním městě USA, jich bylo v roce 1990 registrováno více neţ 11 000. 
Význam, který shromáţdění neboli zákonodárný sbor v tomto směru má, 

závisí na dvou faktorech: za prvé na roli, kterou v politickém systému hraje 
a na tom, do jaké míry můţe utvářet politiku, za druhé na síle a dis-
ciplinovanosti stranického systému. Aktivita zájmových skupin, které 
obklopují americký Kongres, se obvykle povaţuje za nejintenzivnější na 
světě. V tom se odráţí síla Kongresu pokud jde o jeho ústavní nezávislost a 
obrovský vliv výborů, i to, ţe decentralizovaný systém amerických 

Pojem 
Lobby 
Termín lobby je 
odvozen z anglic-
kého označení par-
lamentníchj)rostor 
(kuloárů, předsíní 
atd.), kde se veřej-
nost můţe setkávat 
se zákonodárci a 
obracet se na ně se 
svými ţádostmi, a 
kde, se také shro-
maţďují politikové, 
aby probírali poli-
tické záleţitosti. V 
angličtině dnes toto 
slovo (lobby) 
figuruje jako pod-
statné jméno i jako 
sloveso. Lobbovat 
znamená přicházet 
do přímého styku s 
politikem, argu-
mentovat a pře-
svědčovat. Jako 
podstatné jméno je 
lobby zhruba totéţ 
co zájmová skupi-
na: jak lobby, tak 
zájmová skupina se 
totiţ snaţí ovlivnit 
veřejnou politiku -
vizjnapnklad far-
mářskou lobbyo, 
lobby ochránců ţi-
votního prostředí či 
třeba dálniční lob-
by. Podle praxe 
běţné v USA se 
slovem „lobbista" 
označuje „profesio-
nální premlou vač", 
tedy člověk, které-
ho si někdo najme, 
aby prezentoval ar-
gumenty těch, které 
zájmová skupina 
zastupuje. Profesi-
onální lobbování se 
kritizovalo, protoţe 
se někdy rovná 
„kupování" politic-
kého vlivu. 
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politických stran umoţňuje snadné „lanaření" poslanců nebo senátorů 
zájmovými skupinami. Značná část vlivu se přitom uplatňuje formou fi-
nančních příspěvků na volby, předávaných prostřednictvím politických 
akčních výborů (Political Action Committees - PAC). V roce 1990 vě-
novalo více neţ 4000 těchto akčních výborů na volební kampaně po-
slanců a senátorů celkem zhruba 1,5 miliardy dolarů. 

Díky institucionalizovaným kontaktům mezi zákonodárci (zejména 
klíčovými osobnostmi v legislativních výborech) a „příslušnými" skupi-
nami a zájmy se vytvořily i celé politické sítě (viz str. 428). V USA před-
stavují dva vrcholy (třetím jsou vysoké správní orgány) tzv. „ţelezných 
trojúhelníků", které ovládají velkou část tvorby a realizace vnitřní poli-
tiky. Lobbistické aktivity směrem ke shromáţdění jsou méně rozsáhlé 
a méně významné v zemích jako Kanada nebo Spojené království, kde 
existuje silná stranická disciplína a parlamenty zpravidla podléhají kon-
trole exekutivy. Přesto se v 80. letech v Británii rozšířil „lobbistický 
průmysl" po vzoru USA a objem finančních prostředků vydávaných na 
profesionální lobbování, obvykle prostřednictvím konzultačních firem, 
pracujících pro parlament, se výrazně zvýšil. Zčásti to bylo důsledkem 
likvidace korporatismu ve Spojeném království. To ovšem vyvolalo zne-
pokojení nad úpadkem mravů ve veřejném ţivotě obecně a mezi poslan-
ci zejména, které v roce 1995 vyústilo v ustanovení Nolanova výboru 
pro morální standardy ve veřejném ţivotě. 

V systémech, kde soudy nemohou přezkoumávat ústavnost zákonů 
a jen zřídka se stávají brzdou proti postupům exekutivy, má na soudy ori-
entovaná činnost zájmových skupin jen omezený význam. To platí na-
příklad pokud jde o Spojené království a Nový Zéland, a to navzdory cel-
kovému posunu k soudnímu aktivismu, k němuţ zde došlo v 80. a 90. le-
tech a který přiměl zejména skupiny zabývající se občanskými svoboda-
mi a ochranou ţivotního prostředí, aby své kampaně zaměřily na soudy. 
Kde však kodifikovaná ústava dává soudcům formální pravomoc soud-
ního přezkumu ústavnosti, jako je tomu například v Austrálii a v USA, 
je soudní soustava předmětem daleko větší pozornosti zájmových sku-
pin. Klasickým příkladem bylo přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu 
USA ve věci Brown v. Board of Education z roku 1954, kterým byly pro-
hlášeny za neústavní segregační zákony. Organizace NAACP několik let 
lobbovala právnickou obec USA, aby dosáhla změny postoje v otázkách 
rasy a segregace a vedení sporu také částečně sponzorovala. Podobně 
byla v 80. a 90. letech energie americké „pro-life" (protipotratové) lob-
by orientována do značné míry na Nejvyšší soud, především s úmyslem 
zvrátit rozhodnutí ve věci Roe v. Wade, kterým v roce 1974 Nejvyšší 
soud prohlásil umělé přerušení těhotenství za ústavní. 

Svůj tlak uplatňují zájmové skupiny často také prostřednictvím poli-
tických stran. V některých případech jsou strany a skupiny historickými, 
ideologickými a dokonce i institucionálními vazbami natolik propojeny, 
ţe je lze prostě povaţovat za dvě odnoţe jednoho a téhoţ společenského 
hnutí. Tak vznikly labouristické strany ve Spojeném království a v Aus-
trálii, a tak - byť v menší míře - fungují dodnes, totiţ jako součást od-
borového hnutí v širším smyslu. Agrární strany jako například strany 
středu v Norsku a Švédsku jsou dodnes součástí šířejí chápaného hnutí 
zemědělců a dokonce i na křesťanskodemokratické strany ve střední Ev-
ropě lze pohlíţet jako na součásti obecněji definovaného katolického 
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hnutí. V jiných případech je však vztah mezi stranami a skupinami prag-
matičtější a instrumentálnější. 

Tím hlavním, čím skupiny strany ovlivňují, jsou finanční příspěvky 
na volební kampaně. Čeho tím chtějí dosáhnout, je jasné: „kdo platí, to-
ho píseň hrají". Všude na světě jsou konzervativní nebo pravicové stra-
ny a kandidáti financováni do značné míry z prostředků, které formou 
příspěvků poskytují podnikatelé, zatímco podpora socialistických nebo 
levicových kandidátů a stran tradičně přichází především od odborů. Na-
příklad prezidentská kampaň, kterou v roce 2000 vedl George W. Bush 
byla nejen nejnákladnější kampaní v dějinách Spojených států, ale také 
kampaní, kterou ve značné míře financovaly největší korporace a podni-
katelské zájmové skupiny. Skupiny však také mohou mít pádné důvody, 
aby se příliš těsnému sepětí s politickými stranami vyhýbaly. Za prvé, jeli 
„jejich" strana v opozici, můţe momentální vláda pohlíţet na jejich zájmy 
s menšími sympatiemi; za druhé, otevřené „stranění" můţe být na 
překáţku získávání členů v řadách stoupenců jiných stran. Proto si také 
některé skupiny, ve Velké Británii například Shelter a Child Poverty Ac-
tion Group, pozorně hlídaly svou nadstranickost. Existují rovněţ přípa-
dy, kdy se politické strany chtěly se zájmovými skupinami „rozvést". 
Britská Labouristická strana omezila v 90. letech na všech úrovních vliv 
přidruţených odborových svazů, a to ve snaze skoncovat s představou, 
zeje pouhou loutkou odborového hnutí. Jakmile se to však podařilo, za-
hájila strana „ofenzívu úsměvů", jejímţ cílem bylo získat podporu pod-
nikatelů. Úspěch této ofenzívy pomohl stvrdit posun labouristů do ideo-
logického středu. 

Značně odlišných metod pouţívají skupiny, které se snaţí vládu 
ovlivňovat nepřímo prostřednictvím masových médií (viz str. 225) nebo 
kampaní vedených s úmyslem zapůsobit na veřejné mínění. Taktika zde 
sahá od petic, protestů a demonstrací aţ po občanskou neposlušnost 
a dokonce i násilí s taktickými záměry. Tyto metody pouţívají zájmové 
skupiny ze dvou důvodů. Buď jsou projevem jejich „vnějšího" statusu 
a toho, ţe si nedokáţí zjednat přímý přístup k politikům, nebo mohou vy-
plývat z povahy aktivistů, kterými skupina disponuje či z povahy jejích 
ideologických cílů. Tradičně tuto formu politiky praktikovaly odbory, 
které vyuţívaly své „tovární síly" ve stávkách, piketech a pochodech. 

Spektakulární rozmach „problémových", veřejný zájem sledujících 
skupin, jehoţ jsme svědkem od 60. let, však přinesl nové metody akti-
vistické politiky, které praktikovali lobbisté za ţivotní prostředí, mírová 
hnutí, skupiny ochránců práv zvířat, ti, kdo protestovali proti dálnicím 
atd. Hlavní snahou těchto skupin je získat si pozornost médií, ovlivnit 
veřejné mínění a vzbudit sympatie. Skupiny jako Greenpeace nebo Přá-
telé Země byly obzvlášť vynalézavé při organizování a reţírování pro-
testů proti jaderným zkouškám, znečišťování vod a ovzduší, hromadné-
mu kácení lesů a vyuţívání neobnovitelných zdrojů energie. Charakter 
a význam těchto aktivit ve vztahu k novým sociálním hnutím probíráme 
v následujícím oddílu této kapitoly. 

Počínaje posledními desetiletími 20. století se činnost zájmových 
skupin stále více přizpůsobovala důsledkům globalizace a posilování 
nadnárodních orgánů. Ke skupinám, které dokáţí těchto změn nejlépe 
vyuţívat, patří dobročinné organizace a ochránci ţivotního prostředí (ja-
ko Greenpeace a Přátelé Země), které jsou uţ dnes organizovány na nad- 

Pojem 
Občanská nepo-
slušnost 
Občanská nepo-
slušnost {civil dis-
obediencé) je poru-
šování práva ospra-
vedlňované j^ouka-
zem na „vyssí" ná-
boţenské, morální 
nebo politické 
principy. Občanská 
neposlušnost je akt 
zjevný a veřejný: 
jejím cílem je po-
rušovat právo s cí-
lem „na něco upo-
zornit", nikoli prá-
vo zrušit. Její mo-
rální síla dokonce z 
velké části vyvěrá z 
dobrovolné ak-
ceptace sankcí, 
které po porušení 
práva následují. To 
jen podtrhuje zása-
dovost takového 
jednání i to, ţe je 
diktováno svědo-
mím, a je to důka-
zem citové hloubky 
a oddanosti věci, 
která je za ním. 
Morální charakter 
občanské neposluš-
nosti se za normál-
ních okolností pro-
jevuje důsledným 
vyhýbáním se nási-
lí; klasickým pří-
kladem je zde Gán-
dhího (1869-1948) 
pojem satjágráha 
(doslova „důsledné 
trvání na pravdě"), 
který znamená ne-
násilný odpor. Dal-
šími propagátory 
občanské neposluš-
nosti byli například 
D. H. Thoreau 
(1817-1862) a 
Martin Luther King 
(1929-1968). 
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Pojem 
Společenské hnutí 
Společenské hnutí 
(social movemenť) 
je zvláštní forma 
Kolektivního jedná-
ní motivovaného 
převáţně postoji a 
aspiracemi členů, 
jednajících zpra-
vidla v rámci velice 
vágní organizační 
struktury. K tomu, 
aby se člověk stal 
součástí spole-
čenského hnutí, je 
zapotřebí spíše jisté 
míry oddanosti věci 
a politického 
aktivismu neţ člen-
ské legitimace; ko-
nec konců, hnutí 
především hýbají. 
Hnutí je něco jiné-
ho neţ spontánní 
akce mas (jako tře-
ba povstání nebo 
rebelie), protoţe 
předpokládá určitou 
dávku záměrného a 
plánovaného 
jednání zaměřeného 
na dosaţení 
určitého uznávané-
ho společenského 
cíle. Součástí spo-
lečenského hnutí 
jsou nezřídka 
zájmové skupiny a 
dokonce i politické 
strany. Například 
odborové svazy a 
socialistické strany 
lze chápat jako 
součást širšího 
dělnického hnutí. 

národní úrovni a mají své členy po celém světě. Například Greenpeace, 
zaloţený v roce 1971, si otevřel kanceláře ve více neţ 30 zemích a zajis-
til si příjem ve výši 50 milionů dolarů ročně. Mnohé z těchto organizací 
získaly formální zastoupení jako nevládní organizace (nongovernmental 
organizations - NGOs). Stalo se tak v roce 1992 v Brazílii na Konferenci 
OSN o ţivotním prostředí a rozvoji. Nevládní organizace s větším fi-
nančním zajištěním mají dnes stálé kanceláře ve Washingtonu a v Bru-
selu, které monitorují činnost OSN a EU a pravidelně organizují lobbis-
tické kampaně. 

V členských zemích EU se zájmové skupiny sledující dílčí zájmy při-
způsobily i tomu, ţe dnes se v řadě oblastí nepřijímají zásadní rozhod-
nutí v národních orgánech, ale v orgánech EU. To se týká zejména ze-
mědělství, obchodních dohod, soutěţní politiky a sociálních práv. Fi-
nančně nejsilnějšími a nejlépe organizovanými skupinami působícími na 
úrovni EU jsou nepochybně ty, které reprezentují zájmy podnikatelů. 
Svůj vliv uplatňují různě: přímým lobbováním prováděným velkými 
korporacemi, prostřednictvím národních obchodních organizací a „stře-
chových sdruţení" i prostřednictvím řady nových „střechových sdruţe-
ní" na úrovni EU jako jsou například Evropský kulatý stůl průmyslníků 
a Unie evropských průmyslových a zaměstnavatelských konfederací 
(UNICE). Britské odborové hnutí, zejména Kongres odborových svazů 
(TUC) zase dokázaly svou marginalizaci na národní úrovni kompenzo-
vat tím, ţe své kampaně za sociální práva orientovaly na orgány EU. 

Společenská hnutí 

K oţivení zájmu o společenská hnutí přispěl vznik tzv. „nových spo-
lečenských hnutí", k němuţ došlo počínaje 60. léty. Šlo například o hnutí 
ţen, hnutí ochránců ţivotního prostředí čili Zelených, mírové hnutí 
apod. Společenská hnutí lze však vysledovat uţ na počátku 19. století. 
Mezi první patřilo dělnické hnutí, které usilovalo o zlepšení postavení 
rozšiřující se dělnické třídy, různá národní hnutí, obvykle bojující za ne-
závislost na mnohonárodních evropských impériích a - zejména v části 
střední Evropy - katolické hnutí, které bojovalo za emancipaci, jeţ měla 
spočívat v tom, ţe katolíkům se dostane právních a politických svobod. 
Ve 20. století se i na fašistické a pravicově autoritářské skupiny běţně 
hledělo jako na hnutí, nikoli jako na politické strany. 

Nová společenská hnutí 

Co je „nového" na společenských hnutích, která se objevila v po-
sledních desetiletích 20. století? Především to, ţe zatímco jejich tradič-
nější protějšky byly hnutími utlačovaných nebo znevýhodněných, sou-
časná společenská hnutí přitahují spíše lidi mladé, vzdělanější a lépe si-
tuované. To souvisí s druhým rozdílem: nová hnutí mají obvykle zamě-
ření postmateriální (viz str. ...), protoţe jim jde spíše o problémy „kvali-
ty ţivota" neţ o vzestup na společenském ţebříčku. Například ţenské 
hnutí se sice zaměřuje na materiální problémy jako jsou rovná mzda 
a rovné příleţitosti, čerpá ovšem ze širšího souboru hodnot souvisejících 
s rovností sociálně definovaného pohlaví (gender) a s odporem proti 
„patriarchátu". Za třetí, zatímco tradiční hnutí měla navzájem málo spo- 
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léčného a jen zřídka spolupracovala, nová společenská hnutí se hlásí 
k určité společné, byť ne vţdy jasně definované ideologii. 

Jejich ideologický postoj zhruba řečeno souvisí s Novou levicí: zpo-
chybňuje běţně přijímané sociální cíle a politické styly a hlásí se k li-
bertariánským cílům jako jsou sebevyjádření a seberealizace. Nepřekva-
puje proto, ţe stoupenci těchto hnutí se často překrývají a ţe tato hnutí 
k sobě pociťují vzájemné sympatie, ať uţ jde o hnutí ţen, ochránců ţi-
votního prostředí, bojovníků za práva zvířat, za mír nebo proti dálnicím, 
o hnutí „antikapitalistická", antiglobalistická apod. 

Mezi tradičními a novými společenskými hnutími je rozdíl konečně 
i v tom, ţe organizační struktura nových hnutí akcentuje decentralizaci 
a širokou účast na rozhodování a ţe přišla rovněţ s novými formami po-
litického aktivismu. Provozují tudíţ to, čemu se občas říká „nová politi-
ka" (new politics), jež se odvrací od „etablovaných stran", zájmových 
skupin a zastupitelských procedur a přiklání se k novátorštějším a také 
teatrálnějším formám procesní politiky. Nejdramatičtějšími příklady by-
ly v tomto směru tzv. „Bitva o Seattle" v roce 1999, kdy se masové de-
monstrace proti Světové obchodní organizaci zvrhly v násilné střety mezi 
policií a skupinami protestujících, a další podobné „antikapitalistické" či 
„antiglobalistické" protesty například v roce 2000 v Praze nebo v roce 
2001 v Janově. Na těchto demonstracích se podílí značně nesourodá 
směs environmentalistů, bojovníků za rozvoj, etnických nacionalistů, 
anarchistů a revolučních socialistů a hlavními komunikačními prostřed-
ky jsou při nich internet a mobilní telefony. Ideje rodícího se antigloba-
listického hnutí formulovali ve svých dílech např. Noam Chomsky (viz 
str. 157) a Naomi Kleinová (2000). 

Nástup nové generace společenských hnutí vyuţívajících nových fo-
rem politického aktivismu vedl k výrazné změně názorů na povahu a vý-
znam hnutí vůbec. Zkušenosti s totalitarismem (viz str. 49), získané 
v meziválečném období, dovedly teoretiky masové společnosti jako 
jsou například Erich Fromm (1900-1980) a Hannah Arendtová (viz str. 
29) k výrazně negativnímu pohledu na hnutí. Z hlediska masové společ-
nosti jsou společenská hnutí projevem „útěku před svobodou" (Fromm, 
1941), pokusem odcizených jedinců dospět k bezpečnosti a identitě fa-
natickou oddaností nějaké věci a poslušností nějakému (obvykle fašis-
tickému) vůdci. Nová společenská hnutí jsou naopak zpravidla interpre-
tována jako aktéři racionální a vcelku uţiteční; uţívají-li neformálních 
a nekonvenčních metod, pak jen proto, ţe jinými zdroji nedisponují 
(McCarthy a Zald, 1973). V nástupu nových společenských hnutí se vel-
mi často spatřuje důkaz, ţe v postindustriálních společnostech je moc 
stále rozptýlenější a fragmentarizovanější. Někdejší politiku, opírající se 
o třídy, tak vlastně nahradila nová politika opírající se o to, co Laclau 
a Mouffe (1985) nazvali „demokratický pluralismus". Nová hnutí nena-
bízejí jen nová konkurenční centra moci, ale moc také účinněji rozptylu-
jí, protoţe se stavějí proti byrokratizaci a vytvářejí spontánnější, citově 
podbarvenější a decentralizovanější organizační formy. 

Dopad společenských hnutí lze však zhodnotit daleko obtíţněji neţ 
dopad politických stran nebo zájmových skupin. Příčinou je větší šíře je-
jich cílů a do jisté míry i to, ţe svůj vliv uplatňují méně hmatatelnými 
kulturními strategiemi. Jasné však je, ţe například hnutí ţen a hnutí na 
ochranu ţivotního prostředí dosáhla zásadních politických změn, jelikoţ 

Pojem 
Nová levice 
K Nové levici 
(New Left) patří 
myslitelé a intelek-
tuální hnutí (vý-
znamná v 60. le-
tech a počátkem let 
sedmdesátých) sna-
ţící se oţivit socia-
listické myšlení 
vypracováním radi-
kální kritiky vyspě-
lé industriální spo-
lečnosti. Nová le-
vice odmítla obě 
„starolevicové" al-
ternativy, státní so-
cialismus sovětské-
ho typu i západní 
sociální demokra-
cii, které přestaly 
být radikální. No-
volevicové teorie, 
ovlivněné huma-
nistickými díly 
„mladého" Marxe, 
anarchismem a ra-
dikálními varianta-
mi fenomenologie 
a existencialismu, 
byly často značné 
nevyhraněné a roz-
plizlé. Ke společ-
ným tématům však 
patřilo zejména zá-
sadní odmítnutí 
konvenční společ-
nosti („systému") 
jako společnosti 
utlačovatelské, věr-
nost autonomii jed-
notlivce a seberea-
lizaci v podobě 
„osvobození", 
zklamání rolí děl-
nické třídy jako re-
volučního aktéra a 
upřednostnění 
decentralizace a 
participativní de-
mokracie. 

Masová společ-
nost (mass socie-
ty). Společnost vy-
značující se ato-
mismem a kulturní 
a politickou neza-
kořeněností, resp. 
vykořeněností; ten-
to pojem upozor-
ňuje na negativní 
tendence v moder-
ních společnostech. 

Postindustriální 
společnost (postin-
austrial society). 
Společnost, která 
uţ není závislá na 
zpracovatelském 
průmyslu, ale opírá 
se spíše o znalosti a 
komunikace; „in-
formační společ-
nost". 
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Naomi Kleinová nar.1970  
Kanadská novinářka, spisovatelka a bojovnice proti velkým korporacím. Její kniha Bez lo-
ga: zaostřeno na darebáky s Kainovým znamením (2000) je rozsáhlou kritikou ničení ţi-
votního stylu a zneuţívání pracujících i pojednáním o rodícím se odporu proti globaliza-
ci a nadvládě korporací. Hovořilo se o nijako o knize, která se „stala součástí hnutí". Její 
význam však byl daleko větší: vyvolala úvahy o povaze konzumního kapitalismu a o ty-
ranii kultury značkových výrobků. Kleinová je častou a vlivnou komentátorkou a vystu-
puje v různých médiích. Ţije v Torontu, často však cestuje po Severní Americe, Asii, La-
tinské Americe a Evropě, kde všude zaznamenává nárůst antikorporativního aktivismu. 

během let došlo k posunům na poli kulturních hodnot a morálních po-
stojů. Třeba Hnutí za osvobození ţen (WLM) se v 60. letech vynořilo ja-
ko soubor skupin a organizací zmobilizovaných právě se rodícími myš-
lenkami feminismu „druhé vlny", formulovanými v dílech takových au-
torek jako jsou Betty Friedanová, Germaine Greerová (nar. 1939) a Ka-
te Millettová (nar. 1934). Ačkoli ţenské hnutí uspělo i v takových kon-
krétních oblastech, jakými jsou rovná mzda a legalizace uměle navoze-
ných potratů, jeho moţná nejvýznamnějším úspěchem je větší povědo-
most o problémech genderu a pokles podpory patriarchálních postojů 
a institucí. To je kulturní změna, která měla na mnoha úrovních zásadní 
byť nekvantifikovatelné dopady na veřejnou politiku. 

K obdobným politicko-kulturním změnám vedlo hnutí na ochranu ţi-
votního prostředí. Vlády nebyly jen vystaveny kampaním, organizova-
ným Greenpeace, Přáteli Země, Světovým fondem přírody a podobnými 
skupinami; ovlivnily je i obecněji pociťované obavy o ţivotní prostředí, 
jejichţ projevem zdaleka není jen členství v těchto organizacích. Počí-
naje 70. léty artikulovaly tyto obavy i strany Zelených. Ty si zpravidla 
osvojily myšlenku „nové politiky", prezentovaly se jako strany „anti-
systémové" a značný důraz poloţily na decentralizaci a lidový aktivis-
mus. Vliv environmentalistického hnutí se rozšířil i na běţné čili\,šedé" 
strany, z nichţ mnohé zareagovaly na znepokojení veřejnosti tím, ţe se 
samy snaţily vystupovat jako strany „zelené". Naopak „antikapitalistic-
ké" hnutí nebo přesněji volná koalice skupin, které sblíţil společný od-
por proti globalizaci a s ní spojeným konzumním hodnotám a „volnotrţ-
ním" praktikám, mělo dosud menší úspěch. I kdyţ zorganizovat meziná-
rodní summity je dnes daleko obtíţnější, existuje jen málo náznaků, ţe 
by vlády a strany hlavního proudu revidovaly své pozitivní postoje k vol-
nému trhu (viz str. 173) a k deregulaci ekonomiky. 

Shrnutí 

> Zájmová neboli nátlaková skupina je organizované sdruţení, které se 
snaţí ovlivnit politickou linii nebo politické kroky vlády. Skupiny sledu-
jící dílčí zájem se snaţí prosazovat nebo hájit zpravidla materiální zájmy 
svých členů, zatímco skupiny sledující obecný zájem staví na společ-
ných hodnotách, ideálech nebo zásadách. Zatímco vnitřní skupiny mají 
zvýhodněný přístup k formulování politiky, vnější skupiny přístup k vládě 
nemají a jsou proto nuceny „obracet se na veřejnost". 
> Politika skupin se chápe různě. Pluralismus klade důraz na rozptyl moci 
a na schopnost skupin garantovat demokratickou odpovědnost. Kor-
poratismus se zaměřuje především na privilegované postavení ve vztahu 
k vládě, které mají některé skupiny. Nová pravice upozorňuje na hrozbu, 
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Betty Friedanová (nar. 1921) 
Americká feministka a politická aktivistka, občas prezentovaná jako „matka" hnutí za 
osvobození ţen. Její knize Mystika zenství(1963) se často přisuzuje zásluha na vyvolání 
„druhé vlny" feminismu. Friedanová v ní zkoumala „problém dosud nepojmenovaný 
pocity frustrace a zoufalství, které zachvacují americké ţeny ţijící na bohatých 
předměstích. 
V roce 1966 pomáhala zaloţit Celostát- 
 
 

 
 ní organizaci ţen (National Organization of  

Women - NOW) a stala se její první předsedkyní. V knize Druhá fáze (1983) upozornila   
na to, ţe snaha rozvíjet vlastní osobnost můţe ţeny dovádět aţ k popírání významu dětí. 
domova a rodiny. Z pozdějších děl uveďme knihu The Fountain of Age (1993). 

kterou skupiny představují pokud jde o nadměrný růst funkcí státu a eko-
nomickou ne výkonnost. 
> Organizované skupiny prospívají politickému systému tím, ţe posilují 
zastoupení, napomáhají diskusi, rozšiřují politickou participaci a vystupují 

jako brzda vůči vládní moci. Mohou ovšem politický systém i ohroţovat 
tím, ţe prohlubují politickou nerovnost, sociálně a politicky rozdělují, 
vykonávají nelegitimní a nikomu neodpovědnou moc a činí politický 
proces uzavřenějším a méně transparentním. 
> Zájmové skupiny uplatňují svůj vliv různými cestami, jimiţ jsou mj. 
byrokracie, shromáţdění, soudy, masová média, strany a mezinárodní in-

stituce. To, jak velký vliv skupiny v konkrétním systému mají, závisí ale 
na tom, jak se systém s aktivitou skupin vyrovnává a jaká vstupní místa 
pokud jde o distribuci moci tvořit politiku skupinám nabízí. 
> Zájmové skupiny disponují širokou škálou taktik a politických strategií. 
K jejich zdrojům můţe patřit sympatie, kterou skupině a jejím cílům 
projevuje veřejnost, počet členů nebo aktivistů, které skupina má, její fi-

nanční síla a organizační schopnosti, to, jak dokáţe uplatňovat vůči vládě 
sankce a její osobní i institucionální vazby s politickými stranami a 
státními orgány. 
> Společenské hnutí je kolektivní formace vyznačující se vysokým stup-
něm oddanosti věci a politického aktivismu, který nutně nesouvisí s for-
mální organizovaností. Nová společenská hnutí se od starých liší schop-

ností přitahovat lidi mladé, vzdělanější a relativně dobře situované, a to 
svou celkově postmateriální orientací a vyuţíváním nových forem poli-
tického aktivismu, zvaného někdy „nová politika". 

Otázky k diskusi 

- Proč je někdy těţké odlišit zájmové skupiny od politických stran? 
- Jsou organizované skupiny hlavním nástrojem, pomocí něhoţ se v mo-

derních společnostech artikulují zájmy? 
- Pomáhá korporatismus spíše skupinám nebo vládě? 
- Pomáhají zájmové skupiny demokracii upevňovat nebo oslabovat? 
- Proč mají některé zájmové skupiny větší moc neţ jiné? 

- Jak ovlivnila nová společenská hnutí veřejnou politiku? 
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KAPITOLA 14 

Ústavy, právo, soudy a soudci 

„Vláda bez ústavy je moc bez práva." 
Thomas Paine, Práva člověka (1795) 

V 50. a 60. letech vycházelo studium ústav a ústavních problémů zcela 
evidentně z módy. Politologové zaměřili svou pozornost na to, co chápali 
jako hlavní politické skutečnosti: na politickou kulturu, distribuci 
ekonomické a politické moci apod. Zajímat se o ústavy znamenalo po-
kračovat v přeţilém legalistickém a vlastně nudném přístupu k politice, 
znamenalo to souštředovat se spíše na to, jak se politický systém sám 
prezentuje neţ na to, jak ve skutečnosti funguje. Počínaje 70. léty se však 
ustavní tématika znovu dostala do centra politologické scény. Vyspělé i 
rozvojové státy přijaly nové ústavy a politické konflikty se stále častě-ji 
projevovaly voláním po ústavní reformě. To se výrazně odrazilo na úloze 
práva a na postavení soudců. I kdyţ teoreticky jsou soudy a soudci od 
politiky striktně odděleni, v praxi se v mnoha částech světa postupně 
změnili v klíčové politické instituce, jejichţ schopnost ovlivňovat veřejnou 
politiku neustále vzrůstá. 

Ve 14. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je ústava a jakou podobu můţe mít? 
- Co je smyslem ústavy? 
- Nakolik ústavy ovlivňují praktickou politiku? 
- Jaký je vztah mezi právem a politikou? 
- Jaký politický význam mají soudy? 
- Mohou být soudci vzdáleni od politiky? Měli by být? 

Ústavy 

Ústavy se tradičně pokládaly za důleţité, a to ze dvou důvodů. Za prvé 
se věřilo, ţe je v nich obsaţen popis vlády, tedy ţe jsou jakýmsi pře-
hledným úvodem do institucí a jejich úlohy. Za druhé se povaţovaly za 
svorník liberální demokracie, dokonce za její definitorický rys. Ani jedno 
nebyla bohuţel pravda. Ústavy se sice mohou snažit být rámcem, v němţ 
se vládne a v němţ probíhá politická činnost, ţádná ústava však v tomto 
směru zcela neuspěla. Ve všech se můţeme setkat s nepřesnostmi, 
překrucováním i opomenutími. Podobně idea konstitucionalismu (viz str. 
314) je sice těsně spjata s liberálními hodnotami a cíli, neexistuje však nic, 
co by bránilo, aby ústava byla nedemokratická nebo autori-taristická. 
Ústavy komunistických i některých rozvojových států byly věru navýsost 
neliberální. Proč se tedy ústavami zabývat? Proč začínat popis a hodnocení 
státního mechanismu pojednáním o ústavách? Je tomu tak proto, protoţe 
cílem ústav je stanovit určitá metapravidla politického systému. Jsou to v 
podstatě pravidla, která ovládají samu vládu. Stejně jako vláda je zde od 
toho, aby ve společnosti nastolovala uspořádané vládnutí, posláním ústavy 
je vnášet stabilitu, prediktabilitu a řád do toho, jak si vláda bude počínat. 
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Pojem 
Ústava 
Obecně vzato je 
ústava 
(constitution) sou-
borem psaných ne-
bo nepsaných pra-
videl, která mají 
stanovit povinnosti, 
pravomoci a funkce 
různých státních 
orgánů, upravit 
vztahy mezi nimi a 
definovat vztahy 
mezi státem a 
jednotlivcem. Po-
měr mezi psanými a 
nepsanými pravidly, 
tedy mezi pravidly 
formálně 
zakotvenými a pra-
vidly zvykovými 
čili obyčejovými, se 
systém od systému 
liší. Termín ústava 
se uţívá i v uţším 
smyslu, a to na 
označení jednoho 
autoritativního 
dokumentu („psané 
ústavy"), jehoţ 
cílem je kodifikovat 
hlavní ústavní 
ustanovení; taková 
ústava je nejvyšším 
zákonem země. 
Jelikoţ všechna 
důleţitá ustanovení 
nelze zahrnout do 
jednoho 
dokumentu, ústava 
v tomto slova 
smyslu není totéţ 
co ústavní právo. 

Myšlenka kodexu pravidel, kterými se mají spravovat postupy vlády, je 

velice stará. Tyto kodexy tradičně navazují na představu jakési vyšší 
morální moci, svou povahou obvykle náboţenské, jíţ, jak se mělo za to, se 
světské záleţitosti mají podřídit. Egyptští faraónové uznávali autoritu 
„Ma'at" čili „spravedlnosti". Čínští císařové byli poddanými „ti-en" čili 
„nebe". Ţidovští králové jednali v souladu s mojţíšským zákonem a is-
lámští kalifové ctili právo šaría. Nezřídka se „vyšší" principy zakotvovaly i 

v běţném právu; je to vidět například na tom, ţe athénská ústava 
rozlišovala mezi nomoi (zákony, které bylo moţno měnit jen zvláštním 
postupem) a psephismata (právem, které bylo moţno přijmout usnesením 
shromáţdění). Tyto staré kodexy se však nerovnaly ústavám v moderním 
smyslu slova, jelikoţ zpravidla neobsahovaly ţádná zvláštní ustanovení o 
pravomocích a povinnostech jednotlivých institucí a jen zřídka vytvářely 

autoritativní mechanismy k vynucování pravidel a trestání činů, které 
základní zákon porušovaly. 

Proto uděláme nejlépe, kdyţ budeme ústavy povaţovat za záleţitost 
relativně moderní. Vývoj britské ústavy se sice někdy sleduje jiţ od Listiny 
o právech (Bili of Rights) z roku 1689 a Zákona o nástupnictví na trůnu 
(Act of Settlement) z roku 1701, případně uţ od Velké listiny svobod 

(Magna Charta Libertatum) z roku 1215, vhodnější je však chápat ústavy 
jako produkt konce 18. století. Na počátku „věku ústav" stálo přijetí 
prvních „psaných" ústav: americké Ústavy v roce 1787 a francouzské 
Deklarace práv člověka a občana v roce 1789. USA a revoluční Francie 
nedodaly jen formu a obsah modelu, kterým se řídili pozdější ústa-vodárci; 
ukázaly také, proč a jak vlastně ústavy vznikají. 

Přijetí ústavy je výrazným zlomem v politické kontinuitě, protoţe je 
zpravidla výsledkem nějakého zásadního zvratu jako například války, re-
voluce nebo získání nezávislosti. Ústavy jsou především cestou, jak zaloţit 
nové politické uspořádání poté, co starý řád byl odmítnut, zhroutil se nebo 
selhal. Obnovený zájem o ústavy, který se začal objevovat počínaje 70. léty 
20. století (tehdy byly přijaty nové ústavy například v Portugalsku, 

Španělsku, Kanadě, Švédsku a Nizozemsku a problematika ústavní reformy 
se dostala do popředí pozornosti například ve Spojeném království, Indii a 
Austrálii), je z tohoto pohledu výrazem rostoucí nespokojenosti se 
stávajícím politickým systémem, ba dokonce zklamání, které stávající po-
litický systém vyvolal. Vcelku lze říci, ţe politické rozpory nabývají ústav-
ního rozměru jedině tehdy, kdyţ ti, kdo usilují o změnu, chtějí od základu 

změnit, nikoli jen poopravit pravidla politické hry. Ústavní změna sleduje 
tudíţ cíl přerozdělit jak moc, tak politickou autoritu. 

Klasifikace ústav 

Ústava lze klasifikovat různě. Klasifikovány mohou být například: 

- podle formy ústavy a podle statusu v ní obsaţených pravidel (zda je 
ústava psaná nebo nepsaná, kodifikovaná nebo nemodifikovaná), 

-podle toho, jak snadno lze ústavu měnit (zda je rigidní nebo flexibilní), 
- podle toho, nakolik je ústava v praxi dodržována (zda jde o ústavu sku-

tečně působící, o ústavu jen podle jména nebo o ústavu - fasádu), 
- podle obsahu ústavy a struktury institucí, kterou zakládá (zda jde na-

příklad o monarchii či republiku, o federaci či unitární stát nebo o systém 
prezidentský či parlamentní). 
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rozdíl mezi ústavou psanou a nepsanou. Psané jsou teoreticky ústavy, 
které mají formu zákonů, zatímco nepsané jsou údajně ty, které jsou 
vtěleny do obyčejů nebo tradice (viz str. 234). Psané ústavy jsou 
lidskými díly v tom smyslu, ţe byly „vytvořeny", zatímco ústavy 
nepsané se pokládají za entity organické, vzniklé v průběhu dějin. Tato 
klasifikace však byla dnes uţ do značné míry opuštěna. Za prvé, 
převáţná většina států má dnes psané základní dokumenty, které 
obsahují nejdůleţitější ústavní ustanovení. Jen tři liberální demokracie 
(Izrael, Nový Zéland a Spojené království) mají nadále ústavy 
nepsané; nepsané ústavy má i hrstka nedemokratických zemí jako 
například Bhútán, Saudská Arábie a Oman. Tato klasifikace byla 
nadto vţdy zavádějící. Ţádná ústava není celá psaná v tom smyslu, ţe 
by všechna její pravidla byla vyjádřena formálně a byla vynutitelná. 
Například jen malý počet ústav přesně vymezuje úlohu politických stran 
a zájmových skupin nebo se o nich aspoň zmiňuje. Podobně není 
ţádná ústava zcela nepsaná v tom smyslu, ţe by ţádné její ustanovení 
nemělo formálně-práv-ní základ a všechna byla obsaţena jen ve 
zvyklostech, obyčejích nebo tradicích, resp. konvencích. 
Kaţdá ústava je tudíţ směsicí pravidel psaných a nepsaných, i kdyţ 

jejich vzájemný poměr se výrazně liší. V zemích jako Francie a Němec-
ko, kde ústavní dokumenty fungují jako kodexy, které dosti detailně 
upravují pravomoci a odpovědnost politických institucí, je důraz evi-
dentně na psaných normách. Ústava Spojených států (první psaná ústava 
na světě) má ale sotva 7000 slov, jeţ se omezují v podstatě jen na 
hlavní zásady; vytváří tudíţ pouze vágní rámec vládnutí. Americké in-
stituce nepochybně ústavního významu, jako jsou například výbory 
Kongresu, primárky (viz str. 272) a byrokracie, se jednoduše postupně 
vyvinuly. Jiné ústavy, i kdyţ ne zcela nepsané, kladou značný důraz na 
zvyklosti. Například moţnost britských ministrů vykonávat pravomoci 
Koruny (Royal Prerogativě), věcně vzato tedy pravomoci monarchovy, 
se stejně jako jejich kolektivní a individuální odpovědnost Parlamentu 
zakládá na konvenci. 
Celosvětový trend však směřuje k přijímání psaných pravidel vyjád-

řených stanovenou formou. Počet nepsaných ústav výrazně poklesl, a i 
tam, kde existují, se stále více spoléhá na pravidla vyjádřená v podobě 
zákona. Úcta k tóře, ţidovskému sepsání posvátného práva, Izraelcům sice 
umoţnila zaloţit v roce 1948 nezávislý stát bez autoritativního ústavního 
dokumentu, o dva roky později však Knesset odhlasoval, ţe za určitou 
předem nestanovenou dobu vývojem vzniklou ústavu přijme. To, ţe ve 
Spojeném království byly vydány dokumenty typu například Qu-estions of 
Procedure for Ministers, znamenalo, ţe postupům, které byly dříve 
upraveny nejasně definovanými konvencemi, se dostalo podrobného 
formálního vyjádření. To, ţe na Novém Zélandu byl v roce 1986 
schválen Constitution Act (který shrnul dosud rozptýlené zákony a zásady) 
a ţe v roce 1990 tam byla schválena Listina práv (viz str. 316), přijalo 
mnoho autorů jako náznak, ţe Nový Zéland nebude moţné nadále řadit ke 
státům s nepsanou ústavou. 

Uţitečnější a přesnější neţ dělení na psané a nepsané ústavy je dělení 
na ústavy kodifikované a nekodifikované. Kodifikovaná ústava je ta, ve 
které jsou hlavní ústavní normy sebrány do jednoho právního aktu, 
běţně zvaného „psaná ústava" nebo „ústava". Jak uţ jsme řekli, mezi 

Pojem 
Konvence 
V běţné řeči zna-
mená konvence 
(convention) for-
malní politické 
set- 

kání, schůzi, sněm 
nebo i dohodu, ke 
Které se dospělo 
diskusí a vyjedná-
váním. Ustavní 

konvence je však 
pravidlo chování 
opírající se nikoli o  
zákon, ale o zvvk a 
precedent. Tyto neprávní 
normy udrţuje buď 
smysl Pro ustavní 
korektní co je správ-né ) 
nebo ohled na 
Praktickou situaci (co 
„funguje"). Ta-kové 
konvence existují ve 
všech ústavních systé-
mech a skýtají vodítko 
obvykle tam, Kde jsou 
formální Pravidla 
nejasná nebo neúplná. 
Obzvláště důleţité jsou 
v „nepsaných ustavách 
jelikoţ vymezují 
pravomoci a povinnosti 
hlavních institucí a tak 
nahrazují neexistující 
kodifíko-aný dokument 
často modifikují 
Pravomoci, stanovené 
zákonem „stricto 
sensu". 
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Common law 
(common law), 
„obecné právo". 
Právo zaloţené na 
obyčejích a prece-
dentech; právo do-
mněle všem „spo-
lečné". 

Volená diktatura 
(elective dictator-
ship). Ustavní ne-
vyváţenost, kdy 
výkonná moc je dr-
ţena na uzdě jedině 
zájmem vyhrát 
další volby. 

psané ústavy lze zařadit většinu ústav, i kdyţ se mohou navzájem lišit 
podrobností a tím, kolik ostatních ustanovení zůstává nadále nepsaných. 
Význam kodifikace je přesto značný. 

Za prvé, v případě kodifikované ústavy je autoritativní sám ústavní 
dokument, a to v tom smyslu, ţe představuje „vyšší" právo, resp. nej-
vyšší právo země. Ústava zavazuje všechny instituce, včetně těch, které 
vydávají běţné zákony. Existence kodifikované ústavy tak vytváří hie-
rarchii zákonů. V unitárních státech existuje dvouúrovňový právní řád, 
ve kterém ústava stojí výše neţ právo obsaţené v zákonech tvořených 
zákonodárným sborem země. Ve federacích je právní řád třístupňový: 
třetí úroveň v něm představují „níţe stojící" zákony členských států. Za 
druhé, status kodifikované ústavy je pojištěn tím, ţe alespoň některá v ní 
obsaţená ustanovení jsou rigidní v tom smyslu, ţe je lze jen těţko měnit 
nebo rušit. Postup přijímání ústavy a jejího následného revidování musí 
být tudíţ v jistém smyslu sloţitější a obtíţnější neţ postup, jímţ jsou při-
jímány běţné zákony. Konečně, z logiky kodifikace vyplývá, ţe ústavy, 
která takto stanoví povinnosti, pravomoci a funkce státních orgánů, se 
lze dovolat před soudy a ţe tudíţ všechny politické orgány se musí pod-
řídit autoritě soudů, zejména soudu nejvyššího nebo ústavního. To vý-
razně zvyšuje význam soudců nebo alespoň soudců nejvyšších soudů, 
kteří se tak stávají fakticky konečnými arbitry ústavy a získávají pravo-
moc přezkoumávat ústavnost (judicial review - viz str. 324). 

Nekodifikované ústavy, i kdyţ je jich málo, mají charakteristické ry-
sy zcela odlišné. Britská ústava, oprávněně povaţovaná za nekodifiko-
vanou, i kdyţ částečně psanou, čerpá z různých pramenů. Z nich hlavní 
jsou statutární (zákonné) právo tvořené Parlamentem, common law, 
konvence a různá autoritativní díla, která objasňují a vysvětlují nepsané 
části ústavy. Z nepřítomnosti kodifikovaného dokumentu zejména vy-
plývá, ţe autorita zákonodárného sboru je svrchovaná čili nezpochybni-
telná. Má právo přijímat a rušit jakýkoli zákon a ţádný orgán nemá prá-
vo tyto jím přijaté zákony anulovat nebo jich nedbat. V důsledku své zá-
konodárné svrchovanosti a nadřazenosti mohou orgány typu britského 
Parlamentu a izraelského Knessetu fungovat jako vrcholní arbitři ústavy: 
ústava znamená to, co tyto orgány prohlásí, ţe znamená. 

To podnítilo zejména na Spojeném království zásadní spory a roz-
sáhlou kritiku. Svrchovanost Parlamentu (viz str. 318) byla viněna z to-
ho, co lord Hailsham (1976) označil jako volenou diktaturu, tj. schop-
nost vlády jednat, jak se jí zlíbí, pokud má na své straně většinu Dolní 
sněmovny. Koncentrace moci v rukou exekutivy, ke které to vede, a ná-
sledné hrozby, které to pokud jde o práva a svobody jednotlivce před-
stavuje, dovedly mnohé autory k tvrzení, ţe Spojené království vůbec 
ţádnou ústavu nemá. Mohou-li jednou zvolené vlády postupovat zcela 
podle své vůle, mohou nepochybně zcela podle své vůle také rozšiřo-
vat své pravomoci a nejsou tudíţ omezeny ţádnými ústavními pravidly. 
Jak to formuloval Griífith (1991): ústavou Spojeného království je „to, co 
se stane". Obavy tohoto druhu ţivily v 80. a 90. letech sílící kampaň za ra-
dikální ústavní reformu, která spolu s dlouhým setrváváním Labouristické 
strany v opozici (1979-1997) nakonec vedla k tomu, ţe se Labouristická 
strana přidala k reformistům. Počínaje rokem 1997 přetvořila Blairova vlá-
da mnoho významných rysů ústavního terénu Spojeného království. Ve 
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Téma 

Kodifikovaná ústava: přednosti a slabiny 

K přednostem kodifikované neboli psané ústavy patří: 
- Hlavní principy a hlavní ústavní ustanovení jsou pevně zakotveny; to je 

chrání před zásahy momentální vlády. 
- Pravomoc zákonodárného sboru je omezena; to znamená, ţe jeho svrcho-

vanost má své meze. 
- Nepolitičtí soudci mohou dozírat nad dodrţováním ústavy; zajišťují tak, ţe 

ostatní orgány veřejné moci dodrţují její ustanovení. 
- Svoboda jednotlivce je účinněji chráněna; autoritarismu jsou lak kladeny 

jasné hranice. 
- Kodifikovaný dokument má výchovný význam, protoţe formuluje vůdčí 

hodnoty a hlavní cíle politického systému. 
Ke slabinám nebo nevýhodám kodifikace patří: 
- Kodifikovaná ustávaje rigidnější a můţe být tudíţ méně přizpůsobivá a méně 

responzivní neţ ústava nekodifikovaná. 
- Moc vlády lze účinněji omezoval pravidelnými volbami neţ ústavní listinou. 
- V případě kodifikované  ústavy jsou ústavně svrchovaní spíše nevolení soudci 

neţ veřejnosti odpovědní politikové. 
- Ustavní ustanovení zakotvená v obyčejích a konvencích mohou být šíře re-

spektována, protoţe nebyla ..vynalezena", tj. „uměle vytvořena", ale opírali 
se o dějiny. 

- ústavní listiny jsou nutně předpojaté, protoţe jeden soubor hodnot nebo 
principů prosazují na úkor jiných; mohou víc konfliktů vyvolávat neţ řešit. 

Skotsku, Walesu a Severním Irsku došlo k devoluci (viz str. 189), v roz-
sáhlejší míře se začala uţívat referenda a volební systémy poměrného za-
stoupení. Zákonem o lidských právech (Human Rights Act) z r. 1998 byla 
do britského práva včleněna Evropská úmluva na ochranu lidských práv a 
základních svobod, dědiční peerové byli vypuzeni ze Sněmovny lordů a 
byla uzákoněna svoboda informací. Ačkoli tento program nevyústil v 
kodifikaci, podle některých autorů přivodil posun od suverenity parlamentu 
k suverenitě lidu (Hazell, 1999). 

Jiná klasifikace rozlišuje mezi ústavami rigidními a flexibilními. Jakým 
postupem lze ústavu měnit? Jak snadno se ústava přizpůsobuje změněným 
okolnostem? Kodifikované ústavy jsou ze samé své podstaty obvykle 
relativně méně flexibilní, jelikoţ jejich ustanovení jsou součástí „vyššího" 
práva. Nekodifikované ústavy se pak jeví jako flexibilní a přizpůsobivé, 
jelikoţ zákony ústavního významu lze měnit běţným legislativním 
postupem, zatímco konvence se uţ ze své podstaty opírají o skutečné 
chování a praxi. Vztah mezi psanými ústavami a rigiditou, stejně jako mezi 
nepsanými ústavami a flexibilitou však není tak jednoduchý. 

Existují různé stupně flexibility a flexibilita ústavy - kupodivu - není 
přímo úměrná formálnosti postupů s ústavou spojených a pravidel v ní 
obsaţených. Zatímco Ústava USA vydrţela - byť s dodatky - od roku 1787, 
Francie zaţila za stejnou dobu uţ 17 ústav. Podobně postup přijímání 
dodatků a změn můţe být více či méně sloţitý nebo obtíţný. Například v 
Austrálii, Dánsku, Irsku a Španělsku se uţívají referenda (viz str. 246), aby 
veřejnost odsouhlasila ústavní změny nebo ratifikovala změny, které 
schválil zákonodárný sbor. V jiných případech je v zákonodárném sboru 
zapotřebí zvláštní kvalifikované většiny - viz například ustanovení 
Základního zákona SRN, podle něhoţ ústavní změnu musí podpořit 
minimálně dvoutřetinová většina ve Spolkovém sněmu i ve Spolkové radě. 
V USA se k přijetí ústavního dodatku vyţaduje dvoutřetinová většina v 
obou komorách Kongresu a nadto ratifikace minimálně 
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Pojem 
Ústavnost 
Ústavnost (consti-
tutionalism) v úz-
kém slova smyslu 
znamená praxi 
omezené vlády, 
kterou zajišťuje 
existence ústavy. O 
ústavnosti v tomto 
smyslu lze tudíţ 
říci, ţe existuje 
tam, kde jsou státní 
orgány a politické 
procesy účinně 
omezovány 
ústavními pravidly. 
Obecněji je ústav-
nost (konstitucio-
nalismus) soubo-
rem politických 
hodnot a cílu, ve 
kterých se projevu-
je práni chránit 
svobodu, a to tím, 
ţe vládní moc bude 
vystavena vnitřním 
i vnějším brzdám. 
Typickým proje-
vem toho je forma 
podpory, jíţ se do-
stává tem ústavním 
normám, které ten-
to cíl sledují; těmi 
jsou například ko-
difikovaná ústava, 
listina práv, dělba 
moci, bikameralis-
mus a federace ne-
bo decentralizace. 

třemi čtvrtinami států. Tento poţadavek zapříčinil, ţe dosud bylo schvá-
leno pouhých 26 dodatků, přičemţ prvních deset (tzv. Bill of Rights) bylo 
přijato v prvních dvou letech existence ústavy. 

Rigidita, ke které to na první pohled vede, je však jen zdánlivá. Slova 
americké ústavy a dalších kodifikovaných dokumentům se sice mění málo, 
jejich smysl a význam je však vystaven neustálým změnám a aktualizacím, 
uskutečňovaným cestou soudní interpretace a reinterpretace. Úloha, kterou 

přitom soudy a soudci hrají, je předmětem závěrečného oddílu této 
kapitoly. Stejně jako psaná ustanovení mohou připouštět flexibilitu, 
nepsaná mohou být někdy rigidní. Ve Spojeném království se ukázalo, ţe 
zatímco konvence týkající se ministerské odpovědnosti jsou natolik 
přizpůsobivé, ţe mohou vyhovět potřebám kaţdé momentální vlády, jiné 
konvence jsou natolik pevně zasazeny do politické kultury a jsou natolik 

součástí toho, co lid očekává, ţe odhodit je nebo změnit je téměř 
nemyslitelné. Rozhodně to platí pokud jde o konvence, které omezují 
politickou roli monarchovu a které monarchovi brání zpochybňovat 
autoritu Parlamentu. 

Třetí klasifikace přihlíţí ke vztahu mezi ústavními pravidly a principy 

na jedné straně a vládní praxí („fungující" ústavou) na straně druhé. Jiţ v 
roce 1867 rozlišoval Walter Bagehot ve svém díle Anglická ústava mezi 
„uctívanými" součástmi ústavy (monarcha a Sněmovna lordů), kterých si 
lid váţí, které však mají jen malou reálnou moc, a jejími částmi „účinnými" 
(kabinet a Dolní sněmovna). Účinná je ústava, která vyhovuje dvěma 
kritériím. Za prvé, praktické postupy vlády odpovídají, alespoň v hlavních 

ohledech, ústavním ustanovením. Za druhé, je tomu tak proto, protoţe 
ústava dokáţe - ať uţ jakkoli - chování vlády omezovat. 

K tomu, aby ústava byla účinná, nestačí tudíţ pouhá existence ústavních 
pravidel; k tomu je také zapotřebí, aby tato pravidla dokázala omezovat 
vládu a nastolovat ústavnost. Jak však ještě uvidíme, více či méně se 
porušují všechny ústavy. Skutečným problémem tudíţ je, jak moc jsou 

porušovány a jak pravidelně k porušování dochází. Některé ústavy lze 
označit za nominální: jejich texty a principy sice moţná chování vlády 
přesně popisují, nedokáţí ho však omezovat. Například komunistické státy 
- dejme tomu SSSR - měly ústavy, které mimo jiné uznávaly mocenský 
monopol příslušné komunistické strany. Ty však byly politicky zcela 
irelevantní, jelikoţ soudní moc, která měla ústavu interpretovat, byla pod 

stálou stranickou kontrolou. Jiné státy mají ústavy zdánlivé čili ústavy - 
fasády. Ty se výrazně rozcházejí s politickou praxí a v nejlepším případě 
plní jen propagandistickou funkci. Tak tomu je zejména v diktátorských 
nebo autoritářských reţimech, kde věrnost právům a svobodám jednotlivce 
jde sotva za text ústavních listin. 

Ústavy se klasifikovaly také podle svého obsahu a konkrétně podle 

institucionální struktury, kterou zakotvují. To umoţňuje dospět k řadě 
rozdílů. Ústavy se například tradičně dělily na monarchické nebo repub-
likánské. Teorie je taková, ţe první vkládají svrchovanost do rukou dy-
nastického vládce, zatímco podle druhých vychází politická moc z lidu. 
Vznik konstitučních monarchií (viz str. 360), ve kterých moc fakticky 
přešla na zastupitelské sbory, však vedl k tomu, ţe - odhlédneme-li od 

dosud existujících absolutních monarchií například v Nepálu a Saudské 
Arábii - rozdíl mezi monarchiemi a republikami uţ pozbyl zásadního 
významu. Častěji se proto rozlišují ústavy unitárních států a ústavy fe- 
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derací (podrobněji o tom hovoříme v kapitole 8), tj. ústavy, které kon-
centrují svrchovanost v jednom národním útvaru a ústavy, které ji dělí 
mezi dvě úrovně vládnutí. 

Existuje ještě jeden přístup, kdy se rozlišuje mezi ústavami parlamen-
taristickými a ústavami prezidentskými. Hlavní roli zde hraje vztah mezi 
exekutivou a shromáţděním. V parlamentních systémech je exekutiva od-
vozena od shromáţdění a jemu je také odpovědna, zatímco v prezident-
ských systémech existují dvě „větve" (branches) vládních funkcí, které 

fungují na sobě nezávisle, a to na základě dělby moci (viz str. 333). Oba 
tyto systémy probíráme v kapitolách 15 a 16. Konečně lze proti sobě stavět 
ústavy pluralistické a ústavy monopolistické. Pluralistické ústavy jsou 
příznačné pro liberální demokracie: zajišťují totiţ rozptýlení moci, obvyk-
le zárukami práva podílet se na rozhodování a zárukami soutěţe politic-

kých stran. Ústavy monopolistické nacházíme častěji v komunistických či 
autoritárních státech, kde je formálně zakotvena nezpochybnitelná autorita 
„vládnoucí" strany nebo nejvyššího vůdce. Je to jeden z dokladů, ţe ústava 
a liberální demokracie nejdou nutně ruku v ruce. 

K čemu slouží ústava? 

Neplatí jen, ţe valná většina států má ústavu; rovněţ většina institucí a 
organizovaných skupin má pravidla, která mají v jistém smyslu ústavní 
charakter. To se týká mezinárodních útvarů jakými jsou například 
Organizace spojených národů nebo Evropská unie, platí to však i o 
regionálních a provinčních vládách, politických stranách, zájmových 

skupinách, korporacích, církvích, klubech atd. Obliba těchto ústavních 
pravidel je pro nás připomínkou, ţe ústavy hrají ve fungování organizací v 
jistém smyslu velice důleţitou roli. Proč je tak obtíţné, ne-li nemoţné, aby 
státy a jiné organizované útvary fungovaly bez ústavy? Problémy se 
zodpovídáním těchto otázek vyplývají z toho, ţe ústavy ani nemají jen 
jeden účel, ani nemají účel jednoduchý. Plní spíše několik funkcí a 

několikerými způsoby se jich také vyuţívá. K nejdůleţitějším funkcím 
ústav patří: 

- udílení pravomocí, 
- stanovení sjednocujících hodnot a cílů, 
- zajišťování stability vlády, 
- obrana svobody, 

- legitimizace reţimů. 

Udílení pravomocí 
Lidé si myslí, ţe ústavy především omezují moc vlády; ještě důleţitější 

jejich funkce však spočívá v tom, ţe jsou znakem existence států a ţe 

vymezují nároky, které si státy činí pokud jde o sféru, ve které uplatňují 
svou nezávislost. Vytváření nových států (ať jiţ svrţením koloniální 
nadvlády, rozpadem větších států nebo spojením menších) je vţdy pro-
vázeno přijetím ústavy. Lze dokonce tvrdit, ţe státy existují jedině tehdy, 
mají-li ústavu, jelikoţ bez ústavy postrádají formální jurisdikci nad 
určitým územím nebo státní aparát, který můţe tuto jurisdikci účinně vy-

konávat. 
Lze tedy říci, ţe indický stát se rodil v době od poskytnutí nezávislosti 

v roce 1947 do přijetí federální ústavy v roce 1950: během tohoto 
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Pojem 
Listina práv 
Listina práv (Bill of 
rights) je ústavní 
dokument, který 
konkrétně vyjme-
novává práva a 
svobody jednot-
livce a definuje tak 
právní rozsah ob-
čanské svobody 
(viz str. 403). Listi-
nu práv jako sou-
část ústavy lze od-
lišit od obdobných 
seznamů obsaţe-
ných v běţných zá-
konech. Listina 
práv jako součást 
ústavy představuje 
„vyšší' právo a je 
tudíţ oporou při 
soudním přezkumu 
ústavnosti (viz str. 
314). Listina práv 
obsaţená v běţných 
zákonech, tedy 
standardní listina 
práv můţe být 
měněna nebo ruše-
na stejným postu-
pem jako jiné běţ-
né zákony. Stou-
penci Listin práv 
tvrdí, ţe tyto Listi-
ny jsou jediným 
účinným nástrojem, 
jak občanům 
poskytnout právní, 
případně i ustavní 
ochranu proti státu, 
a ţe mají i výchov-
ný význam, jelikoţ 
f)osiíují „kulturu 
lidských práv". 
Odpůrci poukazují 
na to, ţe pouze po-
silují autoritu soud-
ců na úkor vole-
ných politiků, ţe 
jsou nepruţné a 
uměle vykonstru-
ované, a ze podpo-
rují kulturu sudič-
ství. 

období nadále vykonával vrchní dozor generální guvernér, kterého jme-
novalo Spojené království. Podobně americká Deklarace nezávislosti za-
hájila v roce 1776 proces, jímţ USA dospěly ke státnosti; tento proces byl 

však završen teprve ratifikací americké ústavy v roce 1789. Potřeba získat 
pravomoci se týká i nadnárodních útvarů a útvarů na niţší neţ státní 
úrovni. Ve federacích mají své vlastní ústavy členské státy nebo provincie, 
které jim zaručují, ţe v určité sféře disponují ve vztahu k ústřední vládě 
vlastní autoritou. „Ústava" EU, kterou tvoří různé smlouvy a dohody, 
například Římská smlouva (1957), Jednotný evropský akt (1987) a 

Smlouva o Evropské unii čili Maastrichtská smlouva (1992), dává orgánům 
EU pravomoc různě zasahovat do záleţitostí členských států. 

Stanovení hodnot a cílů 
Kromě toho, ţe stanoví rámec, v němţ se vládne, ústavy vţdy také za-

kotvují určitý širší soubor hodnot, ideálů a cílů. Proto nemohou být neu-
trální: vţdy jsou - více či méně explicitně - proniknuty ideologickými pri-

oritami. Tvůrci ústav se tudíţ snaţí dodat svému reţimu soubor sjednocu-
jících hodnot, smysl pro ideologický účel i slovník, který lze pouţít při 
provádění politiky. V mnoha případech se tyto záměry výslovně vyhlašují v 
preambulích ústavních listin a tyto preambule často plní funkci deklarací 
národních ideálů. Ideály to mohou být různé - od věrnosti demokracii a 

svobodě, přes přihlášení se ke státu blahobytu aţ po víru v socialismus, 
federalismus nebo islám. Ústava SSSR z roku 1977 například prohlašovala, 
ţe Sovětský svaz je „vyspělá socialistická společnost", zatímco Základní 
zákon SRN vyjadřuje odhodlání „slouţit světovému míru". 

Jindy jsou však tyto hodnoty a ideologické priority převáţně implicitní. 
Například Charles Beard (1913) tvrdil, ţe ustanovení americké ústavy byla 

v podstatě výrazem ekonomických zájmů, zejména přání hájit majetek proti 
rostoucí moci nemajetných mas. Obdobně lze tvrdit, ţe 13. a 14. dodatek k 
americké ústavě sice uznávají důleţitost rasových rozdílů, ústava jako celek 
však maskuje rozdíly, které jsou důsledkem příslušnosti ke společenské 
třídě nebo genderu. Pokud jde o britskou ústavu, byla teorie svrchovanosti 
Parlamentu interpretována jako nástroj, pomocí něhoţ lze omezovat, 

případně diskriminovat mimoparlamentní politickou aktivitu. 

Zajišťování stability vlády 
Tím, ţe různým vládním institucím skýtají pravomoci, ukládají po-

vinnosti a svěřují různé úkoly, ústavy fungují jako „organizační schémata", 
„vodítka" nebo „institucionální modely". Formalizují a upravují tak vztahy 

mezi politickými útvary a skýtají mechanismus rozhodování a řešení 
konfliktů. Například indická ústava obsahuje podrobný popis pravomocí 
různých institucí a vztahů mezi nimi, a to v podobě obsáhlého dokumentu 
o téměř 400 článcích. Všechny ústavy, třebaţe se liší mírou své 
konkrétnosti i svou faktickou účinností, plní ţivotně důleţitou funkci: do 
fungování vlády vnášejí totiţ jistou míru stability, uspořádanosti a 

prediktability. Z tohoto hlediska je protikladem ústavní vlády vláda plná 
nahodilostí, svévole a arbitrárního rozhodování. Právě proto jsou ústavy 
průvodním jevem organizovanosti. Sloţité propletence společenských 
vztahů lze udrţet a zachovat jedině tehdy, pokud všichni zúčastnění znají 
„pravidly hry", a tudíţ i to, co se od koho dá čekat. 
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Obrana svobody 
V liberálních demokraciích se často automaticky předpokládá, ţe 

hlavním smyslem ústavy je v zájmu obrany svobody jednotlivce omezovat 
vládu. Proto se k ústavám obvykle přistupuje jako k nástroji, pomocí něhoţ 
lze nastolit a udrţet omezenou vládu. Nepochybně platí, ţe ústavy 
upravují vztahy mezi státem a jednotlivcem, a to tak, ţe vyznačují sféry 
vládní autority a osobní svobody (viz str. 403). Činí to do značné míry 
definováním občanských práv a svobod, často v nějaké Listině práv. Vliv 

liberálního konstitucionalismu v mnoha případech zajistil, ţe „klasické" 
čili tradiční občanské svobody (viz str. 403) jako jsou svoboda projevu, 
svoboda náboţenského vyznání, svoboda shromaţďovací a svoboda 
pohybu se uznávají za „základní", tj. ústavně zaručené. Tato tzv. negativní 

práva jsou liberální v tom smyslu, ţe státu se jimi brání zasahovat do sféry 

jednotlivce; vymezují tudíţ sféru vládní nečinnosti. 
Stále větší počet států nadto zakotvil řadu hospodářských, sociálních a 

kulturních práv jako jsou právo na zdravotní péči, právo na vzdělání a 
dokonce i právo na práci. Tato pozitivní práva však vedla k zásadní 
diskusi, protoţe souvisejí nikoli s omezováním, ale s rozšiřováním vlády a 
protoţe jejich reálné zajištění závisí na ekonomických a sociálních 

zdrojích, kterými příslušný stát disponuje. Lze tato práva povaţovat za 
„základní", jestliţe prakticky neexistuje způsob, jak jejich naplňování 
zaručit? V indické ústavě se tato skutečnost uznává například tak, ţe právo 
na práci je provázeno výhradou, ţe se zajišťuje „podle moţností daných 
ekonomickým potencionálem a ekonomickým rozvojem". 

Legitimizace režimů 

Jednou z funkcí ústavy je také pomáhat vytvářet legitimitu (viz str. 
232). Tím se vysvětluje, proč se ústavy tak často pouţívají a proč je pou-
ţívají i státy, kde je ústava ryze nominální nebo kde je pouhou fasádou. 
Tento proces legitimizace má dvě dimenze. Za prvé, existence ústavy je 
téměř předpokladem členství státu v mezinárodním společenství a jeho 

uznání jinými státy. Ještě důleţitější však je, ţe ústavu lze pouţívat k bu-
dování legitimity doma, a to zvyšováním respektu a povolnosti na straně 
obyvatelstva. Je to umoţněno tím, ţe ústava jednak symbolizuje, jednak 
šíří hodnoty vládnoucí elity a systém vládnutí kryje legalitou. Aby byla 
ústava v tomto smyslu ještě účinnější, činí se často pokusy posilovat úctu k 
samotné ústavě, a to buď jako k dokumentu historického významu nebo 

jako k symbolu národního poslání a identity. 

Záleží na ústavách? 

To, ţe ústavy mají svou cenu a význam, se často bere jako samozřej-
most. Předpokládá se, ţe existence ústavy nám skýtá taková dobra, jakými 

jsou třeba politická stabilita, omezená vláda, zaručená práva a zaručené 
svobody. Nikde není tato víra v ústavu rozšířena víc neţ v USA, kde, jak 
napsal Louis Hartz (1955), má podobu „kultu ústavy". Tato víra byla 
samozřejmě vystavena mnoha krutým zkouškám, v neposlední řadě v čase 
aféry Watergate, kdy se prezidentovi Nixonovi předhazovalo, ţe během 
volební kampaně v roce 1972 pomáhal krýt protiprávní postupy vysoce 

postavených úředníků Bílého domu. Nixonova rezignace v roce 1974 však 
jeho nástupci Geraldu Fordovi umoţnila prohlásit, ţe „naše ústava 

Pojem 
Svoboda 
Slovem svoboda 
(freedom nebo li-
berty) označujeme 
obecně schopnost 
myslet nebo jednat 
podle vlastni vůle. 
Často se ale rozli-
šuje mezi svobo-
dou „negativní" a 
svobodou „pozi-
tivní", tj. mezi tím, 
kdy je člověk svo-
boden od něčeho a 
tím, kdy je svo-
boden k něčemu 
(Berlin, 1958). Ne-
gativní svoboda 
znamená nezasaho-
vání: nepřítomnost 
vnějších omezení 
jednotlivce. Pozi-
tivní svoboda sou-
visí s dosahováním 
určitého identifiko-
vatelného cíle nebo 
získáváním určité-
ho identifikovatel-
ného prospěchu, 
jímţ je obvykle 
rozvoj osobnosti, 
seberealizace nebo 
vláda člověka nad 
sebou samým. 
Rozlišování „svo-
body od" a „svobo-
dy k" je však zavá-
dějící: ať vezmeme 
kterýkoli příklad 
svobody, lze ho po-
psat tak i onak. 
Například být svo-
boden od nevědo-
mosti znamená mít 
svobodu získávat 
vzdělání. 

Omezená vláda 
{limited govern-
menť). Vláda, resp. 
stát fungující v 
rámci omezení 
daných zpravidla 
právem, ústavou 
nebo soustavou in-
stitucionálních brzd 
a vyváţení. 

Negativní práva 
(negative rights). 
Práva vymezující 
sféru neomezova-
ného jednání a 
omezující tudíţ 
sféru, do které mů-
ţe stát zasahovat. 

Pozitivní práva 
{positive rights). 
Práva , která poţa-
dují něco od vlády, 
resp. státu, a to co 
do zajištění zdrojů 
nebo podpory; roz-
šiřují tak úkoly stá-
tu. 
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Pojem 

Suverenita parla-
mentu 
Pod suverenitou 
parlamentu (parlia-
mentary sovereign-
ty) rozumíme abso-
lutní a neomezenou 
moc parlamentu 
neboli zákonodár-
ného sboru, proje-
vující se v tom, ţe 
muţe přijmout, 
změnit nebo zrušit 
kaţdý zákon který 
přijmout, změnit 
nebo zrušit chce. V 
suverenitě parla-
mentu se obvykle 
spatřuje hlavní 
princip britské 
ústavy. Vyplývá z 
neexistence kodi-
fikované ústavy, z 
nadřazenosti sta-
tutárního práva 
(zákonů) ostatním 
formám práva, z 
nepřítomnosti 
konkurujících zá- 
konodárných sborů 
a z konvence, podle 
níţ ţádný (mo-
mentálně zvolený) 
parlament nemůţe 
zavazovat své ná-
stupce. Její stou-
penci tuto zásadu 
vychvalovali s 
odůvodněním,ţe 
ústavně nejvýš 
podle ní stoji za-
stupitelská institu-
ce, nikoli uměle 
vytvořený sbor 
vládců nebo nevo-
lených soudců. 
Kritikové poukazu-
jí na to, ţe jde o 
zásadu bytostně 
autoritaristickou, 
která vede k „vole-
né diktatuře", resp. 
„diktatuře omezo-
vané (pouze) vol-
bami", kdy parla-
mentu vládne exe-
kutiva. 

funguje", a tak vlastně zopakovat klasickou myšlenku konstitucionalis-
mu: „máme vládu zákonů, nikoli muţů". Sama přítomnost ústavy však 
nezaručuje, ţe se podle ústavy vládne. Existuje fakticky pramálo důka-
zů, ţe by ústava byla hlavní zárukou proti tyranii nebo ţe by dokonce byla 
jakousi „vstupenkou do Utopie". 

Ústavy „fungují" v určitých situacích. Jinak řečeno, tomu, čemu mají 
slouţit, slouţí jedině tehdy, jsou-li podepřeny řadou dalších kulturních, 
politických, ekonomických a sociálních okolností. Ústavy musí 
především odpovídat politické kultuře a ta jim také musí být oporou: ús-
pěšné ústavy jsou stejně tak produktem politické kultury jako jejím tvůr-
cem. Proto tolik vzorových liberálně demokratických ústav, které odchá-
zející koloniální vládcové odkázali rozvojovým zemím, nezapustilo 
v těchto zemích kořeny. Ústavní normy zaručující práva jednotlivců 
a politickou soutěţ mohou být absolutně k ničemu ve společnostech, kte-
ré se přidrţují kolektivistických hodnot a tradic, zejména v době, kdy bo-
jují o elementární ekonomický a sociální rozvoj. 

Obdobně různé sovětské ústavy zakotvovaly „socialistické hodnoty", 
které byly zcela cizí lidovým masám; dokonce se jim ani za 74 let exis-
tence SSSR nepodařilo zajistit, aby si lid tyto hodnoty osvojil. Ústavní 
záruky občanských práv černých Američanů, mj. práva volebního, za-
kotvené v americké ústavě po skončení občanské války, se kvůli značně 
rozšířenému a institucionalizovanému rasismu aţ do 60. let 20. století 
v jiţních státech Unie často nerespektovaly. Naopak japonská ústava 
z roku 1947 byla pozoruhodně úspěšná, přestoţe ji jako okupační moc-
nost naoktrojovaly Spojené státy a přestoţe místo tradičního japonského 
důrazu na povinnosti jednotlivce zdůrazňovala jeho práva; stala se pev-
ným rámcem poválečné obnovy a politického rozvoje Japonska. Podob-
ně jako ústava poválečného Německa, i ona měla ovšem štěstí, ţe za ní 
stál „hospodářský zázrak". 

Druhým velice důleţitým faktorem je, zda ústavu respektují nebo ne-
respektují ti, kdo vládnou a zda odpovídá nebo neodpovídá zájmům 
a hodnotám dominantních skupin. Například německá Výmarská ústava 
sice zakotvovala impozantní soubor práv a svobod, ve 30. letech, kdy 
Hitler začínal budovat nacistickou diktaturu, však byla snadno odsunuta 
na vedlejší kolej. Na politické soutěţi zaloţená demokracie Výmarské re-
publiky překáţela ambicím nacistů a konzervativních elit v podnikové sféře 
i v armádě; nadto obyvatelstvo čelící hospodářské krizi a nepřivyklé re-
prezentativní vládě jí bylo pramalou oporou. V Indii za Indíry Gándhíové 
(1975-1977) a v Pákistánu za generála Zia ul-Haka (1977-1981) byla klí-
čová ústavní ustanovení derogována vyhlášením „výjimečného stavu". 
V těchto případech se ukázalo, ţe podpora nejvyšších vojenských kruhů je 
daleko důleţitější neţ respektování „ústavních jemnůstek". O nekodifiko-
vané ústavě Spojeného království se často říká, ţe nabízí neobyčejně ši-
roký prostor ke svému zneuţití, protoţe tolik spoléhá na sebekázeň vlá-
dy, která je momentálně u moci. To se ozřejmilo zvláště v 80. a 90. le-
tech 20. století, kdy pruţnosti, která je vlastní suverenitě parlamentu, 
konzervativní vlády vyuţily ke změně ústavní role takových institucí, ja-
kými jsou státní sluţba, místní samospráva a odbory a - jak mnozí tvr-
dili - k podstatnému narušení občanských svobod (Graham a Prosser, 
1988). 
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Pojem 

Lidská práva 
Lidská práva (human rights) jsou práva, na která lidé mají nárok, protoţe jsou lidmi; 
jsou moderní a sekulární verzí práv přirozených. Lidská práva jsou „univerzální" v 
tom smyslu, ţe patří všem lidem, nikoli jen příslušníkům určitého státu nebo těm, 
kdo patří k nějaké rase, náboţenství, genderu nebo jinak definované skupině. Jsou také 
„základní" a tudíţ nezcizitelná a nezadatelná: na rozdíl od občanských práv nezávisí 
na svobodách nebo statusu poskytovaných občanům v konkrétních společnostech. 

Je zde konečně ještě jeden faktor, a tím je přizpůsobivost ústavy a její 
schopnost zůstat relevantní navzdory měnícím se politickým okolnos-
tem. Ţádná ústava neodráţí politické reality a jen málo ústav si něco ta-
kového výslovně nárokuje. Obecně jsou úspěšné ústavy natolik pruţné, 
aby změnu začlenily do širokého a trvale relevantního rámce; jsou-li 
„nekonečně" pruţné, pak to přísně vzato vůbec ţádné ústavy nejsou. 
Z tohoto hlediska je obzvlášť zajímavá ústava USA. Její „genialita" se 
projevuje v tom, ţe se zaměřuje na obecné zásady a ponechává tudíţ do-
statečný prostor k nápravě svých vlastních slabin. Vláda USA se tak mo-
hla vyvíjet v reakci na nové problémy a nové poţadavky. Například pro-
ces formálního přijímání dodatků umoţnil demokratizaci amerických in-
stitucí a soudní výklad ve 20. století umoţnil růst prezidentských pravo-
mocí, přesun moci ze států na federaci a - v některých ohledech - i roz-
šíření individuálních práv. 

O těchto změnách lze ovšem říci, ţe proběhly v rámci ústavy, jelikoţ 
základní zásady jako dělba moci, federalismus a svoboda jednotlivce se 
nadále respektovaly, byť v nové podobě. Totéţ platí pokud jde o reformy, 
které po roce 1997 vnesla do nekodifikované ústavy Spojeného králov-
ství Blairova vláda. Naopak ústava francouzské 4. republiky se ukázala 
jako nefunkční: důraz, který kladla na Národní shromáţdění, měl ten-
denci produkovat jednu slabou a nestabilní vládu za druhou. Jelikoţ 
ústava nenabízela ţádné řešení této bezvýchodné situace, výsledkem by-
la nová ústava, která v roce 1958 zahájila epochu 5. republiky a rozšířila 
prezidentské pravomoci, a to podle modelu, se kterým přišel generál de 
Gaulle. 

Právo 

Právo, morálka a politika 

Vztah mezi právem a morálkou je jedním z nejoţehavějších problé-
mů teorie politiky. Zdánlivě jsou právo a morálka věci značně odlišné. 
Právo je zvláštní forma sociální kontroly, podporovaná donucovacími 
prostředky; definuje co je dovolené a co je nedovolené. Morálka se na-
proti tomu zabývá etickými otázkami a rozdílem mezi „správným" a 
„nesprávným"; předepisuje, co by se mělo dělat a co by se dělat nemělo. 
Kromě toho zatímco právo má povahu objektivní, tj. je to sociální 
fakt, k morálce se obvykle přistupuje jako k entitě subjektivní, tj. jako 
k věci názoru neboli osobního mínění. Přirozenoprávní teorie, známé uţ 
od Platóna (viz str. 33) a Aristotela (viz str. 27), však naznačují, ţe koře-
ny práva jsou nebo by měly být v určitém systému morálky. Na počátku 
modernity se tyto teorie často opíraly o představu Bohem daných „přiro-
zených práv". Tvrzení, ţe existuje určitá vazba mezi právem a morálkou, 
vešlo v průběhu 20. století znovu do módy a obvykle se spojovalo s ide-
jemi občanských svobod nebo lidských práv. 

Právo (law). Sou-
bor veřejně vyhlá-
šených a vynutitel-
ných pravidel plat-
ných v určitém po-
litickém společen-
ství; právo se zpra-
vidla uznává za zá- 
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Stoupenci doktríny lidských práv prezentují lidská práva jako uni-
verzálně aplikovatelné morální principy, které stojí nad tradičními dělí-
cími čarami mezi ideologiemi. Naopak podle jejích odpůrců je nesmysl-
né tvrdit, ţe jednotlivci mají práva, která nezávisí na tradicích, kulturách 
a společnostech, k nimţ patří. 

Nástup „vědy pozitivního práva", k němuţ došlo v 19. století, však 
přinesl zcela odlišný pohled na vztah práva a morálky. Cílem jednoduše 
bylo oprostit chápání práva od morálních, náboţenských a mystických 
předpokladů. John Austin (1790-1859) vypracoval teorii „právního po-
zitivismu", která právo nedefinovala jeho souladem s vyššími morálními 
nebo náboţenskými principy, ale faktem jeho přijetí a vynucování: prá-
vo je právem proto, protoţe lidé se jím řídí. Tento přístup dále rozvinul 
H.L.A. Hart ve své knize Pojem práva (1961). Naznačil, ţe právo vzniká 
z jednoty „primárních" a „sekundárních" pravidel, ve které kaţdá z 
těchto skupin plní svou specifickou funkci. Primární pravidla upravují 
společenské chování a lze je chápat jako „obsah" právního řádu: příkla-
dem je trestní právo. Sekundární pravidla svěřují vládním institucím 
pravomoci. Stanoví, jak se primární pravidla tvoří a vynucují a jak je 
soudy aplikují; tím také stanoví jejich validitu. 

Protoţe právo hraje klíčovou roli při regulaci společenského chová-
ní, lze sotva pochybovat o jeho obrovském politickém významu. Otázky 
skutečného i ţádoucího vztahu mezi právem a politikou dotýkající se 
podstaty práva, jeho funkcí a toho, na co všechno se má vztahovat však 
vyvolaly značné spory. Velká část našeho chápání práva vyplývá z teorie 
liberalismu. Podle ní je právo hlavní zárukou civilizované a spořádané 
existence. Tento pohled je výrazně ovlivněn teorií společenské smlouvy 
(viz str. 110). Neexistuje-li stát a právní řád, tj. za „přirozeného stavu", 
můţe kaţdý kaţdého libovolně zneuţívat nebo ohroţovat. Úkolem práva 
je tudíţ chránit kaţdého člena společnosti před jejími ostatními členy a 
bránit tomu, aby se zasahovalo do jeho práv a svobod. 

Jelikoţ se tato ochrana vztahuje na celou společnost a kaţdého jejího 
člena, je právo podle názoru liberálů svou povahou neutrální. Stojí tudíţ 
„nad" politikou a přísné oddělení práva od politiky je třeba zachovat, 
protoţe jedině tak se zabrání, aby upřednostňovalo stát před jednotliv-
cem, bohatého před chudým, muţe před ţenami, bělochy před černochy 
atd. Proto kladou liberálové takový důraz na univerzální autoritu práva, 
vtělenou do zásady vlády práva. Tento pohled na právo má významné 
důsledky i pokud jde o soudy a soudce, jejichţ úkolem je právo vykládat 
a rozsuzovat podle něj sporné strany. Soudci musí být především nezá-
vislí, tj. musí stát „nad" mechanismem vládnutí, resp. „vně" tohoto me-
chanismu, a nesmí být vystavováni politickým vlivům. 

Pojem 

Vláda práva 
Vláda práva (rule of law) je zásada, podle níţ právo musí „vládnout", a to tak, ţe vy-
tvoří rámec, jemuţ se musí přizpůsobit veškeré jednání a chování; tento rámec se při-
tom vztahuje rovnou měrou na všechny členy společnosti, ať jiţ jde o soukromé ob-
čany nebo o vládní funkcionáře či úředníky. Vláda práva je tudíţ klíčový liberálně 
demokratický princip, který v sobě zahrnuje i ideje konstitucionalismu a omezené vlá-
dy. Na evropském kontinentu je často vyjadřován německým výrazem Rechtsstaat, te-
dy právní stát. V USA vláda práva těsně souvisí se statusem ústavy jako „vyššího prá-
va" a s doktrínou „due process" (řádného procesu). Ve Spojeném království se má za 
to, ţe kořeny vlády (panství) práva jsou v common law a ţe jde o alternativu kodifi-
kované ústavy (Dicey, 1885). 
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Thomas Hobbes (1588-1679) 
Anglický politický myslitel. Hobbes byl syn niţšího duchovního. Svou rodinu však brzy 
opustil, stal se vychovatelem exulanta Karla Stuarta, prince z Walesu, a ţil pod ochranou 
rodiny Cavendishů. Psal v neklidné době plné občanských svárů, vyvolaných anglickou 
revolucí. Hobbes vypracoval první ucelenou teorii lidské přirozenosti a lidského chování po 
Aristotelovi. Ve svém klasickém díle Leviathan (1651) rozebírá otázku, proč se lidé podřizují 
státu, resp. vládci. Dílo je nepochybně ovlivněno občanskou válkou. V Leviat-hanovi 
obhajoval Hobbes absolutismus; poukazováním na rozumové důvody však zklamal i zastánce 
božského práva. 

Je-li ovšem hlavním posláním práva chránit svobodu, musí být také 
omezena sféra, do které právo zasahuje. Jinak řečeno, právo by se mělo 
prosazovat jedině pokud svobodu neomezuje, ale rozšiřuje. Jedna z nej-
jasnějších formulací této zásady pochází z pera Johna Stuarta Milla (viz 
str. 66), který ve svém díle O svobodě (1859) napsal: „Pokud jde o něho 
samého, o jeho vlastní tělo a rozum, je suverénem jednotlivec." Legiti-
mitu byl Mill ochoten přiznat právu jedině tehdy, má-li „bránit působení 
škody druhým". Teoretikové morálky tomu říkají „princip škody" (harm 
principle). Pouţije-li se ho jako kritéria, pozbývají veškerého opodstat-
nění zákony paternalistické, které se snaţí bránit sebepoškozování: na-
příklad zákony zakazující uţívání drog nebo nutící lidi, aby se v autech 
připoutávali, stejně jako ho pozbývají zákony, které údajně lidi vedou 
k mravnosti, například zákony proti sebevraţdám a prostituci. 

S alternativním přístupem k právu přišli teoretikové konzervatismu. 
Ten se opírá spíše o představu, podle níţ právo souvisí s pořádkem, do-
konce natolik, ţe „právo a pořádek" (law and order) splývají v jeden po-
jem. Tento názor vyvěrá ze dvou zdrojů. Jedním je zcela pesimistická, 
přímo hobbesovská představa o lidské přirozenosti. Ve svém díle Levia-
than (1651) Thomas Hobbes za základní lidskou touhu označil „neustálé 
a neúnavné baţení po moci, které ustává jedině ve chvíli, kdy lidé 
umírají". Takto nazíráno, je zdrojem společenského neřádu samo lidské 
individuum. Tento názor se někdy uvádí do souvislosti s křesťanským 
učením o „dědičném hříchu". Pořádek, resp. řád lze tudíţ navodit a udr-
ţet jedině přísnými zákony, které se důsledně vynucují a jejichţ porušo-
vání se tvrdě trestá. Podle Hobbese je právo tím jediným, co můţe za-
bránit pádu do chaosu a barbarství. 

Druhým zdrojem tohoto konzervativního přístupu k významu práva 
je přesvědčení, ţe stabilita společnosti závisí na existenci sdílených hod-
not a společné kultury. Klasickou formulaci tohoto stanoviska nalezne-
me v díle Patricka Devlina Vynucování morálky (1968). Jeho autor tvrdí, 
ţe společnost je oprávněna pomocí práva vynucovat „veřejnou morál-
ku". Tento postoj jde evidentně nad rámec Millova libertariánství. 
Předpokládá totiţ mj., ţe společnost má právo se bránit „obecně nepřijí-
maným" praktikám jako jsou například homosexualita a uţívání drog. 
Velice podobný postoj zaujala v 80. a 90. letech Nová pravice: vzývala 
ctnosti „tradiční morálky" a „rodinné hodnoty" a zastávala názor, ţe ty-
to ctnosti a hodnoty je třeba podpořit autoritou práva. 

Soudy a soudci 

Soudnictví je tou „větví" vlády, která je nadána pravomocí rozhodo-
vat spory. Hlavní funkcí soudců je tudíţ autoritativně stanovit, co právo 

Božské právo (di-
vine rignt). Doktrí-
na, podle níţ jsou 
pozemští vládci 
vyvoleni Bohem, a 
tudíţ nadáni ne-
zpochybnitelnou 
autoritou; obhajoba 
monarchického ab-
solutismu. 

Libertariánství 
{libertarianism). 
Názor, podle něhoţ 
by se měla maxi-
málně rozšířit sféra 
individuální svobo-
dy, spojený obvyk-
le se snahami mini-
malizovat sféru ve-
řejné autority. 
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Pojem 
Neutralita 
Neutralita (neutra-
lity) je nepřítom-
nost veškerého 
stranění či zaváza-
nosti; její podstatou 
je odmítání 
„kohokoli upřed-
nostňovat". V me-
zinárodních vzta-
zích je neutralita 
právní podmínkou, 
aby stát prohlásily 
ţe není učasten ně-
jakého konfliktu 
nebo války a vy-
jádřil úmysl ţádnou 
ze stran ne-
podporovat ani jí 
nepomáhat. Jako 
zásada chování 
jednotlivce - apli-
kujeme-li ji na 
soudce, státní za-
městnance, vojáky 
a jiné veřejné funk-
cionáře - znamená 
přísně vzato nepří-
tomnost politických 
sympatií a 
ideologických 
preferencí. Neut-
rální aktéři jsou tu-
díţ političtí eunu-
chové. V praxi se 
obvykle pracuje s 
méně náročným 
poţadavkem ne-
strannosti (imparti-
ality). Podle něho 
lze mít politické 
sympatie, nesmějí 
vsak zasahovat do 
plnění profesionál-
ních povinností ne-
bo do veřejné od-
povědnosti ani s 
nimi nesmějí být v 
rozporu. 

„říká", tj. vykládat neboli „konstruovat" {to construcf) právo. To, jaký 
význam tato funkce má, se stát od státu a systém od systému liší. Zvláš-
tě důleţitá je však ve státech s kodifikovanou ústavou, kde se vztahuje 
i na samu ústavu a soudcům tudíţ umoţňuje rozhodovat spory mezi 
hlavními státními orgány nebo spory mezi státem a jednotlivcem. 

K důleţitosti soudnictví výrazně přispěl i narůstající význam mezi-
národního práva (viz str. 175). Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (často 
nazývaný „světový soud") je soudním orgánem OSN. Je to fórum, na 
kterém lze řešit spory mezi státy; jelikoţ však mezinárodní právo uzná-
vá zásadu svrchovanosti čili suverenity státu (viz str. 150), musí s jeho 
rozhodováním souhlasit všechny sporné strany. Mezinárodní trestní soud 
{International Criminal Court -ICC) navázal na ideu Norimberského tri-
bunálu, který v letech 1945-1946 soudil válečné zločiny neboli „zločiny 
proti lidskosti". Mezinárodní trestní soud uţ obţaloval a vzal do vazby 
řadu osob, viněných z páchání masových zločinů, mj. - v roce 2001 - 
bývalého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče. Kromě toho 
existují mezinárodní soudy s regionální působností, např. Evropský 
soudní dvůr v Lucemburku, který je orgánem EU, a Evropský soud pro 
lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy. 

Jedním z hlavních charakteristických rysů soudnictví a v liberálně 
demokratických systémech jeho rysem definitorickým je to, ţe soudci 
jsou zcela nezávislí a nepolitičtí. V tom, ţe soudci mohou stát „nad po-
litikou", se dokonce běţně spatřuje hlavní záruka oddělenosti práva a po-
litiky. Tato představa o soudnictví je však vţdy zavádějící. Soudnictví 
není institucí jen právní, ale také politickou. Soudci jako hlavní postavy 
soudního procesu hrají klíčovou roli při nepopiratelně politických čin-
nostech, jakými jsou řešení sporů a udrţování autority státu. I kdyţ soudci 
jsou evidentně političtí v tom smyslu, ţe jejich rozhodnutí nesporně 
mají politické důsledky, diskuse o politickém významu soudnictví se 
soustřeďuje především na dvě otázky, které uţ tak nesporné nejsou. Za 
prvé, jsou soudci političtí v tom smyslu, ţe na jejich postupy mají vliv 
politické ohledy nebo tlaky? Za druhé, tvoří soudci politiku v tom smys-
lu, ţe by zasahovali do věcí, za které nepochybně odpovídají politikové? 

 

Válečné zločiny 
(war crimes). Jed-
nání v rozporu s 
mezinárodními 
úmluvami o vedení 
války, mj. vedení 
agresivní války a 
kruté zacházení s 
civilními osobami 
nebo s válečnými 
zajatci. 

Jsou soudci političtí? 

Některé politické systémy nepředstírají, ţe soudci jsou neutrální ne-
bo nestranní. Například v ortodoxních komunistických systémech zásada 
„socialistické zákonnosti" mj. znamenala, ţe soudci vykládají právo v 
duchu marxismu-leninismu, tedy v souladu s autoritativní ideologií ko-
munistické strany. Soudci se tak stávali pouhými funkcionáři, sledující-
mi politické a ideologické cíle reţimu. Nejmarkantnějším projevem toho 
byly „inscenované procesy", ke kterým docházelo ve 30. letech v SSSR. 
Rovněţ německé soudy byly za nacismu obdobně vyuţívány jako ná-
stroje ideologické represe a politické perzekuce. V jiných státech se však 
od soudců očekává, ţe budou důsledně politicky neutrální. Ve státech, 
které vyznávají některou z podob liberálního konstitucionalismu, je au-
torita práva vázána na jeho nepolitičnost, která zase spočívá na zásadě, 
ţe právo vykládají nezávislí a nestranní soudci. 
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Soudci mohou být političtí ve dvojím smyslu: mohou být vystaveni 
vnější předpojatosti nebo předpojatosti vnitřní. Vnější předpojatost (ex-
ternal bias) je důsledkem tlaku, který mohou na soudnictví vyvíjet poli-
tické orgány, například politické strany, shromáţdění (parlament) a vlá-
da. Vnitřní předpojatost (internal bias) vyplývá z předsudků a sympatií 
samotných soudců, zejména z těch, které zasahují do procesu soudcov-
ského rozhodování. Vnější předpojatost je údajně drţena na uzdě re-
spektováním zásady soudcovské nezávislosti. Ve většině liberálních de-
mokracií je soudcovská nezávislost chráněna pevně stanoveným funkč-
ním obdobím nebo definitivou (tedy tím, ţe soudci nelze „dát padáka") 
a omezeními co do kritiky soudců a soudních rozhodnutí. V praxi ovšem 
můţe být nezávislost soudů oslabována významnou rolí politických or-
gánů při obsazování soudcovských míst a při povyšování soudců. 

V USA se vychází z toho, ţe soudci vykonávají svou funkci bez ča-
sového omezení, pokud se „řádně chovají". Soudce Nejvyššího soudu 
USA však jmenuje prezident a jejich jmenování potvrzuje Senát. Tato 
procedura - od doby, kdy F. D. Roosevelt ve 30. letech „válčil se soudy" 
- vedla k nezakrytě politickým jmenováním. Prezident vybírá budoucí 
soudce Nejvyššího soudu na základě jejich stranických vazeb a ideolo-
gických preferencí; ze stejných důvodů je můţe Senát odmítnout, jak se 
to v 80. letech stalo například Robertu Bořkovi. Liberální sklony Warre-
nova soudu (1954-1969) a konzervativnější sklony soudu Burgerova 
(1969-1986) a následně Rehnquistova byly tedy do značné míry důsled-
kem politického tlaku zvnějšku. Rovněţ britští soudci jsou jmenováni 
vládou, přičemţ soudce vyšších soudů jmenuje premiér po poradě s Lor-
dem kancléřem. Navzdory konvencím, podle nichţ se má při těchto jme-
nováních postupovat nestranně, politické ohledy často do hry vstupují; 
stalo se tak například v roce 1980, kdy „vrchním archivářem" (Master of 
the Rolls), v Anglii ovšem i vysoce postaveným soudcem, byl jmenován 
lord Donaldson, bývalý konzervativní advokát a známý stoupenec zá-
konného omezování odborářských aktivit. 

Francouzský Conseil Constitutionnel (Ústavní soud), který je oprávněn 
zkoumat ústavnost zákonů a omezovat tudíţ parlament i exekutivu, je vy-
staven zvláště zřetelným politickým vlivům. Jeho členy jsou převáţně ni-
koli profesionální soudci, ale bývalí zkušení politikové. Po třetině je usta-
novuje francouzský prezident, předseda Národního shromáţdění a předse-
da Senátu, a politická příslušnost bývá při tom často důleţitým faktorem. 
V Japonsku je Nejvyšší soud fakticky jmenován vládou; vyšší soudce jme-
nuje císař na návrh vlády. Skutečnost, ţe po 2. světové válce byla dlouhou 
dobu u moci Liberálně demokratická strana ovšem znamenala, ţe právě 
ona obsadila soud svými stoupenci, a tak zajistila jeho naprostou podříze-
nost parlamentu. To mělo mimo jiné za následek, ţe navzdory rozsáhlému 
vyuţívání volební geometrie (gerrymandering), která zejména na ven-
kově výrazně napomáhala právě této straně, nebyl Nejvyšší soud nikdy 
ochoten anulovat volební výsledky, a to ani v roce 1983, kdy volby byly 
prohlášeny za neústavní, protoţe mandáty se rozdělily v naprostém nepo-
měru k volebním výsledkům (Eccleston, 1989). 

Nezávislost soudnictví není jediným problémem; předpojatost nemu-
sí být důsledkem jen větších tlaků, ale i hodnot a kultury samotných 
soudců. Z tohoto hlediska klíčovým faktorem není ani tak to, jak se 
soudci ustanovují, ale kdo je ustanovován. Socialistická kritika odedáv- 

Soudcovská nezá-
vislost (judicial in-
dependence). 
Ustavní princip 
přísné oddělenosti 
soudnictví od 
ostatních státních 
orgánů (legislativ-
ních a exekutiv-
ních); jedna z apli-
kací dělby moci. 
Volební geometrie 
{gerrymandering). 
Manipulace s hra-
nicemi volebních 
obvodů s cílem po-
liticky zvýhodnit 
určitou stranu nebo 
určitého kandidáta. 
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Pojem 
Soudní kontrola 
ústavnosti 
Pod označením 
soudní kontrola 
ústavnosti (judicial 
review) rozumíme 
pravomoc soudní 
moci „přezkoumá-
vat" zákony, naří-
zení a další právní 
akty jiných státních 
orgánů, zejména 
orgánů zákonodár-
né a výkonné moci, 
a případně ie rušit. 
Ve své klasické 
podobě je princip 
soudní kontroly 
ústavnosti důsled-
kem existence ko-
difikované ústavy a 
soudům umoţňuje 
prohlásit za „ne-
ústavní" postupy a 
akty, které podle 
nich ústavě odpo-
rují. Skromnější 
forma soudní kon-
troly ústavnosti, se 
kterou se setkává-
me v systémech bez 
kodifikované 
ústavy, se omezuje 
na přezkoumávání 
aktu exekutivy z 
hlediska běţných 
zákonů,a to s pou-
ţitím zásady ultra 
vires (překročení 
pravomoci), kdy se 
zkoumá, zda vý-
konná moc nevy-
bočila z pravomocí, 
které jsou jí 
svěřeny.Mnozí au-
toři spatřují v 
soudní kontrole 
ústavnosti klíčový 
institut liberálního 
konstitucionalismu, 
zaručující „vládu 
zákona"; tento in-
stitut ovšem také 
vybočuje ze systé-
mu dělby a odděle-
nosti mocí, jelikoţ - 
ať uţ s jakýmiko-li 
důsledky - vede k 
nadřazenosti 
soudnictví. 

na tvrdí, ţe soudci vyjadřují hodnoty, které ve společnosti dominují a ob-
hajují tudíţ stávající politické a společenské uspořádání. Tuto tendenci 
posiluje sociální výlučnost soudců a zvláštní status a úcta, které jsou se 
soudcovským stavem běţně spojovány. Griffith (1991) tvrdil, ţe tato 
konzervativní předpojatost je zvláště výrazná u soudců britských vyšších 
soudů a ţe jejím zdrojem je nápadná homogenita sboru vyšších soudců, 
jehoţ převáţnou většinu tvoří muţi bílé pleti, příslušníci vyšší střední tří-
dy, kteří své vzdělání získali na soukromých středních školách a na ně-
které z nejrenomovanějších univerzit, zejména v Oxfordu nebo Cam-
bridge (Oxbridge). Podobně se argumentovalo ve snaze naznačit, ţe 
soudci jsou zaujatí vůči ţenám, rasovým menšinám, případně vůči kaţdé 
skupině, která je v soudcovském sboru slabě zastoupena. 

Mezi soudci Nejvyššího soudu USA je sice uţ od 50. let černoch 
a dnes jsou mezi nimi i dvě ţeny, celkově se však dá říci, ţe v něm vţdy 
převaţovali anglosasští protestante bílé pleti, pocházející z americké 
střední třídy. Některé země, například Austrálie, se snaţily naopak tako 
vým tendencím čelit a usilovaly o to, aby se soudnictví stalo sociálně re 
prezentativnějším. Počínaje 80. léty se v Austrálii neustanovovali na 
místa soudců jen praktičtí právníci, ale i právníci z řad univerzitních pro 
fesorů. I kritikové však uznávají, ţe snaha učinit soudcovský sbor soci 
álně reprezentativnějším má i své meze. K tomu, aby se soudnictví stalo 
jakousi zmenšeninou společnosti, by se při jmenování soudců musela 
zcela odhodit taková kritéria, jakými jsou odbornost a ţivotní zkušenos 
ti.  

Tvoří soudci politiku? 

Představa, ţe soudci právo pouze aplikují, patřila vţdy do říše mýtů. 
Soudci nemohou aplikovat tzv. „literu zákona", protoţe ţádný zákon, 
ţádný právní termín a ţádný právní princip nemá jen jeden význam, kaţ-
dému na první pohled zřejmý. V praxi soudci do zákona význam vklá-
dají, a to v procesu jeho „konstruování", jenţ je nutí volit mezi různými 
moţnými významy neboli interpretacemi. V tomto smyslu je veškeré 
právo právem soudcovským, tedy soudci tvořeným. Přesto evidentně 
platí, ţe jak míra diskrece, kterou soudci v tomto směru disponují, tak 
důleţitost zákonů, kterým dodávají významu, se značně liší. Zásadní roli 
zde hrají dva faktory. Prvním je jasnost a detailnost zákonných formu-
lací. Celkově lze říci, ţe obecněji formulované zákony nebo ústavní prin-
cipy skýtají větší prostor soudnímu výkladu. Druhým faktorem je pří-
tomnost kodifikované neboli „psané" ústavy. Existence takového doku-
mentu významně status soudnictví umocňuje, jelikoţ mu umoţňuje kon-
trolovat ústavnost. 

Někdy se tvrdí, ţe soudní kontrola ústavnosti vzešla z anglického 
práva a ţe existuje uţ od roku 1610, kdy byl rozhodnut případ dr. Bon-
hama\ nejlépe jí však porozumíme, pochopíme-li ji jako výsledek ame-
rického vývoje, na jehoţ počátku stála první psaná ústava na světě. Ústa-
va USA se o soudní kontrole ústavnosti nezmiňuje; lze však tvrdit, ţe její 
vznik logicky vyplynul z ústavního textu. Jelikoţ ústava zakotvila 
právní normy upravující chování vládních institucí, bylo evidentně za-
potřebí, aby někdo nad dodrţováním těchto norem také bděl a soudnictví 
(konkrétně Nejvyšší soud) bylo tím jediným, kdo byl k tomu vyba- 
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ven. Pravomoc soudního přezkumu byla poprvé uplatněna v rozhodnutí ve 
věci Marbury v. Madison (1803), které formuloval předseda Nejvyššího 
soudu John Marshall. Nejvyšší soud zde vyhlásil, ţe Zákon o soudnictví z 
roku 1789 odporuje „nejvyššímu právu" země - ústavě Spojených států. Z 
Nejvyššího soudu se tak stala, jak to formuloval Robert Da-hl (1956), 
„politická instituce, tj. instituce, která má rozhodovat ve sporných otázkách 
státní politiky". 
Význam Nejvyššího soudu jako tvůrce politiky byl zřejmý po celé 

americké dějiny. Například koncem 19. a počátkem 20. století Nejvyšší soud, 
věrný zásadám laissez-faire, uţil doktrínu „řádného procesu" (due process), 
aby prohlásil za neústavní sociální zákony; počátkem 30. let zejména 
zablokoval podstatnou část Rooseveltova programu, známého pod označením 
Nový úděl (New Deal). Teprve po tzv. „soudní revoluci" z roku 1937, která 
následovala po jmenování Novému údělu nakloněných soudců, například 
Hugo Blacka a Williama 0'Douglase, začaly soudy státní zásahy do 
ekonomické a sociální sféry podporovat. V 50. a 60. letech vynesl Nejvyšší 
soud za předsednictví Earla Warrena řadu zásadních liberálních rozhodnutí 
typu například Brown v. Board of Edu-cation (1964), které prohlásilo za 
neústavní segregaci ve školách, a Baker v. Carr (1962), podle kterého obvody, 
ve kterých se v USA volí do zákonodárných sborů, musí být stejně velké. 
V mnoha případech Nejvyšší soud předběhl Kongres i prezidenta a často razil 

cestu pozdější legislativě, například v polovině 60. let reformním zákonům na 
poli občanských práv. Podobně Nejvyšší soud potvrdil ústavnost umělého 
přerušení těhotenství, a to rozhodnutím ve věci Roe v. Wade (1961), přijatým v 
době, kdy se volené orgány odmítaly tímto nanejvýš kontroverzním problémem 
zabývat. I kdyţ soudcovský aktivismus později ochabl, a to v důsledku příchodu 
konzervativních soudců jmenovaných republikánskými prezidenty Nixonem, 
Reaganem a Bushem seniorem, Soud nadále svůj vliv uplatňoval, například 
připuštěním postupného znovuzavádění trestu smrti a omezením práva na umělé 
přerušení těhotenství. Politicky patrně nejvýznamnější rozhodnutí Nejvyššího 
soudu však přišla v prosinci 2000, kdy Soud zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu 
státu Florida a sporné prezidentské volby vyřešil ve prospěch George W. Bushe. 
Někteří lidé tvrdili, ţe Nejvyšší soud se tak ve skutečnosti povýšil nad americký 
lid. 
Bylo by ovšem chybou dovozovat, ţe v té podobě, jak se uplatňuje v USA, 
soudní kontrola ústavnosti garantuje nadvládu soudnictví. Za prvé, soudní 

kontrola ústavnosti účinně funguje jedině tehdy, jsou-li soudci skutečně zcela 
nezávislí na ostatních vládních institucích. To se však, jak jiţ výše jsme na to 

poukázali, v praxi stává jen zřídka. Stojí například za zmínku, ţe při 
stanovení výsledků prezidentských voleb z roku 2000 byl Nejvyšší soud 

stranicky rozdělen, a to tak, ţe většinu tvořili soudci jmenovaní 
republikánskými prezidenty. Nadto soudci mohou zákony a dokonce i ústavu 

sice vykládat, nemohou však ovlivňovat jejich znění a rozhodovat o něm. 
Soudní rozhodnutí tak mohou být změněna ústavními dodatky; kupříkladu 17. 

dodatek zvrátil dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým byla za 
neústavní prohlášena federální daň z příjmu. Patrně největší slabinou soudců 

a soudů je však to, ţe nedisponují donucovacími prostředky a musí tudíţ 
spoléhat na orgány dalších dvou mocí. To se jasně ukázalo v roce 1958, kdy 

prezident Eisenhower musel 

Soudcovský akti-
vismus (judicial 
activism). Ochota 
soudců rozhodovat 
o věcech, o kterých 
s? vede politická 
diskuse, protiklad 
pouhého vyslovo-
vaní se o tom, co 
říká zákon 
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vyslat do Little Rocku ve státě Arkansas jednotky federální armády, aby 
tamní školy přinutil podřídit se desegregačnímu rozhodnutí z roku 1954, 
které se do té doby nerespektovalo. 

Jestliţe soudci tvoří politiku, musí fungovat jako součást širšího me-
chanismu vládnutí a v mezích vytyčených politickou kulturou a veřej-
ným míněním. Obtíţe, s nimiţ se při plnění úlohy stráţce ústavy můţe 
soudnictví setkávat, se jasně ukázaly na bitvě, kterou v 70. letech vedla 
s indickými soudy Indíra Gándhíová. Indie má sice psanou ústavu, nikdy 
se tam však nedospělo k vyváţenosti soudní kontroly ústavnosti po vzo-
ru USA a suverenity parlamentu po vzoru Westminsteru. V ovzduší sílí-
cí kritiky autokratického vůdcovství premiérky Gánhíové dospěl v čer-
vnu 1975 Vrchní soud Indie k závěru, ţe Gándhíová se dopustila voleb-
ních machinací a na pět let jí zakázal politickou činnost. Nejvyšší soud 
Indie sice zákaz politické činnosti aţ do rozhodnutí o odvolání pozasta-
vil, Gándhíová však během několika dnů vyhlásila „výjimečný stav", 
který jí umoţnil poslat do vězení stovky jejích politických protivníků 
a zavést přísnou cenzuru. Poté, co byl v březnu 1977 výjimečný stav od-
volán, indické soudnictví dokázalo sice svou autoritu obnovit, od té do-
by si však počínalo daleko umírněněji a zdráhalo se znovu momentální 
vládu tak otevřeně napadnout. 

Kde kodifikovaná ústava neexistuje, názor, ţe soudci tvoří politiku, 
vyznívá méně přesvědčivě. Při nepsané ústavě postrádají soudci právní 
standard, kterým by mohli poměřovat ústavnost politických aktů a roz-
hodnutí. Proto je britský parlament svrchovaný a proto je mu soudnictví 
podřízeno. Před Slavnou revolucí roku 1688 byli soudci Spojeného krá-
lovství ochotni rušit akty parlamentu, jestliţe odporovaly principům 
common law. Tak tomu bylo v případu dr. Bonhama (1610). Revoluce 
však nastolila primát statutárního práva (zákonů přijímaných Parlamen-
tem) a ţádné soudy později tento princip nikdy nezpochybnily. 

Soudní kontrolu ústavnosti lze ovšem aplikovat i v uţším smyslu, a to 
v případě exekutivních pravomocí odvozených ze zmocňovacích záko-
nů. Pak lze pouţít princip ultra vires a akty například ministrů prohlásit 
za nezákonné. V tomto směru se 80. a 90. léta stala ve Spojeném krá-
lovství svědkem vzestupu soudcovského aktivismu jako projevu rostou-
cího politického významu soudců. Například v roce 1984 Sněmovna lor-
dů potvrdila rozhodnutí Odvolacího soudu, jímţ byl za nezákonný pro-
hlášen systém subvencí londýnské hromadné dopravě, na kterém se 
usnesla Rada Velkého Londýna. Podobně byl v roce 1995 označen za ne-
zákonný postup tehdejšího britského ministra zahraničí Douglase Hur-
da, který v rozporu se zákonem pouţil peníze z rozpočtové kapitoly „za-
hraniční pomoc" na podporu výstavby přehrady Pergau v Malajsii. V le-
tech 1992-1996 byl ministr vnitra Michael Howard na soudech poraţen 
dokonce desetkrát. V narůstajícím aktivismu se projevuje jednak to, ţe 
mezi britskými soudci se šíří „kultura lidských práv", jednak rostoucí 
obavy ze zneuţívání moci exekutivou, které vyvěrají z toho, ţe ve Spo-
jeném království neexistují účinné ústavní brzdy a vyváţení. Zákon 
o lidských právech (1988), který nabyl účinnosti teprve v roce 2000, ne-
pochybně tuto tendenci jen posílí: zajišťuje totiţ, ţe případy, které se dří-
ve mohly dostat před Evropský soud pro lidská práva, budou moci nyní 
levněji a rychleji projednávat britské soudy. 
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KAPITOLA 15 

Shromáţdění 

„Parlament není nic jiného neţ mnohohlavý sbor větších 
nebo menších lenochů." 

Walter Bagehot, Anglická ústava (1867) 

Shromáţdění (někdy zvaná parlamenty nebo zákonodárné sbory) 
zaujímají klíčové postavení v mechanismu vládnutí. Tradičně se těšily 
zvláštnímu respektu a statusu jako veřejná, dokonce demokratická tvář 
vlády. Například v psaných ústavách se jim tradičně dostává čestného 
místa, protoţe se o nich pojednává před exekutivou a soudnictvím. Shro-

máţděním se prokazuje úcta, protoţe jsou sloţena z politických laiků, kteří 
o sobě tvrdí, ţe zastupují lid, nikoli ze zvlášť odborně připravených nebo 
věcí znalých vládních úředníků. Nadto fungují jako komory, ve kterých 
diskutuje národ, jako veřejná fóra, kde se před očima veřejnosti projednává 
vládní politika a rozebírají se hlavní témata dne. Ve většině případů se jim 

svěřuje zákonodárná pravomoc, která jim umoţňuje formulovat nebo 
přinejmenším ovlivňovat veřejnou politiku. Přesto se z mnoha stran ozývají 
hlasy, ţe ve 20. století moc parlamentu postupně slábne a význam 
shromáţdění klesá. I kdyţ některá shromáţdění nadále hrají v politickém 
procesu významnou roli, mnohá se změnila v pouhé „ţva-nírny" a v 
podstatě jen „razítkují" rozhodnutí, učiněná fakticky někde úplně jinde. 

V 15. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 
- Co je shromáţdění? 
- Čím se parlamentní systémy odlišují od systémů prezidentských? 
- Jaké jsou hlavní funkce shromáţdění? 
- Jak jsou shromáţdění organizována a jak se různí jejich vnitřní uspo-

řádání? 
- Čím zejména je dáno, jakou mají parlamenty moc? 
- Proč poklesl význam shromáţdění? Záleţí na tom? 

Úloha shromáţdění 

V praxi se pouţívá celá škála termínů, jimiţ se označují politické útvary 
s velice podobnými funkcemi: Kongres (USA), Národní shromáţdění 
(Francie), Sněmovna reprezentantů (Japonsko), Parlament (Singapur), 

Kongres poslanců (Španělsko) atd. Ti, kdo se zabývají srovnávací 
politologií, obvykle tyto orgány označují slovem shromáţdění, záko-
nodárný sbor nebo parlament. V nejběţnějším slova smyslu je shromáţdění 
soubor nebo setkání lidí; viz například školní shromáţdění. Jako odborný 
politologický termín se slovo shromáţdění vţilo jako označení něčeho, co 
souvisí s reprezentací (zastoupením) a vládou lidu; shromáţdění - tak to 

přinejmenším odpovídá francouzské tradici - se chápe jako jakási náhraţka 
lidu. Proto se toto označení někdy vyhrazuje dolní, lidem 
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Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1775) 
Francouzský politický myslitel. Montesquieu pocházel ze šlechtické rodiny a stal se ad-
vokátem. Literární proslulost mu přinesly Perské listy (1721). V roce 1726 se usadil v Pa-
říţi. V následujících letech cestoval po Evropě a studoval politické a společenské instituce. 
Hlavní Montesquieuovo dílo Duch zákonů (1748) je rozsáhlé a dosti neurovnané po-
jednání o otázkách politiky a práva, široce vyuţívající srovnávací metody. Montesquieu 
prosazoval jakýsi parlamentární liberalismus. Přitom vycházel z děl Lockových (viz str. 
65) a do jisté míry i z anglických politických zkušeností, které ale nechápal zcela správ-
ně. Zdůrazňoval, ţe je třeba čelit tyranii, a to fragmentací čili dělbou státní moci. 

volené komoře dvoukomorového systému (tak je tomu například v Pá-
kistánu a ve Francii) nebo jediné komoře systému jednokomorového (na-
příklad v Egyptě nebo v Turecku). V této knize pouţíváme termín shro-
máţdění v souvislosti s oběma komorami čili sněmovnami, a pouţíváme ho 
jako synonymum termínů zákonodárný sbor a parlament. 

Chápeme-li shromáţdění jako zákonodárné sbory, znamená to, ţe je 

hodnotíme podle jejich základní funkce, tedy jako orgány legislativní, 
zákonodárné. Z tohoto hlediska - podle základní funkce - lze totiţ vyčlenit 
tři skupiny, resp. „větve" (branches) státních orgánů: 

- orgány moci zákonodárné: přijímají zákony; 
- orgány moci výkonné: provádějí zákony; 

- orgány moci soudní: autoritativně zákony vykládají. 

Dělení na orgány moci zákonodárné, orgány moci výkonné a orgány 
moci soudní vychází z teorie dělby moci (viz str. 333) a od časů Mon-
tesquieuových je základem analýzy státního mechanismu. Tento pohled je 
však značně zavádějící. Instituce, které formálně řadíme mezi orgány moci 
zákonodárné, si jen zřídka monopolizují pravomoc tvořit právo. Například i 
exekutivy (viz str. 352) mají určitou právotvornou pravomoc, realizovanou 
například nařízeními nebo vyhláškami, a mohou také zpravidla ovlivňovat, 
ne-li přímo usměrňovat zákonodárný proces. Nadto přijímání zákonů je 
pouze jednou z funkcí, které zákonodárné sbory plní, dokonce ne vţdy 
funkcí nejdůleţitější. 

Někdy se dává přednost termínu parlament (z francouzského parler, tj. 
„mluvit"), jelikoţ se jím překonává omezenost slova shromáţdění i 
nejasnosti, které mohou být důsledkem pouţití termínu zákonodárný sbor. 
Termín parlament nicméně naznačuje, ţe tyto orgány mají velmi zvláštní 
povahu. Vyplývá z něj totiţ, ţe jejich definitorickým rysem je, ţe jsou to 
orgány, ve kterých se diskutuje. Odhlédneme-li od jejich legislativních 
pravomocí a od toho, ţe jsou to orgány zastupitelské, dospíváme k závěru, 
ţe jde o komory především debatní: jsou totiţ fórem, na kterém se mohou 
projednávat a veřejně hodnotit různá politická opatření (policies). 

Parlamentní a prezidentské systémy 

Jedním z hlavních rysů kaţdého politického systému je vztah mezi 
shromáţděním a vládou, tj. mezi mocí zákonodárnou a mocí výkonnou. 
Výjimečně se můţe vyvinout určitá forma „vlády shromáţdění", kdy 

shromáţdění je nadáno mocí zákonodárnou i mocí výkonnou, takţe ţádný 
samostatný exekutivní orgán neexistuje. Takový systém se během 
francouzské revoluce nakrátko objevil za Robespierra a jakobínů, a to pod 
vlivem Rousseauova (viz str. 95) radikálního demokratismu. Jindy, 
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Pojem 

Parlamentarismus 
Parlamentarismus (parliamentary government) je systém vládnutí (viz graf 15.1), ve 
kterém vláda vládne ve shromáţdění čili parlamentu a skrze něj, takţe legislativa a 
exekutiva „splývají". Moc zákonodárná a moc výkonná jsou formálně sice dvě různé 
moci, shromáţdění a exekutiva (kterým se často souhrnně říká „vláda") jsou ale 
natolik spjaty, ţe to jasně protiřečí teorii dělby moci. Tím se parlamentní systémy vý-
razně odlišují od systémů prezidentských (viz str.356). 
Parlamentní systém se vyznačuje těmito hlavními rysy: 

- sloţení vlády je výsledkem voleb do shromáţdění a je dáno silou jednotlivých po-
litických stran; neexistuje zvlášť volená exekutiva; 

- vlády se sestavují z osob, které jsou členy shromáţdění; zpravidla jde o čelné před-
stavitele strany nebo stran, které představují většinu; 

- vláda je odpovědna shromáţdění v tom smyslu, ţe musí mít jeho důvěru a ţe mů-
ţe být obvykle dolní sněmovnou donucena k rezignaci, pokud tuto důvěru ztratí; 

- vláda můţe ve většině případů shromáţdění „rozpustit"; to znamená, ţe termín ko-
nání voleb lze při respektování určitého nejzazšího data pruţně měnit; 

- jelikoţ v čele vlády (zpravidla jako premiér) je člen shromáţdění, existuje zvláštní 
hlava státu: konstituční monarcha nebo prezident, který není součástí exekutivy. 

zejména v ortodoxních komunistických reţimech, byly zákonodárné 
i výkonné orgány podřízeny nezpochybnitelné autoritě „vládnoucí" stra-
ny. Obvykle však vztahy mezi shromáţděním a exekutivou odpovídají 
některému ze dvou institucionálních modelů: parlamentní nebo prezi-
dentské formě vlády. 

Většina liberálních demokracií převzala určitou formu parlamentaris-
mu (viz graf 15.1). Často jde o systémy westminsterského typu, jelikoţ 
vycházejí z modelu Parlamentu Spojeného království. Počátky westmin-
sterského Parlamentu - mnohdy prezentovaného jako „matka parlamen-
tů" - sahají do 13. století, kdy se členy královského dvora stali rytíři 
a měštané. V průběhu 14. století byly vytvořeny samostatné komory 
(Sněmovna obcí a Sněmovna lordů), ve kterých byli zastoupeni v jed-
nom případě rytíři a měšťané, ve druhém baroni a příslušníci duchoven-
stva. Nadvláda (supremacy) parlamentu nad králem je však plodem tepr-
ve Slavné revoluce roku 1688, a moţnost, aby parlament volal vládu 
k odpovědnosti, byla uznána teprve v důsledku postupného zavádění de-
mokratického volebního práva během 19. století. 

Graf 15.1   Parla-
mentní forma vlády 

personální sloţení odpovědnost 

voličstvo 

Obdobné parlamentní systémy vznikly v Německu, Švédsku, Indii, 
Japonsku, na Novém Zélandě, v Austrálii a v dalších zemích. Jejich hlav- 
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Odpovědná vláda 
(responsible go-
vernmenť). Vláda, 
která skládá účty 
neboli je odpověd-
na volenému shro-
máţdění a jeho 
prostřednictvím li-
du. 

Znehybnělost (im-
mobitism). Paraly-
zovanost vyplýva-
jící z nepřítomnosti 
silné exekutivy, za-
příčiněné mnoha 
dělícími čarami ve 
shromáţdění (par-
lamentu) a patrně i 
ve společnosti. 

Brzdy a vyvážení 
(checks and balan-
ces). Vnitřní pnutí 
ve státním mecha-
nismu, které je dů-
sledkem institucio-
nální fragmentace. 

ním rysem je splynutí moci zákonodárné a moci výkonné: vláda je v tom 
smyslu parlamentní, ţe je sloţena z členů parlamentu a parlamentu 
(shromáţdění) je také odpovědna. Předností tohoto systému je to, ţe jeho 
výsledkem je efektivní, avšak odpovědná vláda. Vláda je efektivní v 
tom směru, ţe má důvěru parlamentu a ve většině případů můţe tudíţ 
zaručit schválení svého legislativního programu. Vlády, stručně řečeno, 
si mohou být jisty, ţe to, s čím přijdou, se také stane. Vláda je však na-
dále vládou odpovědnou, protoţe můţe vládnout jen tak dlouho, dokud 
má důvěru shromáţdění. Shromáţdění má teoreticky převahu; je to totiţ 
ono, kdo má poslední slovo: můţe vládu „sesadit". 

Praxe parlamentních systémů však ne vţdy odpovídala  těmto vyso-
kým očekáváním. Nepochybně existují případy, například Švédsko, kde 
shromáţdění (Riksdag), opírajíc se o přísné normy týkající se konzultací 
a partnerských vztahů, má značný politický vliv, aniţ by fungování 
vlády bylo vystaveno jakémukoli nebezpečí. Parlamentarismus je ovšem 
často spojován s problémem nadvlády exekutivy. Tak je tomu ve Spoje-
ném království, kde přísná stranická kázeň spolu s neproporčním (jed-
nokolovým většinovým) volebním systémem vládě běţně umoţňuje, aby 
pomocí soudrţné a spolehlivé většiny v Dolní sněmovně kontrolovala 
parlament. Lorda Hailshama to vedlo (1976) k závěru, ţe vláda Spoje-
ného království je fakticky „volenou diktaturou". Parlamentní systémy 
mohou tudíţ kupodivu vyústit v situaci, kdy se parlamenty stanou pou-
hými „ţvanírnami" a poslanci pouhými „terči lobbistů". 

Parlamentní systémy byly také spojovány se slabou vládou a s poli-
tickou nestabilitou. K tomu dochází obvykle tehdy, je-li stranický systém 
rozpolcen, coţ jde často ruku v ruce s volebními systémy s výrazně po-
měrným zastoupením. Například za 4. Francouzské republiky se v letech 
1945-1958 vystřídalo 25 vlád. Ţádná francouzská vláda neměla tehdy za 
sebou stabilní parlamentní většinu, protoţe jak komunisté na levici, tak 
gaullisté na pravici stáli v nesmiřitelné opozici proti samotnému reţimu. 
Podobnými problémy trpěla po 2. světové válce rovněţ italská politika. 
Polarizovaný systém mnoha politických stran vedl k tomu, ţe v letech 
1945-2001 se vystřídalo 59 vlád. Taková zdánlivá znehybnělost můţe 
ovšem mýlit. Například v Itálii znamenají změny vlády obvykle pouhé 
personální přesuny v čele resortů, nikoli zásadní politický obrat a jen ob-
čas vedou ke všeobecným volbám. 

Hlavní alternativou parlamentarismu je prezidentská forma vlády 
(viz graf 16.1). Prezidentské systémy jsou zaloţeny na důsledném re-
spektování teorie dělby moci (viz str. 333). To je zárukou, ţe shromáţ-
dění a exekutivy budou formálně na sobě nezávislé a nezávisle na so-
bě budou také voleny. Klasický příklad tohoto systému nacházíme v 
USA, kde tzv. „Otcům - zakladatelům" šlo zejména o to, aby zabránili 
vzniku příliš silné exekutivy; obávali se totiţ, ţe funkce prezidenta by 
se mohla přiodít do hávu britské monarchie. Systém, který tak vznikl, 
obsahuje tudíţ celou soustavu brzd a vyvážení. Kongres, prezident a 
Nejvyšší soud jsou od sebe odděleny v tom smyslu, ţe je vyloučeno, 
aby jedna a táţ osoba působila v rámci více neţ jen jedné „moci"; i 
proto jsou tyto orgány schopny se vzájemně omezovat. Například 
Kongres je oprávněn přijímat zákony, prezident je však můţe vetovat; 
Kongres nicméně můţe dvoutřetinovou většinou v jedné i druhé 
komoře toto veto přehlasovat. Podobně je prezident oprávněn jme- 
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Různé funkce shromáždění 

Řekneme-li, ţe shromáţdění jsou zákonodárné orgány, komory, ve 

kterých se diskutuje, nebo ţe jsou to zastupitelské sbory, částečně tím jejich 
skutečný význam zatemňujeme. Je pravda, ţe úloha shromáţdění se stát od 
státu a systém od systému liší, ve všech případech však shromáţdění plní 
řadu funkcí. Jsou především spojnicí mezi vládou a lidem a komunikačním 
kanálem, který můţe jak podporovat vládu a napomáhat zachování reţimu, 
tak také vládu nutit, aby reagovala na poţadavky a obavy veřejnosti. 

Hlavními funkcemi shromáţdění jsou: 

- přijímání zákonů, 
- reprezentace, 
- kontrola, 
- výběr a příprava talentů, 
- legitimizace. 

Přijímání zákonů 

V příjímání zákonů se často spatřuje hlavní funkce shromáţdění. To 
vyplývá uţ z toho, ţe jsou běţně charakterizována jako zákonodárné sbory. 
Shromáţdění neboli parlamenty mají obvykle zákonodárnou pravomoc; 
přitom se má za to, ţe jimi přijímané zákony budou chápány jako au-
toritativní a závazné. Je tomu tak ze dvou důvodů. Za prvé, shromáţdění je 

fórem, na kterém se mohou návrhy zákonů veřejně zkoumat a projednávat. 
Za druhé, shromáţdění jsou utvářena tak, aby vznikl dojem, ţe zákony 
přijímá sám lid (resp. - před nástupem demokracie - hlavní zájmové skupiny 
ve společnosti). Idea, ţe shromáţdění mají zákonodárnou pravomoc, je však 
často značně zavádějící. Jak jsme jiţ výše zdůraznili, jen zřídka si 
shromáţdění zákonodárnou pravomoc monopolizují. Ustavní právo je 

nezřídka vně působnosti shromáţdění. Například v Irsku se ústava mění 
referendem, v Belgii ji mění zvláštní ústavodárné sbory. Vysocí funkcionáři 
exekutivy, například francouzský prezident, mohou často vydávat zákony 
ve formě dekretů, případně mohou -jako například americký prezident - 
zákony po jejich schválení vetovat. Evropský parlament vůbec 
zákonodárným sborem není, jelikoţ právo EU tvoří převáţně Rada ministrů. 

Dokonce i ve Spojeném království, kde je Parlament formálně svrchovaný 
(viz str. 318), ministři běţně tvoří právo, a to v podobě pramenů, nad 
kterými má parlament ve skutečnosti jen nepatrnou kontrolu. 

Ještě důleţitější je, ţe parlamenty uplatňují pramalou pozitivní záko-
nodárnou pravomoc. Většina návrhů a legislativních záměrů přichází z 

exekutivy, která je organizačně jasně uspořádaná a má přístup k odborným 
znalostem a informacím, jichţ je zapotřebí k formulování politik. Například 
britští poslanci mají stále jen nepatrnou moţnost iniciovat přijímání zákonů 
poslaneckými návrhy; o nich se nadto jedná jedině tehdy, kdy je vláda 
ochotna vedle svých vlastních návrhů pro ně vyhradit čas. Zhruba 80 % 
návrhů, o nichţ jedná americký Kongres - nejnezávislejší a nejmocnější 

shromáţdění vyspělého světa - dnes pochází od prezidenta. Omezená je 
rovněţ negativní zákonodárná pravomoc shromáţdění, tj. jejich moţnost 
navrhované zákony zamítat nebo pozměňovacími návrhy korigovat. Někde, 
například v první komoře nizozemských Generálních stavů, se v důsledku 
parlamentních debat výrazně změní téměř polovina všech navrţených 
zákonů. Ve Spojeném království jsou 
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však situace, kdy je vláda v Dolní sněmovně přehlasována, vzácné, do-
konce výjimečné. Aţ příliš často jsou zákony přijímány  prostřednictvím 
shromáţdění, nikoli shromáţděními. 

Reprezentace 
Shromáţdění hrají významnou reprezentativní, zastupitelskou roli, 

jelikoţ jsou spojnicí mezi vládou a lidem. V 18. století se to vyjadřovalo 
heslem, jeţ si přisvojilo 13 amerických kolonií, které povstaly proti 
britskému panství: „Ţádné zdaňování bez zastoupení" (no taxation with-
out representation). V důsledku postupného rozšiřování volebního prá-
va, které vyústilo ve všeobecné volební právo zletilých, se ze shromáţ-
dění stala lidová fóra, tedy orgány, které jednají „za sám lid". Pravomoc, 
kterou má v politickém systému shromáţdění, se proto obvykle chápe ja-
ko důleţitý ukazatel a měřítko demokratického vládnutí. Méně jasné 
však je, jak se tato reprezentativní funkce realizuje v praxi. 

Reprezentace (viz str. 244) je princip sloţitý, který má řadu často pro-
tichůdných důsledků. Například parlamentní systémy westminsterského 
typu, vycházející z britských tradic, často vydávaly reprezentanty (zá-
stupce) za zmocněnce, jejichţ hlavním úkolem je, aby ve jménu svých 
voličů postupovali podle svého vlastního rozumu. Toto burkovské pojetí 
reprezentantů jako nezávislých aktérů však ostře kontrastuje s tuhou 
stranickou kární, se kterou se dnes ve shromáţděních setkáváme, a to ze-
jména v parlamentních systémech. Alternativní teorie reprezentace - teo-
rie mandátu (viz str. 247) - nespatřuje hlavní mechanismus zastupování 
ve shromáţděních, ale v politických stranách. 

V jiných státech má idea reprezentace voličstva čestné místo. To platí 
především o americkém Kongresu a je to důsledek relativně slabého 
amerického systému politických stran a neobvykle krátkého - dvouletého 
- funkčního období členů Sněmovny reprezentantů. Hlavní starostí jak 
reprezentantů, tak senátorů je „přinést něco domů". Kongres je tudíţ 
zpravidla ovládán tím, čemu se říká „pork barrelpolitics"', tedy stylem 
„urvi pro své voliče, co urvat můţeš"; pro politiku jsou tudíţ příznačná 
opatření, která mají přinést prospěch konkrétním volebním obvodům. 
Toho se dosahuje tím, ţe jednotliví zákonodárci spolupracují ve stylu „já 
na bráchu, brácha na mě" („log rolling"). Ve své funkci reprezentanta je 
Kongres natolik efektivní, ţe k tvorbě politiky se příliš nehodí: je pro něj 
snazší blokovat program, se kterým přijde prezident, neţ předloţit vlastní 
ucelenou alternativu. 

V SSSR a jiných komunistických státech, kde volič neměl z čeho vy-
bírat a neexistovala soutěţ politických stran, byla základem reprezenta-
ce často míra, v níţ se shromáţdění podobala celé společnosti. Nejvyšší 
sovět tak připomínal spíše jakousi zmenšeninu sovětské společnosti co 
do pohlaví, zaměstnání, národnosti atd.; v tom ho shromáţdění vyspělé-
ho Západu nikdy nemohla předstihnout a také nepředstihla. Konečně 
jsou shromáţdění často fórem reprezentace zájmů. Tak je tomu zejména 
tehdy, kdyţ se v nich spatřuje subjekt se značným politickým vlivem 
a kdyţ systémy politických stran jsou natolik benevolentní, ţe umoţňují 
vstup zájmových skupin. I zde jsou příkladem především USA, kde 
zhruba čtvrtinu nákladů spojených s volbami do Kongresu hradí Výbory 
pro politickou činnost (Political action committees - PACs). Prudký roz-
mach profesionálního lobbování ve Spojeném království, ke kterému do- 
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Pojem 
Odpovědnost 
Odpovědnost (res-
ponsibility) lze 
chápat dvojím na-
vzájem protiklad-
ným způsobem. Za 
prvé,jednat odpo-
vědné znamená 
jednat citlivě, ro-
zumně nebo morál-
ně správně, často 
tváři v tvář tlaku 
jednat jinak. Vláda 
tudíţ o sobě můţe 
tvrdit, ţe je „odpo-
vědná", čelí-li tla-
kům voličstva a 
riskuje-li, ţe se 
stane nepopulární, 
sleduje-li politiku, 
jejímţ cílem je 
uspokojit dlouho-
dobé zájmy veřej-
nosti. Za druhé, 
odpovědnost zna- 
mená skládání účtů 
{accountability -viz 
str. 414). To 
předpokládá exis-
tenci nějaké vyšší 
autority, jíţ je jed-
notlivec nebo orgán 
podřízen a kterou 
můţe být kon-
trolován. V tomto 
smyslu je vláda 
„odpovědná"tehdy, 
můţe-li její po-
stupy kontrolovat a 
kritizovat shro-
máţdění, které má 
také pravomoc ji 
odvolat. Termín 
„odpovědnost", 
chápe-li se takto, 
má i významný 
morální rozměr: 
vyplývá z něj, ţe 
vláda je ochotna 
akceptovat kritiku a 
strpět příslušnou 
sankci. 

šlo v 80. a 90. letech, vyvolal obavy, ţe tradiční loajalita poslanců k vo-
lebním obvodům bude oslabena rostoucím vlivem podnikatelských zájmů 
(Leigh a Vulliamy, 1997). 

Kontrola 
Zatímco význam zákonodárné a zastupitelské funkce shromáţdění 

poklesl, důraz kladený na schopnost shromáţdění omezovat neboli brzdit 

pravomoci exekutivy zesílil. Shromáţdění se stále výrazněji mění v 
kontrolní orgány, jejichţ hlavní funkcí je produkovat odpovědnou vládu čili 
vládu, která je nucena skládat účty ze své činnosti. Většina shromáţdění si 
vytvořila institucionální mechanismy, které mají plnění této funkce 
usnadnit. V parlamentních systémech jsou například ministrům pravidelně 
adresovány ústní nebo písemné dotazy. Klasickým příkladem je zde tzv. 

question time - doba vyhrazená dotazům - v britské Dolní sněmovně. 
Jednou týdně je tak premiér podrobován kříţovému výslechu a zhruba 
jednou měsíčně jsou takové proceduře vystaveni i klíčoví ministři. V 
Německu a ve Finsku se pouţívá interpelací, tj. ústních dotazů, po jejichţ 
zodpovězení shromáţdění hlasuje, zda je s odpověďmi spokojeno. Jelikoţ 
kladení otázek a diskuse v plénu sněmovny mají nutně tendenci 

generalizovat, probíhá většina kontrolní činnosti shromáţdění ve výborech 
k tomu vytvořených. V tomto směru byly pro mnohá shromáţdění vzorem 
mocné stálé výbory amerického Kongresu. 

Při volání exekutiv k odpovědnosti se však shromáţděním nedaří být 
vţdy efektivní. Například kontrola monopolní stranou, která existuje v 

Číně, vedla k tomu, ţe shromáţdění - Všečínské shromáţdění lidových 
zástupců - se změnilo v pouhý propagandistický nástroj, kde je vládní 
politika téměř vţdy jednomyslně schválena. I v jiných zemích omezuje 
parlamentní kontrolu stranická disciplína. Lze například tvrdit, ţe v 
systémech westminsterského typu je hlavní funkcí shromáţdění drţet u 
moci a podporovat vládu, protoţe většina členů shromáţdění je z řad 

vládnoucí strany. Kontrolní funkce připadá tudíţ opozičním stranám; ty 
však nemohou vládu odvolat, pokud si vláda udrţuje ve shromáţdění 
kontrolu nad většinou. 

Dalším důleţitým faktorem je schopnost shromáţdění obstarat si od 
exekutivy informace. Vědění je moc (knowledge is power): bez úplných a 
přesných informací je smysluplná kontrola nemoţná. Například v USA, 

Francii, Nizozemsku, Kanadě a Austrálii byly přijaty zákony o svobodném 
přístupu k informacím, podle nichţ má veřejnost právo na přístup k 
vládním informacím a dokumentům. Dohled nad exekutivou tak vyţaduje, 
aby poslanci disponovali náleţitými zdroji a měli přístup k vědeckým 
ústavům a odborným expertizám. V tom existují dramatické rozdíly - od 
štědrého financování a rozsáhlého personálu, kterým disponují američtí 

kongresmani a senátoři aţ k méně placeným, nedostatečnými zdroji 
disponujícím a občas přepracovaným poslancům britského parlamentu. 

Výběr a příprava talentů 
Shromáţdění jsou často významnými nástroji výběru talentů - jsou 

jakýmsi rezervoárem schopných lidí, ze kterých vyrůstají osobnosti při-
jímající důleţitá politická rozhodnutí. V autoritářských zemích to platí 
méně: shromáţdění, která pouze schvalují, co se jim předloţí, zřídka při- 
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James Madison (1751-1836) 
Americký státník a politický myslitel. Na ústavním konventu v roce 1787 zastupoval stát 
Virginia. Madison byl rozhodným zastáncem americké státnosti a jedním z těch, kdo se ak-
tivně zasazovali o ratifikaci ústavy USA. Za Jeffersonova prezidentství byl ministrem za-
hraničních věcí (1801-1809), poté čtvrtým prezidentem USA (1809-1817). Madison, ob-
vykle povaţovaný za předního stoupence pluralismu a odpůrce koncentrace moci, prosazo-
val federalismus, bikameralismus a dělbu moci. Kdyţ se však ocitl ve vládě, snaţil se posi-
lovat pravomoc ústředních orgánů. Z jeho spisů jsou nejznámější Listy federalistovy 
(1787-1789), které napsal spolu s Alexandrem Hamiltonem (viz str. ) 84) a Johnem Jayem. 

ve v roce 1989, krátce poté, co se poprvé objevily v sovětském parlamentu. 

Struktura shromáţdění 

Shromáţdění se různí v řadě směrů. Jejich členové mohou být například 
voleni, jmenováni nebo mohou získávat mandát děděním; můţe se také 
vyuţívat jakékoli kombinace těchto metod. Jsou-li členové voleni, mohou 

být voleni obyvatelstvem (ve stejně velkých volebních obvodech) nebo se 
tak můţe dít prostřednictvím regionů nebo členských států. Volební právo 
můţe být omezené nebo všeobecné a můţe se vyuţívat různých volebních 
systémů (viz str. 251). Značně se liší také velikost shromáţdění. Maličká 
tichomořská republika Nauru má shromáţdění tvořené 18 členy, z nichţ 
kaţdý zastupuje zhruba 440 lidí. Opačným extrémem je Všečínské 

shromáţdění lidových zástupců - kaţdý z jeho 2 000 členů zastupuje více 
jak 350 000 lidí. Hlavní strukturální rozdílnosti však spočívají v tom, zda je 
shromáţdění jednokomorové nebo dvoukomorové a v tom, jak vypadá 
systém jeho výborů a jakou roli tyto výbory hrají. 

Jedna komora nebo dvě? 

Jugoslávie kdysi experimentovala s pětikomorovým shromáţděním a v 

Jiţní Africe existovalo v letech 1984-1994 shromáţdění trojkomoro-vé; 
převáţná většina shromáţdění však má buď jednu komoru nebo komory 
dvě. Jednokomorová (unikamerální) shromáţdění byla běţná ve většině 
afrických zemí a v komunistických zemích jako je Čína; rovněţ některé 
postkomunitické země se přidrţely tradic svého někdejšího uni-
kameralismu. Období po 2. světové válce se dokonce vyznačovalo tendencí 

k jednokomorovému shromáţdění. Například Izrael ustavil v roce 1948 
jednokomorový parlament (Knesset) a druhé komory byly zrušeny v roce 
1950 na Novém Zélandě, v roce 1954 v Dánsku a v roce 1970 ve Švédsku. 
Tento vývoj posiluje názor, ţe jednokomorová shromáţdění jsou 
praktičtější, úspornější a účinnější neţ dvoukomorová, zejména pokud jde o 
reagování na potřeby malých a relativně soudrţných společností. Abbé 

Siéyěs vyslovil v roce 1789 větu, která se stala slavnou: „Jestliţe druhá 
komora souhlasí s první, je zbytečná; jestliţe s ní nesouhlasí, je nebezpečná 
a škodí." Přesto si zhruba polovina států podrţuje shromáţdění 
dvoukomorová čili bikamerální. 

Pokud jde o posilování brzd a vyváţení jak ve shromáţděních, tak mezi 
exekutivami a shromáţděními, spatřoval se v bikameralismu zpravidla 

jeden z ústředních principů liberálního konstitucionalismu (viz str. 64). 
Bylo tomu tak i v diskusích mezi „Otci - zakladateli", kteří v roce 1787 
koncipovali Ústavu USA. Zatímco dřívější druhé komory, např. 
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Téma 
Bikameralismus: přednosti a slabiny 
Bikameralismus má tyto hlavní přednosti: 
- Drahé komory brzdí moc prvních komor a zabraňují vládě většiny. 
- Dvoukomorová shromáţdění účinněji brzdí moc exekutivy, jelikoţ jsou 

zde dvě komory. které poukazují na to, kde vláda selhala. 
- Dvoukomorová shromáţdění rozšiřují základnu reprezentace, jelikoţ 

umoţňují, aby jednotlivé komory artikulovaly rázné zájmy a reagovaly na 
potřeby různých skupin voličů. 
Existence druhé komory můţe zajistit pečlivější prověřování přijímaných 
zákonů, jelikoţ můţe přebírat část legislativní zátěţe první komory a na- 
pravovat její omyly a přehlédnutí. 
Druhé komory mohou fungovat jako ústavní pojistka, protoţe prodluţují 
přijímání sporných zákonů a umoţňují, aby se déle debatovalo a vedly se  
veřejné diskuse. 
Ke slabinám bikameralismu patří: 
Jednokomorová shromáţdění jsou efektivnější, protoţe přítomnost druhé 
ko- 
mory můţe legislativní proces zbytečně komplikovat a ztěţovat. 
Druhé komory často fungují jako brzda demokratického vládnutí, zejmé- 
na jsou-li jejich členové nevolení nebo nejsou-li voleni nepřímo. 

- Dvoukomorová shromáţdění jsou pobídkou k institucionálním konfliktům 

tím, ţe konečná rozhodnutí svěřují společným dohodovacím výborům. 

- Druhé komory navozují situace konzervativní politické předpojatosti, jeli- 

koţ udrţují stávající ústavní uspořádání a někdy straní zájmům společen- 

ských elit. 

britská sněmovna lordů, se vyvinuly jako nástroj vládní reprezentace 
mocných ekonomických a sociálních zájmů, v americkém Senátu spatřovali 
delegáti typu Jamese Madisona nástroj fragmentace zákonodárné moci a 
pojistku proti nadvládě exekutivy. 

Výhody bikameralismu pokud jde o reprezentaci jsou důleţité zejména 
ve federacích (viz str. 183), kde sdílená suverenita vytváří neustálé 
nebezpeční nesmiřitelného konfliktu mezi centrem a periferií. Ve všech 16 
federacích, které dnes ve světě existují, jsou zákonodárné sbory 
dvoukomorové a ve 14 z nich druhá komora reprezentuje provincie nebo 
členské státy. Ty mohou být zastoupeny buď stejně, jako je tomu v 
Austrálii, Švýcarsku nebo USA, nebo podle počtu obyvatel, jako je tomu v 
Rakousku a Německu. V některých nefederativních státech se druhých 
komor vyuţívá i k řešení problémů vyplývajících z rozdílnosti mezi 
regiony. Ve Francii se většina členů druhé komory, v Nizozemsku všichni 
volí nepřímo, a to orgány míst. 

Většina druhých komor je ústavně a politicky podřízena prvním, na něţ 
se zpravidla hledí jako na místo, kde přebývá autorita lidu. Tak je tomu ze-
jména v parlamentních systémech, ve kterých je vláda obecně odpovědna 
dolní komoře; z řad poslanců dolní komory také pocházejí všichni její čle-
nové, resp. jejich většina. V Norsku, Nizozemsku a na Fidţi musí být 
všechny návrhy zákonů předkládány v první komoře; v Indii, Kanadě a 
Spojeném království musí být v první komoře předkládány návrhy všech 
finančních zákonů. Druhým komorám můţe být rovněţ upřeno právo veta. 
Například japonská první komora, Sněmovna reprezentantů, můţe 
dvoutřetinovou většinou přehlasovat Sněmovnu poradců. Britská Sněmovna 
lordů můţe pouze o rok odloţit schválení zákonů, a to ještě jen jiných neţ 
finančních; můţe však vetovat odvolání soudců a odklad parlamentních 
voleb. 

Tyto slabší varianty bikameralismu jsou nezřídka odrazem omezené 

reprezentativ
nosti horní 
sněmovny. 
Například v 
Německu, 
Rakousku 



Návrh zákona 
{bili). Text, který je-li schválen, stává se zákonem. 
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a Itálii se do nich volí nepřímo, v Belgii, Malajsii a Irsku se do nich zčásti 
volí, zčásti jmenuje. Kanadský Senát a britská Sněmovna lordů se celé 
ustavují jmenováním; do roku 1999 tvořili většinu členů Sněmovny 
lordů dědiční peerové, teprve v roce 1999 jim bylo odňato právo účast-
nit se zasedání sněmovny. Se silnější variantou bikameralismu se setká-
váme tam, kde mají obě komory zhruba stejné pravomoci. V Itálii - aby-
chom uvedli příklad - jsou poslanci i senátoři voleni na základě všeo-
becného volebního práva a obě sněmovny mají stejné zákonodárné pra-
vomoci. Prezident je volen sborem volitelů, ve kterém jsou zastoupeny 
obě komory; premiér i členové Ministerské rady jsou odpovědni celému 
shromáţdění. Americký Kongres je nejspíš jediným příkladem shromáţ-
dění, ve kterém má dominantní postavení horní sněmovna. Návrhy všech 
daňových zákonů se sice musí předkládat ve Sněmovně reprezentantů, 
pravomoc ratifikovat smlouvy a potvrzovat jmenování však vykonává 
jedině Senát. 

Jednou z největších nevýhod fragmentace zákonodárného sboru je 
moţnost konfliktu mezi sněmovnami. Mají-li obě sněmovny zhruba stejné 
pravomoci, je zapotřebí mechanismu, pomocí něhoţ by se řešily konflikt-
ní situace a předcházelo se znehybnění celé instituce. Nejběţnějším me-
chanismem jen ten, který se pouţívá v americkém Kongresu, kde existuje 
zvláštní společný výbor, sloţený z významných osobností obou komor, 
který dospívá ke kompromisním závěrům. V Německu má dolní komora 
(Bundestag) dominantní roli ve většině zákonodárných činností, horní ko-
mora (Bundesrať) však disponuje významným právem veta v otázkách 
ústavy a ve věcech týkajících se zemí (Länder). Případné spory se postu-
pují společnému dohodovacímu výboru Spolkového sněmu a Spolkové ra-
dy, do kterého vysílají obě sněmovny stejný počet členů. Bikameralismus 
je kritizován i za to, ţe tíhne ke konzervativní politické předpojatosti. Po-
kud druhé komory hájí ústavní strukturu tím, ţe ztěţují přijímání radikál-
ních nebo sporných opatření, hodnotí se tato tendence zpravidla pozitivně. 
Pokud ovšem mohou blokovat nebo zdrţovat zákony schválené demokra-
ticky zvolenými prvními komorami, mohou pouze napomáhat tomu, ţe se 
politické a společenské elity zabarikádovávají před tlaky veřejnosti. Je jis-
tou ironií, ţe situace se můţe vyvinout i opačně. Americký Senát je dnes 
stejně liberální, případně liberálnější neţ Sněmovna reprezentantů a ve 
Spojeném království byla v 80. letech Sněmovna lordů účinnější brzdou 
vlády M. Thatcherové neţ Dolní sněmovna. 

Systémy výborů 

Téměř ve všech shromáţděních existuje nějaký systém výborů. Ten-
dence k vyuţívání výborů - a to jak ve shromáţděních, tak i jinde - se 
dokonce často hodnotí jako jeden z charakteristických rysů moderní po-
litiky. Systémy výborů se stále častěji prezentovaly jako mocenská jádra 
shromáţdění, jako samo centrum legislativního procesu: zatímco parla-
mentní komory jsou od toho, aby se v nich mluvilo, výbory jsou od to-
ho, aby se v nich pracovalo. Woodrow Wilson (1885) to formuloval tak-
to: „Vláda Kongresu je vláda výborů. Zasedající Kongres je Kongres 
předvádějící se veřejnosti. Kongres v místnostech svých výboruje Kon-
gres pracující." Nepřekvapuje proto, ţe shromáţdění se často klasifikují 
podle svých výborů. Řečeno bez obalu, silná shromáţdění mají silné vý-
bory, slabá shromáţdění mají slabé výbory. 
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Téma 

Výbory: přednosti a stinné stránky 
Výbor je malá pracovní skupina sloţená z členů, vybraných  nějakého 

většího orgánu a pověřených konkrétními úkoly. Zatímco výbory ad hoc se 
vytvářejí ke splnění nějakého konkrétního úkolu a poté. co ho splní, se roz- 
pouštějí, stále výbory plní dlouhodobé úkol) a jejich role je institucionali-
zována. Systém výborů zaujímá stále významnější místo v orgánech jak moci 
zákonodárné, tak moci výkonné; jejich úkolem je o věcech diskutovat a 
někdy i rozhodovat. 
K přednostem výborů patří mj.: 
- Umoţňuje prezentaci široké škály pohledů, názorů a zájmů. 
- Nabízejí moţnost komplexnějšího, delšího a zevrubnějšího projednání věci. 
- Tím, ţe zuţuji spektrum protikladných názorů, vedou k tomu. aby se roz-

hodovalo účinněji a rychleji. 
- Umoţňují dělbu práce a podněcuji soustředění odborných znalosti. 
Výbory jsou však také kritizovány, a to z těchto důvodů: 
- Snadno jimi mohou manipulovat ti. kdo je vytvářejí a obsazují. 
- Podněcují centralizaci, jelikoţ umoţňují, aby pod rouškou konzultací je 

předsedající ovládal -Zuţují spektrum názorů a zájmů, ke kterým se při 
rozhodování přihlíţí. 
- Vyčleňují své členy z většího orgánu a vytvářejí tak jistou formu zdánlivé 

reprezentace. 

Výbory, kterými shromáţdění disponuje, plní zpravidla jednu ze tří 
funkcí. Za prvé, mohou podrobněji zvaţovat legislativní opatření a finanční 
návrhy. Tím nejen pomáhají odlehčit sněmovnám v jejich zákonodárné 
práci, ale také věci zkoumají podrobněji a náročněji, neţ je lze zkoumat v 
plénech. Tento úkol obvykle plní stálé výbory, které mohou být obecněji 
zaměřené a proměnné, jako je tomu ve Spojeném království a ve Francii, 
nebo vysoce specializované a stálé, jako je tomu v Německu a v USA. Za 
druhé, výbory se mohou vytvářet k tomu, aby sledovaly vládní 
administrativu a dozíraly nad výkonem exekutivní moci. Tyto výbory musí 
být stálé a specializované; mají-li totiţ být účinné, musí se svými 
podrobnými znalostmi a odborností vyrovnat exekutivě. Například v 
americkém Kongresu odpovídají za legislativu a kontrolu stálé výbory, 
zatímco v britském Parlamentu a ve francouzském Národním shromáţdění 
se k těmto účelům vytvářejí zvláštní specializované výbory nebo výbory 
kontrolní. Za třetí, výbory vytvářené ad hoc mohou vyšetřovat věci 
veřejného zájmu. S některými nejvýznamnějšími příklady vyšetřovacích 
výborů jsme se mohli setkat v USA- šlo mj. o Irvinův Výbor pro 
vyšetřování aféry Watergate nebo sněmovní Výbor pro neamerickou 
činnost, který se v 50. letech stal nástrojem meccarthismu. 

Je-li pravda, ţe silné výbory znamenají silné shromáţdění, čím to je, ţe 
výbory jsou „silné"? Existuje obecná shoda, ţe americký Kongres dis-
ponuje nejsilnějšími výbory na světě a ţe právě tyto výbory se mnoho 
shromáţdění snaţilo napodobit. Jejich moc nepochybně vyplývá z jejich 
specializace, stálého členství v nich i ze štědré podpory, které se jim do-
stává, a to jak pokud jde o finance, tak pokud jde o přístup k odborným 
radám. To jim umoţňuje vyrovnat se odborným znalostem byrokracie. 
Nadto jejich úloha v legislativním procesu je zcela zásadní. Zatímco ve 
Spojeném království, Francii a Japonsku se návrhy zákonů postupují vý-
borům teprve poté, co se o nich debatovalo a co byly v zásadě schváleny ve 
sněmovním plénu, v Kongresu se nejprve projednávají ve výborech. To 
znamená, ţe mnoho návrhů se od základu předělá a jiné vůbec nikdy jako 
zákony nespatří světlo světa. 

Mccarthismus 
(McCarthyism\. 
Vyuţívání honů na 
čarodějnice a bez-
skrupolózního vy-
šetřování, praktiko-
vaných v 50. letech 
americkým senáto-
rem Josephem 
McCarthym proti 
„komunistům". 

http://proict.lii.iiii/
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a Itálii se do nich volí nepřímo, v Belgii, Malajsii a Irsku se do nich zčásti 
volí, zčásti jmenuje. Kanadský Senát a britská Sněmovna lordů se celé 
ustavují jmenováním; do roku 1999 tvořili většinu členů Sněmovny 
lordů dědiční peerové, teprve v roce 1999 jim bylo odňato právo účast-
nit se zasedání sněmovny. Se silnější variantou bikameralismu se setká-
váme tam, kde mají obě komory zhruba stejné pravomoci. V Itálii - aby-
chom uvedli příklad - jsou poslanci i senátoři voleni na základě všeo-
becného volebního práva a obě sněmovny mají stejné zákonodárné pra-
vomoci. Prezident je volen sborem volitelů, ve kterém jsou zastoupeny 
obě komory; premiér i členové Ministerské rady jsou odpovědni celému 
shromáţdění. Americký Kongres je nejspíš jediným příkladem shromáţ-
dění, ve kterém má dominantní postavení horní sněmovna. Návrhy všech 
daňových zákonů se sice musí předkládat ve Sněmovně reprezentantů, 
pravomoc ratifikovat smlouvy a potvrzovat jmenování však vykonává 
jedině Senát. 

Jednou z největších nevýhod fragmentace zákonodárného sboru je 
moţnost konfliktu mezi sněmovnami. Mají-li obě sněmovny zhruba stejné 
pravomoci, je zapotřebí mechanismu, pomocí něhoţ by se řešily konfliktní 
situace a předcházelo se znehybnění celé instituce. Nejběţnějším me-
chanismem jen ten, který se pouţívá v americkém Kongresu, kde existuje 
zvláštní společný výbor, sloţený z významných osobností obou komor, 
který dospívá ke kompromisním závěrům. V Německu má dolní komora 
(Bundestag) dominantní roli ve většině zákonodárných činností, horní ko-
mora (Bundesrať) však disponuje významným právem veta v otázkách 
ústavy a ve věcech týkajících se zemí (Länder). Případné spory se postu-
pují společnému dohodovacímu výboru Spolkového sněmu a Spolkové ra-
dy, do kterého vysílají obě sněmovny stejný počet členů. Bikameralismus 
je kritizován i za to, ţe tíhne ke konzervativní politické předpojatosti. Po-
kud druhé komory hájí ústavní strukturu tím, ţe ztěţují přijímání radikál-
ních nebo sporných opatření, hodnotí se tato tendence zpravidla pozitivně. 
Pokud ovšem mohou blokovat nebo zdrţovat zákony schválené demokra-
ticky zvolenými prvními komorami, mohou pouze napomáhat tomu, ţe se 
politické a společenské elity zabarikádovávají před tlaky veřejnosti. Je jis-
tou ironií, ţe situace se můţe vyvinout i opačně. Americký Senát je dnes 
stejně liberální, případně liberálnější neţ Sněmovna reprezentantů a ve 
Spojeném království byla v 80. letech Sněmovna lordů účinnější brzdou 
vlády M. Thatcherové neţ Dolní sněmovna. 

Systémy výborů 

Téměř ve všech shromáţděních existuje nějaký systém výborů. Ten-
dence k vyuţívání výborů - a to jak ve shromáţděních, tak i jinde - se 
dokonce často hodnotí jako jeden z charakteristických rysů moderní po-
litiky. Systémy výborů se stále častěji prezentovaly jako mocenská jádra 
shromáţdění, jako samo centrum legislativního procesu: zatímco parla-
mentní komory jsou od toho, aby se v nich mluvilo, výbory jsou od to-
ho, aby se v nich pracovalo. Woodrow Wilson (1885) to formuloval tak-
to: „Vláda Kongresu je vláda výborů. Zasedající Kongres je Kongres 
předvádějící se veřejnosti. Kongres v místnostech svých výborů je Kon-
gres pracující." Nepřekvapuje proto, ţe shromáţdění se často klasifikují 
podle svých výborů. Řečeno bez obalu, silná shromáţdění mají silné vý-
bory, slabá shromáţdění mají slabé výbory. 
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Téma 
Výbory: přednosti a stinné stránky 

Výbor je malá pracovní skupina sloţená  členů, vybraných  nějakého 
většího orgánu a pověřených konkrétními úkoly. Zatímco výbory ad hoc se 
vytvářejí ke splnění nějakého konkrétního úkolu a poté. co no splní, se roz-
pouštějí, stale výbory plní dlouhodobé úkol a jejich role je institucionali-
zována. Systém výboru zaujímá stále významnější místo v orgánech jak moci 
zákonodárné, tak moci výkonné: jejich úkolem je o věcech diskutovat 
někdy i rozhodovat. 
K přednostem výborů patří mj. 
Umoţňuje prezentaci široké škály pohledů, názorů a zájmů. 
Nabízejí moţnost komlexnějšího, delšího a zevrubnějšího projednání vě- 
ci. 
Tím, ţe zuţují spektrum protikladných názorů, vedou k tomu, aby se roz- 
hodovalo účinněji a rychleji. 
Umoţňují dělbu práce a podněcují soustředění odborných znalostí. 
Výbory jsou však také kritizovány, a to z těchto důvodů: 
Snadno jimi mohou manipulovat ti, kdo je vytvářejí a obsazují. 
Podněcují centralizaci, jelikoţ umoţňují, aby pod rouškou konzultací je 
předsedající ovládal. 
Zuţují spektrum názorů a zájmů, ke kterým se při rozhodování přihlíţí. 
Vyyčleňují své členy z většího orgánu a vytvářejí tak jistou formu zdánlivé 
reprezentace. 
 

Výbory, kterými shromáţdění disponuje, plní zpravidla jednu ze tří 
funkcí. Za prvé, mohou podrobněji zvaţovat legislativní opatření a finanční 
návrhy. Tím nejen pomáhají odlehčit sněmovnám v jejich zákonodárné 
práci, ale také věci zkoumají podrobněji a náročněji, neţ je lze zkoumat v 
plénech. Tento úkol obvykle plní stálé výbory, které mohou být obecněji 
zaměřené a proměnné, jako je tomu ve Spojeném království a ve Francii, 
nebo vysoce specializované a stálé, jako je tomu v Německu a v USA. Za 
druhé, výbory se mohou vytvářet k tomu, aby sledovaly vládní 
administrativu a dozíraly nad výkonem exekutivní moci. Tyto výbory musí 
být stálé a specializované; mají-li totiţ být účinné, musí se svými 
podrobnými znalostmi a odborností vyrovnat exekutivě. Například v 
americkém Kongresu odpovídají za legislativu a kontrolu stálé výbory, 
zatímco v britském Parlamentu a ve francouzském Národním shromáţdění 
se k těmto účelům vytvářejí zvláštní specializované výbory nebo výbory 
kontrolní. Za třetí, výbory vytvářené ad hoc mohou vyšetřovat věci 
veřejného zájmu. S některými nejvýznamnějšími příklady vyšetřovacích 
výborů jsme se mohli setkat v USA - šlo mj. o Irvinův Výbor pro 
vyšetřování aféry Watergate nebo sněmovní Výbor pro neamerickou 
činnost, který se v 50. letech stal nástrojem mccarthismu. 

Je-li pravda, ţe silné výbory znamenají silné shromáţdění, čím to je, ţe 
výbory jsou „silné"? Existuje obecná shoda, ţe americký Kongres dis-
ponuje nejsilnějšími výbory na světě a ţe právě tyto výbory se mnoho 
shromáţdění snaţilo napodobit. Jejich moc nepochybně vyplývá z jejich 
specializace, stálého členství v nich i ze štědré podpory, které se jim do-
stává, a to jak pokud jde o finance, tak pokud jde o přístup k odborným 
radám. To jim umoţňuje vyrovnat se odborným znalostem byrokracie. 
Nadto jejich úloha v legislativním procesu je zcela zásadní. Zatímco ve 
Spojeném království, Francii a Japonsku se návrhy zákonů postupují vý-
borům teprve poté, co se o nich debatovalo a co byly v zásadě schváleny ve 
sněmovním plénu, v Kongresu se nejprve projednávají ve výborech. To 
znamená, ţe mnoho návrhů se od základu předělá a jiné vůbec nikdy jako 
zákony nespatří světlo světa. 

Mccarthismus 
(McCarthyism\. 
Vyuţívám honů na 
čarodějnice a bez-
skrupolózniho vy-
šetřování, praktiko-
vaných v 50. letech 
americkým senáto-
rem Josephem 
McCarthym proti 
„komunistům". 
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Ještě větší význam má ovšem to, ţe stranický systém v Kongresu je 
velice slabý. To výborům umoţňuje být značně nezávislé na prezidento-
vi. Tam, kde se uplatňuje tuţší stranická disciplína, například v Austrá-
lii, na Novém Zélandě a ve Spojeném království, jsou výbory prakticky 
neutralizovány tím, ţe většina jejich členů je loajální především k mo-
mentální vládě. Německo je v tomto směru výjimkou. Má sice účinný 
stranický systém, má však také silné legislativní výbory, zejména v dů-
sledku toho, ţe koaliční vláda musí se shromáţděním jednat konciliant-
ně, aby si udrţela podporu dvou nebo více politických stran. 

Ve snaze posílit britský Parlament vůči exekutivě, byl v roce 1979 za-
veden systém zvláštních výborů, kopírujících vládní resorty. Tyto výbory 
byly vytvářeny podle amerického vzoru a jejich systém měl nastolit 
otevřenou vládu (viz str. 433), a to tím, ţe umoţní prověřovat vládní do-
kumenty a podrobovat kříţovému výslechu ministry a vysoce postavené 
pracovníky státní sluţby. Činilo se tak v naději, ţe se tyto výbory stanou 
skutečnými hlídacími psy, kteří budou s to ovlivňovat politiku vlády. Celý 
pokus však selhal, a to z několika důvodů. Za prvé, kýţený méně stra-
nický charakter výborů se nedostavil, jelikoţ vláda se postarala, aby stra-
nická kázeň poznamenala i činnost výborů. Za druhé, zvláštní výbory 
jsou nedostatečně finančně zajištěny a mají omezené pravomoci. Mohou 
sice obesílat „osoby, dokumenty a celé spisy", nemohou však konkrétní 
úředníky nebo ministry přinutit, aby se dostavili a nemohou také zajistit, 
ţe všechny dotazy členů výboru budou v plném rozsahu zodpovězeny. 
Za třetí, kolem výborů se nevytvořila ţádná alternativní kariérní struktu-
ra: poslanci se nadále snaţí pomoci své příští kariéře tím, ţe budou mít 
místa ve vládě a jsou proto na stranické tlaky obvykle citlivější neţ na 
tlaky parlamentní. Někteří kritikové dokonce tvrdili, ţe zvláštní výbory 
Dolní sněmovnu nejen neposílily, ale dokonce ji oslabily, jelikoţ odvá-
děly pozornost od sněmovního pléna, které jedině můţe zajistit odpo-
vědnou vládu. 

Výkonnost shromáţdění 

Tvoří shromáždění politiku? 

Hodnotit výkonnost shromáţdění je obtíţné, a to z toho důvodu, ţe 
shromáţdění plní značně širokou škálu funkcí. Mají se posuzovat podle 
kvality zákonů, které schvalují, podle toho, jak se jim daří mobilizovat 
souhlas, v jaké míře reprezentují veřejné mínění nebo podle čeho? Největší 
politický problém souvisí ovšem s politickým vlivem shromáţdění, tj. s 
jejich schopností utvářet nebo alespoň ovlivňovat to, co vlády skutečně 
dělají. Mají shromáţdění moc v tom smyslu, ţe mohou ovlivňovat obsah 
toho, co se v politice děje, nebo jsou to pouhé ţvanímy, které odvádějí po-
zornost od míst, kde se skutečně a doopravdy vládne? Klíčovým problé-
mem je zde charakter vztahů mezi shromáţděním a exekutivou a distribu-
ce moci mezi dvěma hlavními skupinami státních orgánů. Na základě to-
ho lze ve světě existující shromáţdění rozdělit zhruba do tří kategorií: 

- shromáţdění, která politiku tvoří; ta se těší značné autonomii a aktiv-
ně působí na politiku; 

- shromáţdění, která politiku ovlivňují; politická opatření mohou po-
změňovat, ale pouze v reakci na iniciativy exekutivy; 
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- shromáţdění, která jsou ovlivňována exekutivou; jejich vliv je buď 
zcela okrajový nebo pouze automaticky schvalují, co exekutiva roz-
hodne. 

Shromáţdění, která politiku tvoří, jsou vzácná. K tomu, aby shro-
máţdění pozitivně ovlivňovalo politický proces, musí vyhovět třem pod-
mínkám. Za prvé, musí mít značnou ústavní autoritu a těšit se značnému 
respektu. Za druhé, musí být politicky velmi nezávislé na exekutivě. Za 
třetí, musí být dostatečně pevné, aby mohlo postupovat sladěně. Britský 
parlament splňoval tyto tři podmínky moţná jen za tzv. „zlatého věku", 
tj. v období mezi Zákonem o velké reformě z roku 1832 a Druhým re-
formním zákonem z roku 1867. Parlament, jehoţ autoritu posílilo rozší-
ření volebního práva a nástup efektivní stranické kázně ji ještě neoslabil, 
tehdy měnil vlády, vynucoval si odchod jednotlivých ministrů, zamítal 
vládou navrhované zákony a inicioval významná opatření. 

V moderní době je nejlepším (a podle některých jediným) příkladem 
shromáţdění, které tvoří politiku, americký Kongres. Kongres je nejspíš 
jedinečný tím, ţe vykazuje neobvyklou kombinaci předností. Dělba mo-
ci skýtá Kongresu ústavní nezávislost a impozantní škálu nezávislých 
pravomocí. Relativní nesoudrţnost politických stran zbavuje prezidenta 
obvyklých nástrojů, jak dostávat legislativu pod svou kontrolu. Systém 
silných výboru je zárukou organizační účinnosti Kongresu. Zejména po 
vydání Zákona o reorganizaci legislativních prací (1946) má Kongres 
nadto takové personální vybavení a takové informační zdroje, aby mohl 
fungovat aniţ by přitom závisel na pomoci ze strany exekutivy. 

Navzdory těmto výhodám Kongres přesto v průběhu 20. století o ur-
čitou část svého vlivu přišel. Od časů Nového údělu se americká veřej-
nost a dokonce i sám Kongres stále častěji poohlíţely po Bílém domě 
(prezidentském úřadu), od něhoţ očekávaly politické vůdcovství (viz str. 
366). Tím hlavním, co Kongres dělá, je tudíţ přezkoumávání preziden-
tova legislativního programu. To oslabilo roli Kongresu jako iniciátora 
politiky a vyústilo v situaci, kdy „prezident navrhuje a Kongres zavrhu-
je" (the president proposes and Congress disposes). Rostoucí obavy 
z podřízenosti Kongresu se projevily v 60. letech, kdy se začalo znepo-
kojeně hovořit o vzniku tzv. „imperiálního prezidentství". V průběhu 
aféry Watergate však Kongres znovu zvedl hlavu, začal k prezidentským 
pravomocem přistupovat s větší asertivitou a inicioval řadu reformních 
opatření týkajících se výborů a systému seniority. Tyto reformy pravo-
moci Kongresu fragmentarizovaly, jelikoţ oslabily pozici předsedů jed-
notlivých výborů a posílením stranického vlivu na jmenování upevnily 
soudrţnost politických stran. Nejvýmluvnějším příkladem, jak se Kon-
gres chopil kontroly nad veřejnou politikou, bylo to, k čemu došlo po 
volbách v roce 1994: republikány ovládaný Kongres, vedený předsedou 
Sněmovny reprezentantů Newtem Gingrichem, tehdy přijal radikální 
program daňových a výdajových škrtů „Smlouva s Amerikou". 

Rovněţ zhroucení komunismu v SSSR a vznik postkomunistických re-
ţimů zdůraznily, byťnakrátko, význam moci parlamentu. V rámci politic-
kých reforem konce 80. let prezident Gorbačov nahradil poslušný Nejvyšší 
sovět dvousloţkovým parlamentem, kde Sjezd lidových zástupců, vzešlý 
z konkurenčních voleb, volil stálé shromáţdění, stále ještě zvané Nej-
vyšší sovět. Poté, co se KSSS v roce 1990 zřekla svého mocenského mo- 
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Téma 

Konfrontační politika: pro a proti 
Konfrontační politika (adversary politics) je politický styl. který se vyznačuje anta-
gonismem hlavních politických stran a z politického ţivota činí nepřetrţitý volební 
boj. Parlamentní debata se tak stává „ustavičnou polemikou" před „soudnou stolicí 
veřejného mínění". Konfrontační styl byl obhajován těmito argumenty: 
- Nabízí voličům jasné alternativy a posiluje tak voličský výběr a demokratickou od-

povědnost. 
- Je brzdou vládní moci, protoţe je zárukou, ţe je zde opozice a kontrola. 
Konfrontační styl má ovšem i svá rizika: 

- Odrazuje od klidné a racionální diskuse a brání kompromisům. 

- Napomáhá polarizaci, která při střídání vlád vede k politické nestabilitě. 

Politický pluralis 
mus (political plurc 
lism). Existence 
spektra politických 
hodnot, filozofií 
a hnutí, zejména 
systému politických 
stran, které spolu 
soutěţí. ' 

nopolu, byly obdobné parlamenty zvoleny v 15 sovětských republikách, 
poprvé v podmínkách politického pluralismu. Kdyţ konzervativci zos-
novali v srpnu 1991 vojenský puč, který měl svrhnout Gorbačova, Boris 

Jelcin se usadil v ruském parlamentu (v Bílém domě), který se okamţitě 
stal ohniskem odporu proti snahám armády o převzetí moci. 

To, ţe puč se nezdařil a Sovětský svaz se v prosinci zhroutil zna-
menalo, ţe proti prezidentovi Jelcinovi stál náhle parlament z velké části 
nenakloněný liberálním reformám, které se Jelcinova administrativa snaţila 
prosadit. Jelcin byl donucen odvolat klíčové ministry a zpomalit hlavní 

ekonomické reformy, resp. zvolit přímo opačný kurs. Toto období skutečné 
parlamentní vlády však záhy za dramatických okolností skončilo, kdyţ se 
stoupenci tvrdé linie postavili proti Jelcinovu rozhodnutí parlament 
rozpustit. V říjnu 1993 byl proto Bílý dům obsazen vojskem a moci se ujal 
prezident. Podle nové ústavy, kterou v roce 1993 Jelcin naoktro-joval, byl 
parlament nahrazen Federálním shromáţděním, tvořeným Státní dumou 

(dolní komora) a Radou federace (horní komora). Shromáţdění se sice 
postupně propracovalo k významné zákonodárné roli, jeho repre-
zentativnost i to, jak plní kontrolní funkci, jsou však nadále slabé. 

V parlamentních systémech shromáţdění obecně politiku spíše 
ovlivňovala neţ tvořila. Kde existovaly výjimky, například v případě 
italského shromáţdění a Národního shromáţdění francouzské Třetí re-

publiky, šlo obvykle o důsledek slabé koaliční vlády (viz str. 282) a frag-
mentarizovaného systému politických stran. Nejzjevnější je to tam, kde 
většinový nebo nedostatečně proporcionální volební systém umoţňuje, aby 
jedna politická strana získala ve shromáţdění většinu. Tak tomu tradičně 
bylo ve Spojeném království, na Novém Zélandě a v Austrálii. V takových 
případech je hlavním hybatelem parlamentního systému antagonismus mezi 

vládou a opozicí, obvykle zvaný „konfrontační politika". Vláda vládne v 
tom smyslu, ţe odpovídá za formulování legislativního programu a jeho 
následné naplňování, zatímco shromáţdění hraje roli v podstatě reaktivní. 

Prostor, ve kterém za těchto okolností můţe parlament ovlivňovat po-
litiku, závisí do značné míry na dvou faktorech: na zastoupení vládnoucí 
strany ve shromáţdění a na tom, nakolik je tato strana schopna postupovat 

jednotně. Blairova vláda ovládala britskou Dolní sněmovnu díky obrov-
ským parlamentním většinám, které získala v letech 1997 a 2001, a díky 
tomu, ţe Labouristické straně se ještě před jejím návratem k moci podaři- 
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lo překonat hluboké ideologické rozpory. Je ovšem zapotřebí, aby vlády 
v parlamentních systémech neustále citlivě sledovaly morálku svých řado-
vých poslanců (backbenchers). O tom se např. Margaret Thatcherová ke 
své škodě poučila v listopadu 1990, kdy byla z ničeho nic zbavena funkce 
předsedkyně Konzervativní strany a tudíţ i premiérky, třebaţe konzerva-
tivci měli i nadále v Dolní sněmovně značnou většinu. Někteří komentá-
toři, například Norton (1993), dokonce tvrdí, ţe dlouhodobě se projevuje 
tendence k obrodě moci parlamentu, jejímţ projevem je posilování nezá-
vislosti zákonodárců a oslabování jednoty stran. Ke shromáţděním, která 
mají značný vliv na politiku, patří rovněţ německý Bundestag a švédský 
Riksdag. V obou těchto případech vyplývá vliv parlamentu ani ne tak 
z konfrontační politiky, jako z hluboce zakořeněných návyků vyjednávat 
a dospívat ke kompromisům; tyto návyky přitom posiluje jak politická 
kultura, tak dlouhodobá zkušenost s koaličními vládami. 

V parlamentních systémech, které přivykly dlouhodobé nadvládě jed-
né strany, často existují shromáţdění slabá nebo ovládaná exekutivou. Za 
francouzské Páté republiky byl podniknut cílený pokus oslabit moc par-
lamentu a vyhnout se tím konfliktům a obstrukcím, které podkopaly 
Čtvrtou republiku. Tak vznikl systém racionalizovaného parlamentaris-
mu. Francouzskému prezidentovi to umoţnilo opanovat vládu nejen dí-
ky jeho kontrole nad stranou, ale také díky pravomoci rozpustit Národní 
shromáţdění s cílem získat novou většinu. Přesně to učinil de Gaulle 
v letech 1962 a 1968 a Mitterand v letech 1981 a 1988. De Gaulle rov-
něţ omezil kontrolní pravomoci Národního shromáţdění a vytvořením 
Ústavní rady i jeho pravomoc zákonodárnou: úkolem Ústavní rady je to-
tiţ zajištbvat, ţe zákony, které schválí Národní shromáţdění, budou 
v souladu s ústavou. Konec nadvlády gaullistů v roce 1981 však otevřel 
šanci na větší vliv parlamentu, zejména poté, co socialisté ztratili kon-
trolu nad shromáţděním a Mitterand byl donucen kohabitovat s gaullis-
tickou vládou, v jejímţ čele stál Jacques Chirac. 

Jiným příkladem tradičně podřízeného shromáţdění je japonský Diet 
(Kokkai). Do 80. let se po parlamentu v podstatě chtělo, aby ratifikoval 
rozhodnutí exekutivy. Byl to jeden z důsledků toho, ţe od roku 1955 byla 
nepřetrţitě u moci Liberálně demokratická strana (LDS). Ostatní poli-
tické strany byly věčnými outsidery a frakční rozdíly, které v LDS exis-
tovaly, se v podstatě dařilo drţet před branami parlamentu. Postupné 
oslabování většin, kterými liberálové disponovali, však v 70. letech ved-
lo k tomu, ţe LDS začala k parlamentní opozici přistupovat méně kon-
frontačně a více smířlivě. Liberálně demokratická strana postupně uvol-
ňovala kleště, ve kterých dosud parlamentní postupy svírala; to se proje-
vilo například zvýšením počtu členů stálých výborů, do kterých se tak 
dostaly i menšinové strany. Po poráţce liberálů ve volbách v roce 1993 
se nakonec dospělo k plnokrevné parlamentní kontrole. 

Daleko průkaznější příklady shromáţdění, jejichţ role byla okrajová, 
se objevovaly v komunistických reţimech a v rozvojových zemích. 
V komunistických reţimech to byly tuhá kontrola ze strany „vládnou-
cích" komunistických stran a běţně konané nekonkurenční volby, co za-
ručovalo, ţe shromáţdění budou vlastně jen formálně schvalovat vládní 
program. Jakmile se tato kontrola uvolnila, mělo to pro reţim často zni-
čující důsledky. Například to, ţe v polských parlamentních volbách zví-
tězila na celé čáře Solidarita, vedlo k okamţitému pádu komunistické 



346 

vlády, která byla u moci od roku 1945. V rozvojových zemích Asie a 
Afriky hrála shromáţdění spíše roli integrativní, neţ aby ovlivňovala 
politiku. Jejich hlavním úkolem bylo posilovat legitimitu a napomáhat tak 
formování národa. Je vlastně dodatečnou poklonou těmto shromáţděním, 
ţe nastolení vojenského reţimu bylo obvykle provázeno pozastavením 
jejich činnosti nebo jejich likvidací. V 70. letech se tak stalo v Chile, v 
Pákistánu a na Filipínách, v 80. letech v Turecku a v Nigérii. 

Proč klesá význam shromáždění? 

Diskuse o „poklesu významu shromáţdění" nejsou ničím novým. Uţ od 
konce 19. století se vyjadřovaly obavy, ţe na úkor shromáţdění dochází k 
posilování exekutiv a zejména byrokracií. Tyto obavy umocňovala 
skutečnost, ţe od časů Lockových a Montesquieuových se na shromáţdění 
hledělo jako na hlavní mechanismy, které mohou zajistit odpovědnou a 

reprezentativní vládu. Myšlenka, ţe k dobré vládě je zapotřebí mocného 
parlamentu, je však sporná. Moc shromáţdění nepochybně můţe být i 
„nadměrná", zejména vede-li ke znehybnění a k politickému patu. 
Například model amerického Kongresu má stejně mnoho kritiků jako 
obdivovatelů. Přesto panuje obecná shoda, ţe ve 20. století se moc 
shromáţdění a jejich status měnily, a to obvykle k horšímu. Zda se to rovná 

celkovému „úpadku shromáţdění" nebo zda to znamená spíše posun v 
jejich účelu nebo funkci, je věc jiná. Hlavními faktory, které tyto změny 
přivodily, jsou: 

- nástup disciplinovaných politických stran, 
- růst „velkého státu", 
- organizační slabost shromáţdění 
- posilování moci zájmových skupin a médií. 

Disciplinované politické strany 
Nástup masových politických stran, k němuţ docházelo uţ koncem 19. 

století, oslabil shromáţdění v řadě směrů. Za prvé, přechod od ne-pevných 
frakcí (viz str. 266) k disciplinovaným poslaneckým klubům omezil 
moţnosti jednotlivých poslanců zastupovat volební obvody jako jejich 

zmocněnci a jednat podle svého vědomí a svědomí. Spíše neţ shromáţdění 
se tak hlavními subjekty reprezentace staly strany, fungující na základě 
teorie mandátu. Stranická loajalita rovněţ oslabila shromáţdění v jejich 
funkci debatujících komor. Parlamentní řečnění sice můţe být pohotové, 
plamenné či přesvědčivé, stranami ovládané shromáţdění však ovlivňuje 
málo nebo vůbec ne, a debata se tudíţ stává sterilní nebo nabývá podoby 

rituálu. Na adresu britské Dolní sněmovny vyslovil Richard Cobden (1804-
1865) tento postřeh: „Vyslechl jsem v této sněmovně nejednu řeč, která by 
lidi přiměla k slzám - nikdy jsem však neslyšel řeč, která by zvrátila 
výsledek hlasování." Ještě důleţitější však je, ţe stranická jednota má 
tendenci ulehčovat exekutivě její nadvládu. Zejména v parlamentních 
systémech znamená loajalita ke straně pro většinu poslanců loajalitu k 

momentální vládě, jejímiţ členy jsou konec konců jejich přední 
spolustraníci. Mnohá shromáţdění tudíţ nejen vládu ani v nejmenším 
nebrzdí a neznepokojují, ale začala fungovat jako její ochotní komplicové 
nebo chrabří obhájci. 
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„ Velký" stát 
Rozšiřování funkci státu, zejména v oblasti sociálního zabezpečení a 

řízení ekonomiky, provázel obvykle přesun moci ze shromáţdění na 
exekutivu. Dochází k němu ze tří důvodů. Za prvé, rozšiřování funkcí státu 
vede ke zvětšování objemu a k posilování statusu byrokracií, které 
odpovídají za administrativní zajišťování vládní politiky a za dohled nad 
stále širší škálou veřejných sluţeb. Za druhé, rozšiřování funkcí státu klade 

větší důraz na iniciování a formulování politických opatření. Jednotliví 
členové shromáţdění sice mohou iniciovat politická opatření v jednotlivých 
konkrétních oblastech, úkoly spojené s vypracováváním rozsáhlých a 
ucelených vládních programů jsou však zcela mimo jejich dosah. Během 
20. století se většina shromáţdění tudíţ přizpůsobila ztrátě pozitivní 
legislativní role tím, ţe za svou ústřední roli přijala nikoli utváření politiky, 

ale její pečlivé sledování a kritizování. Za třetí, „velký" stát znamená, ţe 
vládní politika je stále komplexnější a komplikovanější. To zase vedlo k 
tomu, ţe více se cení odbornost, tedy něco, čím v daleko větší míře 
disponují „profesionální" byrokraté neţ „amatérští" politikové. 

Nedostatek vůdcovství 

Jelikoţ fungují jako reprezentativní fóra a debatní komory, vykazují 
shromáţdění řadu organizačních nedostatků. Především mají zpravidla 
několik set členů, kteří si jsou formálně rovni v tom smyslu, ţe všichni 
mohou hlasovat a účastnit se diskuse. Rovnostářská povaha shromáţdění a 
jejich roztříštěnost má sice i své výhody, jejich schopnost být vůdcem a 

postupovat sladěně to však oslabuje. Tento problém se vyhrocuje zejména v 
časech, kdy veřejnost od vlád očekává řešení sociálních problémů a 
zajištění trvalé prosperity a kdy státy se volky nevolky musí účastnit 
mezinárodních záleţitostí a podílet se na globální politice. Stranicky 
organizovaná shromáţdění jsou nepochybně způsobilejší přijímat jasná a 
ucelená vnitropolitická i zahraničněpolitická opatření; v takových případech 

však vůdcovství obvykle skýtají politické strany a shromáţdění zde 
vystupují spíše jako prostředníci. Obecně platí, ţe na tuto potřebu 
vůdcovství dokázaly reagovat spíše politické exekutivy neţ shromáţdění, a 
to proto, ţe jsou lépe organizované, sevřenější, a ţe v jejich čele stojí 
jednotlivec, zpravidla prezident nebo premiér. 

Moc zájmových skupin a médií 

Neplatí jen, ţe od shromáţdění se na exekutivy přesunula moc a po-
zornost veřejnosti; platí také, ţe shromáţdění byla vystavena zájmům a 
skupinám mimovládní povahy. Vzestup zájmových skupin ohroţoval 
shromáţdění ve dvou důleţitých směrech. Za prvé, skupiny nabídly veřej-
ností alternativní mechanismy reprezentace. K tomu byly také často vy-
tvořeny a při tlumočení stíţností veřejnosti a vyjadřování zájmů a tuţeb 

jednotlivých jejích skupin jsou obvykle efektivnější neţ shromáţdění. Na-
příklad monotématické skupiny se dnes účastní právě těch veřejných dis-
kusí, ke kterým dříve docházelo výlučně na půdě parlamentu, a právě ta-
kové diskuse podporují. Druhým faktorem je, ţe zatímco shromáţdění byla 
stále více vytlačována z procesu formulování politiky, organizované zájmy 
začaly hrát stále významnější roli nejen jako představitelé „dotčených 

skupin", ale i jako zdroj informací a odborných znalostí. Rovněţ masová 
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média, zejména televize a nové formy elektronické komunikace, přispěla 
k tomu, ţe shromáţdění se jeví stále zbytečnější. Stalo se tak proto, ţe no-
viny a televize nahradily shromáţdění jako hlavní fóra politických diskusí 
a ţe političtí vůdcové chtějí stále více komunikovat s veřejností přes mé-
dia neţ nepřímo prostřednictvím shromáţdění. 

Jsou shromáždění na vzestupu? 

Mnozí autoři tvrdí, ţe analýza, jejíţ výsledky jsme právě shrnuli, vy-
listuje v závěry aţ příliš pochmurné. Do určité míry je teze o „poklesu 
významu shromáţdění" nadměrně generalizující, jelikoţ zakrývá skuteč-
nost moţná ještě závaţnější, totiţ ţe úloha shromáţdění v politickém 
procesu se od základu změnila. O tom, ţe jejich význam jako zákono-
dárných sborů a orgánů tvořících politiku klesá, lze sotva pochybovat; 
mnozí jsou však zajedno s Blondelem (1973), ţe přinejmenším v jednom 
směru jsou dnes shromáţdění důleţitější, totiţ jako „mechanismy komu-
nikace". Ochota stále většího počtu shromáţdění zpřístupnit své jednání 
televizním kamerám nepochybně napomohla tomu, ţe pro veřejnost jsou 
dnes „čitelnější", a jako diskusní arény a nástroje dozoru je posílila. Ji-
nak řečeno, masová média mohou shromáţdění stejně tak posilovat jako 
oslabovat. Obdobně je zde tendence k profesionalizaci práce shromáţ-
dění: po vzoru amerického Kongresu se začaly vytvářet a posilovat spe-
cializované výbory a zlepšila se vybavenost jednotlivých členů shro-
máţdění personálem i jejich zajištěnost finančními zdroji. 

Obecněji existují důkazy, ţe ve Spojeném království i jinde se zvýši-
la kritičnost a nezávislost shromáţdění, a to v důsledku poklesu význa-
mu stran, resp. stranických klubů jako přísně disciplinovaných uskupe-
ní. Informovanější voliči mají na jednotlivé členy shromáţdění stále vět-
ší poţadavky a jednotliví členové shromáţdění jsou vzdělanější a zdroji 
lépe vybavení, tudíţ moţná méně ochotní podřizovat se stranické linii 
a jednat jako „ţivé terče lobbistů". Minimálně platí, ţe uznává-li veřej-
nost politický systém za legitimní a stabilní, souvisí to i s tím, jak vnímá 
efektivitu shromáţdění; pak ovšem také platí, ţe oslabí-li se moc shro-
máţdění, ozvou se protestní hlasy. Ţádoucí rovnováha mezi shromáţdě-
ním a exekutivou je však konec konců důsledkem normativního soudu 
o potřebnosti na jedné straně reprezentace a odpovědnosti, na druhé stra-
ně vůdcovství a silné vlády. 

Shrnutí 

> Termíny shromáţdění, zákonodárný sbor a parlament se obvykle uţívají 
jako synonyma. Termín shromáţdění naznačuje, ţe tento orgán je jakousi 
náhraţkou lidu, jelikoţ je sloţen spíše z politických laiků, kteří o sobě 
tvrdí, ţe zastupují lid, neţ z odborně připravených a věcí znalých vládních 
úředníků. Termín zákonodárný sbor je matoucí, protoţe shromáţdění si 
nikdy nemonopolizují právotvornou pravomoc. Termín parlament upo-
zorňuje na to, jak důleţitá je ve shromáţdění debata a diskuse. 
> Parlamentní systém je systém, ve kterém vláda vládne ve shromáţdění 
(parlamentu) a skrze ně; exekutiva se totiţ rekrutuje ze shromáţdění a 
jemu je také odpovědna. Prezidentský systém je zaloţen na dělbě moci 
mezi shromáţděním a exekutivou. To vytváří vztahy, které vyznačují 
kombinací nezávislosti a vzájemné závislosti obou mocí. 
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> Shromáţdění jsou spojnicí mezi vládou a lidem, tj. komunikačním ka-
nálem, který můţe podporovat vládu a napomáhat zachování reţimu, 

stejně jako můţe vládu nutit, aby reagovala na poţadavky veřejnosti. 
Hlavními funkcemi shromáţdění jsou přijímat zákony, fungovat jako za-
stupitelský sbor, dozírat nad exekutivou a kontrolovat ji, vybírat a při-
pravovat politiky a pomáhat udrţovat legitimitu politického systému. 
> Shromáţdění mají obvykle jednu nebo dvě komory. Předností bikame-
ralismu je, ţe posiluje brzdy a vyváţení a rozšiřuje reprezentaci; to je 

uţitečné zejména ve federacích. Nevýhodou je, ţe takový systém tíhne ke 
znehybnění a paralyzování státního mechanismu. Význam výborů v 
legislativním procesu neustále vzrůstá; silná shromáţdění mají obvykle 
silné výbory, slabá shromáţdění slabé. 
> Shromáţdění jen zřídka tvoří politiku. Častěji politiku ovlivňují nebo 
jsou ovládána exekutivou. To, kolik moci shromáţdění má, je dáno růz-

nými faktory. Patří k nim šíře ústavní autority, kterou shromáţdění poţívá, 
míra jeho politické nezávislosti na exekutivě, povaha stranického systému 
a organizační sevřenost nebo nesevřenost shromáţdění. 
> Pokles významu shromáţdění vyvolává obavy, jelikoţ souvisí s tím, 
nakolik existuje a v jakém stavu se nachází odpovědná a reprezentativní 
vláda. Význam shromáţdění poklesl proto, protoţe se objevily discipli-

nované politické strany, posílila se role vlády, zvýšila se schopnost exe-
kutivy formulovat politiku a skýtat vůdcovství a protoţe vzrostla síla zá-
jmových skupin a masových médií. 

Otázky k diskusi 

- Je široké přijetí parlamentarismu důsledkem úspěšnosti a efektivnosti 
tohoto systému? 

- Proč se dělba moci povaţuje za důleţitý liberálně demokratický princip? 

- Jaké podmínky nejlépe napomáhají nastolení a udrţení odpovědné vlá-
dy? 

- Jsou dvě komory vţdy lepší neţ jedna? 
- Jsou ve sloţitých moderních společnostech shromáţdění odsouzena v 

boji s exekutivou podléhat? 
- Vede pokles významu shromáţdění nutně k oslabení reprezentace a od-

povědnosti? 
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KAPITOLA 16 

Politické exekutivy 

„Vladař se musí naučit nebýt dobrák." 
Niccoló Machiavelli, Vladař (1513) 

Exekutiva je jádro vlády, bez kterého se nelze obejít. Politické systé-
my mohou fungovat bez ústav, bez shromáţdění, bez soudnictví, dokonce 
i bez politických stran; nemohou však fungovat bez exekutivy, která by 
formulovala vládní politiku a zajišťovala  její realizaci. Mocenský po-
tenciál exekutiv je tak velký, ţe značnou část politického vývoje tvořily 
snahy exekutivy omezit nebo jím čelit, a to buď  tím, ţe budou nuceny 
působit v nějakém ústavním rámci nebo ţe budou muset skládat účty 
lidovému shromáţdění či demokratickému voličstvu. Politické 
exekutivy a zejména ti, kdo stojí v jejich čele, představují nepochybně tu 
tvář politiky, kterou zná veřejnost nejlépe. Je tomu tak proto, protoţe 
exekutivy jsou zdrojem politického vůdcovství. K posílení této role 
značně napomohlo rozšiřování funkcí státu ve vnitropolitické i 
mezinárodní oblasti; napomohla k němu i tendence médií prezentovat 
politiku prostřednictvím osobností. Můţe se však také ukázat, ţe naděje 
a expektace spojené s exekutivami mohou být pro exekutivy zhoubné. 
V mnoha politických systémech vůdcové zjišťují, ţe „zajistit dobra" je 
stále obtíţnější. Tento problém souvisí s narůstajícím rozčarováním 
politikou a zejména politiky. 

V 16. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je exekutiva? Kdo k ní patří? 
- Jaké jsou hlavní funkce politických exekutiv? 
- Čím se prezidentské exekutivy liší od exekutiv parlamentních? 
- Kdo má v politických exekutivách moc? 
- Jak by se mělo chápat a vysvětlovat politické vůdcovství? 
- Zaţívá moderní politika krizi vůdcovství? 

Úloha exekutivy 

Kdo je kdo v exekutivě 
Formálně vzato, je exekutiva tou částí státního mechanismu, která 

odpovídá za realizaci čili implementaci politiky. V praxi je však jejích 
úkolů podstatně více a jsou sloţitější. Jejich sloţitost ovlivňuje i sloţení 
exekutivy. Ti, kdo exekutivy tvoří, se třídí dvojím způsobem. Za prvé, 
často se rozlišuje exekutiva „politická" a exekutiva „byrokratická". Zde 
vystupuje do popředí rozdíl mezi politiky a pracovníky státní sluţby a -
obecněji - mezi politikou a administrativou (viz str. 381). Za druhé, 
v rámci exekutiv se rozlišují různé úrovně statusu a odpovědnosti. Za-
tímco shromáţdění mají sklon uznávat přinejmenším formální rovnost 
svých členů, pro exekutivy je příznačná pyramidální struktura, tj. uspo-
řádanost podle toho, kdo je komu nadřízen, resp. podřízen. 
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Pojem 
Exekutiva 
Nejobecněji vzato 
je exekutivou (exe-
cutive) ta část stát-
ního mechanismu, 
která odpovídá za 
realizaci shromáţ-
děním^schválených 
zákonů a politic-
kých opatření. Sahá 
od hlavy státu aţ k 
příslušníkům 
donucovacích (si-
lových) sloţek jako 
jsou například poli-
cie a armáda, a 
patří k ní jak mi-
nistři, tak pracov-
níci státní sluţby. 
Běţněji se tento 
termín dnes uţívá v 
uţším smyslu a 
označuje se jím 
menší uskupení 
těch, kdo rozhodují 
a odpovídají za 
celkové řízení a 
koordinaci vládní, 
resp. státní politiky. 
Tomuto jádru 
vysoce postavených 
osobností se často 
říká politická 
exekutiva (je to 
zhruba synonymum 
„momentální 
vlády" nebo -v 
prezidentských 
systémech - „ad-
ministrativy"), na 
rozdíl od úřednické 
exekutivy čili by-
rokracie (viz str. 
377). Termínem 
exekutivní, jádro" 
(viz str. 365) se 
někdy označují lidé 
a orgány, stojící na 
vrcholu státní mo- 

Téma 
Hlava státu 
Hlava státu (head of statě) je zosobněním moci a autority státu. Jako čelný 
představitel státu se hlava státu těší nejvyššímu statusu v zemi. Často je to 
ovšem osobnost v podstatě jen syr; o neboli formálního významu; sku- 
tečná moc je v rukou šéfa vlády" (obě funkce můţe přitom zastávat jeden a týţ 
člověk). Hlavy států plní řadu ceremoniálních funkcí - například udílejí vy-
znamenání, podpisují zákony a smlouvy a přijímají jiné hlavy států při jejich 
návštěvách. Pravomoc jmenovat předsedu vládu (který hraje \ parlamentních 
systémech významnou roli) jim nicméně můţe skýtat jistou mim politického 
vlivu. Hlavou statuje obvykle prezident nebo monarcha (viz str. 36D). 

Rozdíl mezi funkcemi politickými a byrokratickými čili úřednickými je 
nejzřetelnější u exekutiv v parlamentních systémech, kde lze mezi nimi 
zaznamenat odlišnosti co do náboru, odpovědnosti, statusu a politické 

orientace. V parlamentních systémech jsou součástí politické exekutivy 
volení politikové, ministři, vybíraní ze shromáţdění a jemu také odpovědní: 
jejich úkolem je tvořit politiku podle politických a ideologických priorit 
jejich strany a dohlíţet na její uvádění do ţivota. Úřednickou exekutivu 
tvoři jmenovaní pracovníci státní sluţby, profesionálové, jejichţ úkolem je 
radit a administrativně zajišťovat provádění politických opatření, a to při 

respektování poţadavků politické neutrality (viz str. 322) a loajality k 
příslušným ministrům. 

V parlamentních systémech (viz str. 331), jaké existují například v 
Austrálii, Kanadě, Indii a Spojeném království, je však rozdíl mezi po-
litickou a byrokratickou exekutivou zčásti setřen, jelikoţ vysoce postavení 
pracovníci státní sluţby často významně přispívají k tvorbě politiky a 

jelikoţ se běţně vyuţívá politicky jasně profilovaných poradců, kteří v 
exekutivě působí vţdy jen po určitou dobu. V prezidentských exekutivách 
je překrývání politické a úřednické exekutivy zpravidla ještě větší. 
Například v USA je jediným voleným politikem v exekutivě prezident. 
Členové kabinetu jsou fakticky jmenovaní úředníci a všichni pracovníci 
státní sluţby působící na vysoké a střední úrovni jsou straničtí a dočasní. V 

komunistických exekutivách, například v Číně a v bývalém Sovětském 
svazuje rozdíl mezi politickou a úřednickou exekutivou dočista smazán, a to 
všepronikající vedoucí úlohou „vládnoucí" komunistické strany. Čínští 
byrokraté jsou tudíţ „političtí" v tom smyslu, ţe jsou to vesměs ideologicky 
jasně profilovaní stoupenci a zpravidla i členové Komunistické strany Číny. 

Hierarchické rozdíly v exekutivách lze identifikovat snáze neţ rozdíly 

mezi exekutivou politickou a úřednickou. Za prvé, exekutivy mají tendenci 
soustřeďovat se kolem jednoho člověka, který je vede. Montesquieu (viz 
str. ...) to vyjádřil takto: „Tato skupina státních úředníků musí jednat rázně 
a operativně. Proto je lépe, kdyţ ji spravuje jednotlivec neţ kdyţ ji řídí 
mnoho lidí." Přesto lze odlišit dvě různé funkce, i kdyţ obě můţe zastávat 
jeden a týţ člověk. Na jedné straně je tu funkce hlavy státu čili funkce s 

autoritou formální a významu do značné míry symbolického. Na druhé 
straně je to funkce hlavy vlády čili šéfa exekutivy, spojená s tvorbou 
politiky a plněním politických úkolů. Zatímco exekutivní prezidenti, 
například v USA, Rusku a Francii, „sedí na dvou ţidlích", v parlamentních 
systémech jsou obě funkce obvykle odděleny. Premiér je šéfem exekutivy, 
zatímco funkci hlavy státu obvykle zastává figura nestra-nická, resp. 

nadstranická. 
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Pod vedením šéfa exekutivy pracuje řada ministrů, resp. tajemníků, 
kteří odpovídají za přípravu nebo realizaci politických opatření v jednot-
livých oblastech. Mezi šéfy jednotlivých resortů existuje nezřídka určitá 
hierarchie, daná významem resortů, v jejichţ čele stojí (čelné postavení 
mají zpravidla ekonomičtí ministři a ministři zahraničních věcí), nebo 
oprávněním účastnit se zasedání kabinetu nebo nejdůleţitějších komisí 
a výborů. Kabinety - jak o tom ještě budeme hovořit - mohou plnit řadu 
funkcí sahajících od účasti na přijímání politických rozhodnutí, tedy 
podílení se na kolektivním vedení, aţ po poskytování rad a po celkovou 
koordinaci exekutivních opatření. Na niţší úrovni působí mnoţství by-
rokratů a správních úředníků (hovoříme o nich v kapitole 17), kteří se vě-
nují - přinejmenším teoreticky - spíše realizaci politických opatření neţ 
jejich formulování. Konečně jsou zde i silové sloţky jako například po-
licie a armáda (o nich je řeč v kapitole 18) a spousta nevládních nebo polo 
vládních útvarů, kterým se běţně říká „quangos" čili kvaziautonomní 
nevládní organizace (viz str. 386). Součástí exekutivy jsou v té míře, 
v níţ pomáhají při realizaci vládní politiky; tvoří je však lidé, kteří jsou 
alespoň formálně nezávislí na vládě. 

Různé funkce politických exekutiv 

Zjednodušeně lze říci, ţe úkolem politické exekutivy je skýtat vůd-
covství (viz str. 366). V tomto smyslu funguje exekutiva jako „velitelské 
stanoviště" státního aparátu, tedy jako samo jádro státu. Tato úloha za-
sahuje do nejrůznějších oblastí. To znamená, ţe příslušníci, pracovníci 
politické exekutivy (members of the political executive) musí plnit - ně-
kdy i současně - různé funkce. Z nich nejdůleţitější jsou: 

- ceremoniální funkce, 
- vedoucí úloha pří tvorbě politik, 
- kaţdodenní politické vůdcovství, 
- byrokratické řízení, 
- reagování na krize. 

Ceremoniální funkce 
Hlavy států (viz str. 352), šéfové exekutiv a v menší míře i nejvý-

znamnější ministři nebo tajemníci „zastupují" neboli „reprezentují" stát. 
Tím, ţe zosobňují autoritu státu, reprezentují také celou společnost a 
symbolizují - náleţitě nebo nenáleţitě - její jednotu. Tato role je do 
značné míry formální a týká se například státních svátků, zahraničních 
návštěv, mezinárodních konferencí, ratifikace smluv a podepisování zá-
konů. Tyto v jádru protokolární funkce se často svěřují prezidentům, kteří 
nejsou zároveň šéfy exekutivy, a konstitučním monarchům; jiným 
funkcionářům exekutivy to uvolňuje ruce, aby se mohli věnovat kaţdo-
dennímu vládnímu provozu. Přesto má i tato role svůj širší význam, a to 
ze dvou důvodů. Za prvé, vytváří jakési ohnisko jednoty a politické loa-
jality a pomáhá tak budovat legitimitu (viz str. 232). Za druhé, umoţňu-
je těm, kdo stojí na vrcholu exekutivy, aby se prezentovali jako „vůdco-
vé národa"; to je nanejvýš důleţité, aby se udrţela podpora veřejnosti 
a zachovala důvěryhodnost v očích voličů. 
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Vedoucí úloha při tvorbě politik 
Hlavní funkcí politické exekutivy je řídit a kontrolovat politický proces. 

Stručně řečeno, od exekutivy se očekává, ţe bude „vládnout". Během 20. 
století se tato role značně rozšířila, a to v reakci na rozšiřující se funkce 
státu. Po politické exekutivě se zejména poţaduje, aby formulovala ucelené 
hospodářské a sociální programy, které odpovídají potřebám sloţitějších a 

politicky vyspělejších společností a aby měla pod kontrolou nejrůznější 
vnější vztahy státu ve stále provázanějším světě. To mělo mj. jeden velice 
závaţný důsledek, a sice nárůst legislativních pravomocí exekutivy a její 
stále širší zasahování do tradičních úkolů shromáţdění. 

Politické exekutivy zpravidla nejen iniciují legislativní programy a 
pomáhají zajišťovat - přesvědčováním nebo řízením - průběh legislativního 

procesu; v mnoha případech také vykonávají řadu legislativních pravomocí 
a vydávají dekrety, nařízení, vyhlášky a jiné právní normativní akty. Bylo 
by však chybné z toho vyvozovat, ţe politická exekutiva hraje v politickém 
procesu vţdy vůdčí roli. Mnoho politických opatření například iniciují 
politické strany a zájmové skupiny. Klíčovou roli při formulaci politiky 
mohou nadto vzhledem ke svým zvláštním znalostem a zkušenostem hrát 

byrokraté neboli pracovníci státní sluţby; na politické exekutivě se přitom v 
nejlepším případě ponechává celkové řízení vládní politiky. 

Každodenní politické vedení 
Popularita politické exekutivy - více neţ popularita kterékoli jiné 

součásti politického sytému - má zásadní význam pokud jde o povahu a 

stabilitu reţimu jako celku. V rovině praktické politiky je to schopnost 
politické exekutivy mobilizovat podporu, co zajišťuje poslušnost a spo-
lupráci veřejnosti. Věc je prostá: bez podpory veřejnosti nebo jejích 
hlavních skupin je obtíţné, ne-li nemoţné uvádět politická opatření v ţivot. 
Ještě důleţitější je, ţe s popularitou politické exekutivy souvisí legitimita 
reţimu. Nepopulárnost konkrétní vlády nebo administrativy sama o sobě 

podporu politického systému neohroţuje; můţe ji však ohroţovat, není-li 
po ruce mechanismus, jak vládu odstranit a nahradit jinou. To do určité 
míry vysvětluje, proč se tak široce vyuţívá pravidelných a na soutěţi 
zaloţených voleb. Tím se samozřejmě neříká, ţe nepopulární exekutivy, 
které nelze vyhodit ze sedla, jsou vţdy symptomem zhroucení systému. 
Takové reţimy mohou existovat dál, ovšem jedině tak, ţe sáhnou k 

autoritarismu (viz str. 58), tedy ţe poslušnost veřejnosti navodí represí a 
ideologickou manipulací. 

Byrokratické řízení 
Je-li úkolem politické exekutivy dozírat na realizaci politických opat-

ření, znamená to, ţe politická exekutiva má velice významné funkce by-

rokratické a správní. V tomto smyslu tvoří šéfové exekutivy, ministři a ta-
jemníci jakýsi „vrcholový management", jehoţ úkolem je udrţovat v chodu 
mechanismus vládnutí. Tato činnost je do značné míry organizována re-
sortně, tedy tak, ţe významní ministři odpovídají za konkrétní oblasti, ve 
kterých se politická opatření realizují, a za byrokraty, kteří mají tyto oblasti 
spravovat. Na vyšší úrovni je nutno politická opatření koordinovat; to se 

zpravidla děje prostřednictvím určitého systému kabinetu. 
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Byly však vysloveny pochybnosti, nakolik je toto byrokratické řízení 
efektivní. Za prvé, jelikoţ personál politických exekutiv tvoří politikové, 
postrádají tyto exekutivy často odborné znalosti, řídící zkušenosti a 
správní dovednosti, aby mohly účinně kontrolovat rozsáhlou a byro-
kratickou mašinérii. Za druhé, jednotlivé vládní resorty mohou postupně 
dospívat k vlastním zájmům, zejména naváţí-li spojení s mocnými kli-
entskými skupinami. Za třetí, zájmy byrokracie jako celku se mohou li-
šit od zájmů politické exekutivy a byrokracii mohou mít k tomu, aby se 
vzpírala kontrole svých nominálních politických pánů. Těmto problé-
mům se podrobněji věnujeme v kapitole 17, a to v souvislosti s mocí by-
rokracie. 

Reagování na krize 

Hlavní předností politické exekutivy před shromáţděním je, ţe můţe 
rychle a rozhodně reagovat. Propuknou-li krize ať uţ vnitropolitické ne-
bo mezinárodní, je to vţdy exekutiva, kdo reaguje. Je tomu tak z toho dů-
vodu, ţe má hierarchickou strukturu a ţe vytváří značný prostor pro 
osobní vůdcovství. Proto za války shromáţdění obvykle politickým exe-
kutivám svěřují téměř diktátorské pravomoci a proto exekutivy sahají 
k „výjimečným stavům", mají-li čelit vnitropolitickým krizím typu na-
příklad přírodních katastrof, teroristických hrozeb, rozsáhlých stávek 
a občanských nepokojů. Je ovšem jasné, ţe pravomoci vyhlásit „výji-
mečný stav" a fakticky tak nastolit vládu exekutivy se dá zneuţít. Ne-
zřídka jí vlády vyuţily k tomu, aby pod rouškou ústavnosti oslabily ne-
bo zlikvidovaly politickou opozici. 

Moc v exekutivě: kdo velí? 

Jak jsme jiţ uvedli, k růstu úlohy a funkcí politické exekutivy výraz-
ně přispěly nástup demokratické politiky, rostoucí státní intervencionis-
mus a politická a ekonomická globalizace. V průběhu 20. století získá-
valy politické exekutivy stále širší pravomoci v tvorbě politiky a v legis-
lativě, přebíraly velení nad stále početnějším byrokratickým aparátem 
a stále více se dostávaly do centra lidem vnímané politiky a pozornosti 
médií. Tento vývoj zase výrazně ovlivnil vnitřní organizaci exekutivní 
sloţky státního mechanismu a distribuci moci v ní. Panuje shoda, ţe tím, 
kdo z tohoto procesu vytěţil nejvíc, je šéf exekutivy. Šéfové vlád dnes 
běţně mají institucionální pravomoci, politický status a veřejný „profil", 
které je jasně nadřazují jejich kabinetům nebo ministerským kolegům. 
Tato představa o narůstající centralizaci a o posilování osobní moci však 
ostře kontrastuje s důkazy, které svědčí o selhávajícím vůdcovství a 
o rostoucí neschopnosti šéfů vlád realizovat to, k Čemu je lidé zvolili. 
Sloţitou dynamiku výkonné mocí lépe poznáme, podíváme-li se blíţe na 
roli prezidentů, premiérů a kabinetů. 

Ve všech těchto případech musíme však mít před očima tři dimenze 
moci: 

- formální dimenze moci: ústavou stanovené role a povinnosti funkcio-
nářů výkonné moci a institucionální rámce, ve kterých působí; 

- neformální dimenze moci: úloha osobnosti, politické dovednosti a zku-
šenosti a vliv takových faktorů jako jsou politické strany a masová mé-
dia; 
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Pojem 
Vláda prezidenta (prezidentský systém) 
Prezidentský systém vládnutí (presidential government - viz graf 16.1) se vyznačuje 
ústavní a politickou dělbou moci (viz str. ...) mezi legislativou a exekutivou. Vý-
konná moc je tudíţ svěřena samostatně volenému prezidentovi, který není přímo od-
povědný shromáţdění a není jím ani odvolatelný. 
K hlavním rysům prezidentského systému patří: 
- Exekutiva a legislativa jsou voleny kaţdá zvlášťa kaţdé je svěřena řada samostat-

ných na druhé moci nezávislých pravomocí. 
- Funkce hlavy státu a předsedy vlády (šéfa exekutivy) jsou spojeny ve funkci pre-

zidenta. 
- Výkonná moc je soustředěna v rukou prezidenta; kabinet i ministři jsou pouhými 

poradci, odpovědnými prezidentovi. 
- Mezi exekutivou a legislativou (s výjimkou poloprezidentských systémů) existuje 

inkompatibilita, tj. nikdo nemůţe být členem, resp. funkcionářem obou mocí záro-
veň. 

- Existují pevně stanovená funkční období. Prezident nemůţe rozpustit zákonodárný 
sbor a zákonodárný sbor nemůţe prezidenta zbavit funkce (nepočítáme-lí moţnost, 
ţe se tak stane prostřednictvím impeachmentu). 

- vnější dimenze moci: politický, ekonomický a diplomatický kontext, 
ve kterém vláda funguje, a vůbec tlaky, které na výkonnou moc půso 
bí. 

Impeachment. 
Pravém upravená 
procedura zbavo-
vání funkcionáře 
jeho veřejné (stát-
ní) funkce v přípa-
de závaţného 
osobního nebo pro-
fesionálního provi-
nění. 

Poloprezidentský 
system Isemi-pre- 
sidential system). 
Systém vládnutí, 
ve kterém prezi-
dent, přímo volený 
občany, stojí v čele 
vlády odvozené od 
shromáţdění a 
shromáţdění od-
povědné. 

Prezidenti 

Prezident je formálně hlavou státu (head of state); v jiných zemích má 
titul hlavy státu monarcha. Je však důleţité rozlišovat mezi prezidenty 
ústavními a prezidenty exekutivními. Ustavní čili neexekutivní prezidenti, 
s jakými se setkáváme například v Indii, Izraeli a Německu, jsou příznač-
ní pro parlamentní systémy, a funkce, které vykonávají, se do značné mí-
ry omezují na ceremoniální úkony. Za těchto okolností je prezident pou-
hou figurou a výkonná moc je svěřena premiérovi plus, resp. nebo kabi-
netu. V tomto oddílu hovoříme o exekutivních prezidentech, v nichţ se 
formální povinnosti hlavy státu pojí s politickou mocí šéfa exekutivy. Ta-
koví prezidenti jsou základem tzv. prezidentského systému (viz graf 16.1), 
který je protikladem systému parlamentního (viz graf 15.1 na str. 331). 

Prezidentské exekutivy (presidential executives) mohou být omezené 
nebo neomezené. Omezené prezidentské exekutivy fungují v mezích da-
ných ústavou, politickou demokracií, soutěţí politických stran nebo ur-
čitou formou dělby moci (viz str. 333). Především jsou prezidentské pra-
vomoci vyváţeny pravomocemi lidu odpovědného shromáţdění. Nej-
známější příklad omezeného prezidentského systému nacházíme v USA; 
tomuto modelu však odpovídají i poloprezidentske systémy, například 
ve Francii. Naopak v neomezených prezidentských exekutivách je prezi-
dent nadán pravomocemi, které nejsou téměř ničím omezeny; takové re-
ţimy se pak prakticky rovnají diktatuře (viz str. 401). Obvykle se s nimi 
setkáváme v zemích s jednou politickou stranou, které značně spoléhají 
na podporu armády. Neomezené exekutivy existují např. v Libyi, Iráku 
a Indonésii. 

Prezidentský systém amerického typu byl napodobován v celém svě-
tě, zejména v Latinské Americe, v poslední době pak v postkomunistic-
kých zemích, například v Polsku, Maďarsku a Rusku; většina postkomu-
nistických prezidentů - s výjimkou Ruska - však funguje v rámci systé-
mu v podstatě parlamentního. Kdyţ svěřovali výkonnou moc preziden- 
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tovi, byli si tvůrci americké ústavy vědomi, ţe ve skutečnosti vytvářejí 
jakousi „volenou monarchii". Aby předešli zneuţití moci, ke kterému 
podle jejich názoru docházelo za vlády Britské Koruny, vytvořili důmy-
slný systém dělby moci mezi legislativou, exekutivou a soudnictvím. Ri-
chard Neustadt (1964) ho popsal přesněji; hovořil o „oddělených institu-
cích, které pravomoci sdílejí". Prezident byl sice nadán funkcí hlavy stá-
tu, šéfa exekutivy, vrchního velitele ozbrojených sil a hlavního diplomata 
a byly mu svěřeny široké pravomoci pokud jde o udílení milosti a ve-
tování zákonů, Kongres byl však vybaven rozsáhlými vyvaţujícími pra-
vomocemi. Kongres mohl vyhlašovat válku a přehlasovávat prezidentova 
veta a Senátu byla dána pravomoc schvalovat jmenování a ratifikovat 

Graf 16.1 Prezidentský systém vládnutí (omezený 

 

prezídencialismus), 

smlouvy. Ještě na počátku 20. století byl prezident institucí celkově dru-
hořadou; nezbytné politické vůdcovství skýtal Kongres. 

K transformaci prezidentské funkce v USA napomohly dvě věci. Za pr-
vé, vznikla celostátní ekonomika, která vyţadovala, aby vláda opustila 
svou tradiční linii laissez-faire a zaujala k hospodářskému a sociálnímu ţi-
votu intervencionističtější postoj. Za druhé, USA byly donuceny skonco-
vat se svou izolacionistickou politikou a začít hrát světovou roli, jelikoţ po 
2. světové válce získaly v rámci bipolárního (dnes, jak někteří tvrdí, uni-
polárního) světového systému status supervelmoci. Od Nového údělu pre-
zidenta Franklina D. Roosevelta, tedy od 30. let, hráli američtí prezidenti 
roli hlavního zákonodárce (chief legislator), a po roce 1945 se přioděli 
pláštíkem vůdce „svobodného světa". Znepokojen snadností, s níţ prezi-
denti Johnson a Nixon vystupňovali válku ve Vietnamu, aniţ by Kongres 
válku formálně vyhlásil, Arthur Schlesinger (1974) dokonce ohlásil nástup 
„imperiálního prezidentství" (imperiál presidency), tedy vznik prezident-
ské funkce, která se vymanila z ústavních pout a která hrozí, ţe zcela opa-
nuje zbylé dvě součásti státního mechanismu. 

Prezidentovy pravomoci jsou přesto nezřídka slabé a iluzorní. Neu-
stadtův klasický text Presidential Power (1964) stále platí: hlavní pravo-
mocí amerického prezidenta je „pravomoc přesvědčovat" (power to per-
suade), tj. schopnost vyjednávat, doporučovat a případně i něco z někoho 
mámit, nikoli však diktovat. To, nakolik se američtí prezidenti prosadí, zá-
visí na čtverém jejich vztahu, který má zásadní význam, a to na vztahu 

- s Kongresem, 
- s federální byrokracií, 
- s Nejvyšším soudem, 
- s masovými médii. 
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Prezidentův vztah s Kongresem je nepochybně nejdůleţitější. Napří-
klad to, nakolik jednotliví prezidenti uspějí, se často kvantifikuje „ratin-
gem" jejich úspěšnosti v Kongresu, tj. údajem, jak velká část jejich le-
gislativního programu přeţije diskusi i hlasování v obou sněmovnách. 
Po válce ve Vietnamu a aféře Watergate museli však prezidenti čelit aser-
tivněji vystupujícímu Kongresu, který se snaţí získat zpět některé z pra-
vomocí, o které předtím přišel. To se projevilo uţ v roce 1974, kdy Kon-
gres schválil zákon o válečných pravomocích (War Powers Acť), podle 
něhoţ lze americká vojska vysílat do zahraničí jedině se souhlasem Kon-
gresu. Ještě důleţitější je, ţe relativní slabost amerického systému poli-
tických stran připravuje prezidenta o významný nástroj kontroly záko-
nodárného sboru, kterým disponují parlamentní exekutivy, tj. o moţnost 
apelovat na jednotu strany, resp. stranického klubu. Co to znamená, zjistil 
prezident Jimmy Carter v 70. letech: prezident můţe být Kongresem 
poraţen i tehdy, kdy má v obou sněmovnách většinu jeho vlastní strana. 

Ještě slabší mohou být prezidenti v situaci, kdy je Kongres kontrolo-
ván stranou opoziční. Tento problém zaţil na své kůţi prezident Clinton 
poté, co z voleb v roce 1994 vzešel Kongres s republikánskou většinou. 
Rovněţ vliv George W. Busche na Kongres výrazně zeslábl, kdyţ počát-
kem roku 2001 - jeden republikánský senátor tehdy přešel k demokra-
tům - ovládla Senát Demokratická strana. Obtíţ, se kterou se prezident 
musí vyrovnat, tkví i v tom, ţe bez ohledu na to, ke které straně patří, jde 
členům Sněmovny reprezentantů i senátorům v první řadě o „lidi doma", 
tedy v jejich volebním obvodu nebo v jejich státě. Jejich takto vynucený 
zájem o vnitřní politiku přiměl dokonce některé komentátory, ţe hovoří 
o „dvojím prezidentství" (two presidencies). Podle nich existuje „domá-
cí", resp. do USA zaměřené prezidentství, pro které jsou běţně příznač-
né politické nezdary a paralyzace a ze kterého se většina prezidentů sta-
huje, a „zahraniční", resp. do zahraničí zaměřené prezidentství, ke které-
mu je to táhne, protoţe na něm, jak doufají, budou moci prokázat, ţe jsou 
skutečnými vůdci. Dokonce ani prezident Clinton, zvolený na základě 
slibu, ţe se „jak laserový paprsek" zaměří na ekonomiku, se nedokázal 
vyhnout -jak to formuloval Rose (1987) - „svému zmezinárodnění". Te-
roristické útoky na New York a Washington z 11. září 2001 tuto tendenci 
dále posílily. 

Federální byrokracie existuje teoreticky k tomu, aby slouţila prezi-
dentovi; v praxi je však často koulí na jeho nohou. Prezidenti sice přímo 
nebo nepřímo jmenují zhruba 3 000 vysokých a středně vysokých funk-
cionářů své administrativy, to je však jen zlomek celkového počtu byro-
kratů, pracujících pro USA, kterých lze napočítat více jak 2 miliony. 
Nadto se často tvrdí, ţe tito byrokraté nezřídka naslouchají zájmům, které 
jsou v příkrém rozporu s prioritami administrativy. Ještě jako ministr 
válečného námoţnictva v administrativě Woodrowa Wilsona se F. D. Ro-
osevelt vyjádřil, ţe ovlivňovat toto ministerstvo je jako šťouchat do pé-
řové matrace: „šťoucháš a šťoucháš, a ona je pořád stejná". Prezident 
Truman hovořil o něčem podobném, kdyţ komentoval, co čeká jeho ná-
stupce generála Eisenhowera: „Bude tady sedět, bude říkat 'udělej tohle, 
udělej tamto' - a nic. Chudák Ike; ani za mák se to nebude podobat ar-
mádě." 

Obdobné obtíţe existují ve vztahu k Nejvyššímu soudu. Od 50. let 
hrál Nejvyšší soud v politickém ţivotě USA významnou roli, mj. tím, ţe 
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prezidenty nutil, aby formovali politickou agendu, a to zejména jejím 
ovlivňováním. Prezidenti sice jmenují soudce Nejvyššího soudu, Senát 
však (jak Nixon zjistil dvakrát a Reagan jednou) můţe jmenování zamít-
nout. Nadto soudce, jakmile byli jednou jmenováni, nelze kontrolovat, 
protoţe mají své místo jisté. V 30. letech Nejvyšší soud blokoval valnou 
část programu Nový úděl; teprve „soudní revolucí" z roku 1937 dokázal 
F. D. Roosevelt jeho ideové postoje zvrátit. Eisenhower zase jmenoval 
předsedu Nejvyššího soudu Earla Warrena a teprve následně zjistil, ţe 
tíhne k soudcovskému aktivismu a k liberálnímu výkladu ústavy. 

Konečně je zde ještě jeden vztah zásadního významu, a to mezi ame-
rickým prezidentem a masovými médii. Pro prezidenty, kteří potřebují 
promlouvat „přes hlavu Kongresu" přímo k americké veřejnosti, jsou 
média ţivotně důleţitá. V tomto směru byli někteří prezidenti, například 
bývalý herec a novinář Ronald Reagan, pozoruhodně úspěšní: dařilo se 
jim řídit, čemu se budou média věnovat, a dařilo se jim zajišťovat příz-
nivé komentáře. Prezidenti, kteří z médií ţijí, mohou ovšem na média ta-
ké zhynout. Masová média se často prezentují jako „čtvrtá větev" ame-
rické vlády; tím se oceňuje jejich politická nezávislost i jejich pověst hle-
dačů pravdy. Pozornost, kterou list The Washington Post upřel na aféru 
Watergate, vedla nakonec k tomu, ţe prezident Nixon v roce 1974 rezig-
noval. Obdobně neúnavné informování o aféře Whitewater oslabilo po-
čátkem 90. let administrativu Billa Clintona. 

To, jaký existuje v prezidentských systémech potenciál pokud jde 
o konflikty mezi institucemi, se ukázalo v postkomunistickém Rusku 
v prvních měsících jeho existence, kdy se parlament dostával pod sílící 
tlak stoupenců tvrdé linie, kteří chtěli bránit „reformnímu balíku", obsa-
hujícímu „šokovou terapii" prezidenta Jelcina. Jelcin si udrţel prezi-
dentskou funkci jedině díky tomu, ţe za pomoci armády zlomil v říjnu 
1993 odpor parlamentu a následně nastolil prezidentský systém. Proti 
moţnosti, ţe by v Rusku vznikla neomezená prezidentská exekutiva, 
však stála Jelcinova potřeba vyvaţovat neustále se měnící protikladné 
tlaky v ruském politickém systému. Obklíčen radikálními reformátory, 
konzervativními stoupenci tvrdé linie a nekompromisními nacionalisty 
se Jelcin zuby nehty snaţil zachovat si důvěryhodnost před voličstvem 
a zajistit efektivnost svého vládnutí. Na ruskou tradici silného exekuční-
ho vůdcovství přesto po roce 2000 navázal prezident Putin: nastolil he-
gemonistické prezidentství, zaloţené - jeho slovy řečeno - na „diktatu-
ře zákona" a posilované popularitou, kterou si získal válkou proti Če-
čensku a tím, jak čelil regionálnímu separatismu. 

S odlišnou formou prezidentského vládnutí se setkáváme v polopre-
zidentských systémech jaké existují například ve Francii, Rakousku, 
Finsku a Portugalsku. Jsou to systémy hybridní, smíšené. Tvoří je - stej-
ně jako v prezidentských systémech - v samostatných přímých volbách 
volený prezident, jemuţ je svěřena řada exekutivních pravomocí, a -
stejně jako v parlamentních systémech - vláda, zpravidla sloţená z pre-
miéra a dalších členů kabinetu, vzešlých ze shromáţdění a shromáţdění 
také odpovědných. Například ve Finsku a Rakousku tyto systémy fun-
gují do značné míry na základě rozdělení exekutivních úkolů, kdy prezi-
dent se můţe soustředit na mezinárodní otázky a na obecnější ústavní 
problémy, zatímco premiér a kabinet se zabývají vnitřní politikou. 

Systém, který vytvořila francouzská Pátá republika a který byl dovr-
šen v roce 1962 zavedením přímých prezidentských voleb, je však dále- 
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Téma 

Monarchie v zrcadle diskuse 
Monarchie (monarchy) je systém vládnutí, jemuţ dominuje jedna osoba 
(„monarchie doslova znamená „vláda jednoho"). Běţně se však tímto slo-
vem označuje instituce, kde funkce hlavy státu se obsazuje na principu dě-
dičnosti čili dynastického nástupnictví. V absolutních monarchiích si mo-
narcha nárokuje — i kdyţ jen zřídka vykonává - monopol politické moci (k 
příkladům patří Saudská Arábie, Nepal a Maroko). V konstituční monarchu 
plní monarcha funkci do značné míry jen ceremoniální, která je politicky 
téměř bezvýznamná (k příkladům patří Španělsko, Nizozemsko a Spojené 
království

-
). 

Konstituční monarchie má tyto přednosti: 
- Je odpovědí na potřebu mít politicky neangaţovanou hlavu státu, která sto 

jí „nad" politikou stran. 
- Monarcha je ztělesněním tradiční autority, a tudíţ symbolem loajality 

k vlasti a národní jednoty. 
- Monarcha je studnicí zkušeností a moudrosti, zejména v ústavních věcech, 

ze které mohou čerpat zvolené vlády. 
Ke stinným stránkám konstituční monarchie patří: 
- Porušuje principy demokracie, jelikoţ politická autorita se nezakládá na 

souhlasu lidu a není nijak veřejnosti odpovědná. 
- Monarcha symbolizuje (a moţná i posiluje) tradiční hodnoty jako jsou hie-

rarchie, poddanost a úcta ke zděděnému bohatství a společenskému posta-
vení. 

- Monarchie svazuje státy se zastaralými způsoby a symboly minulosti 
a brání tak pokroku. 

ko sloţitější. Na jedné straně jde o to, ţe kromě plnění povinností, které 
americký prezident plní jako hlava státu, šéf exekutivy a „automat na 

jmenování", mají francouzští prezidenti sedmileté funkční období a ještě k 
tomu jsou s to srazit zákonodárný sbor na kolena vyuţitím své pravomoci 
Národní shromáţdění rozpustit. Na druhé straně je však výrazně omezuje 
skutečnost, ţe jejich vlády si musí udrţet podporu parlamentu a veřejnosti. 
Prezidenti jako de Gaulle v letech 1958-1969, Pompidou v letech 1969-
1974 a Giscard ďEstaing v letech 1974-81 tudíţ čerpali svou sílu převáţně z 

převahy, kterou měla v Národním shromáţdění gaullická uskupení. Právo 
vypsat všeobecné volby však není vţdy zárukou, ţe určitá strana ovládne 
Národní shromáţdění. O tom se přesvědčil socialistický prezident Mitterand 
v roce 1986 a znovu v roce 1993; v obou případech byl donucen ke 
kohabitaci s gaullistickou vládou, v jejímţ čele stál nejprve Chirac a později 
Balladur. Obdobný je případ de Gaullův: třebaţe formálními pravomocemi 

se rovnal volenému monarchovi, jeho prezidentování skončilo v roce 1969 
rezignací, kterou předcházely studentské nepokoje z května 1968 a finanční 
krize. Křehkost prezidentovy moci vyjevily i tlaky na prezidenta Chiraca, 
zejména poté, co v roce 1997 nastoupila socialisty vedená Jospinova vláda. 

Premiéři 

Většinu politických exekutiv současného světa lze přiřadit k exekuti-
vám parlamentním (parliamentary executives). Struktura a podoba exe-
kutivní (výkonné) moci, se kterou se setkáváme v parlamentních systé-
mech, se výrazně liší od toho, co nacházíme v systémech prezidentských. 

Za prvé, jelikoţ je výkonná moc odvozena od shromáţdění a jelikoţ je 
těsně spjata s politikou stran, od hlavy státu - ať uţ jí je konstituční 
monarcha nebo prezident bez exekutivních pravomocí - se očeká- 
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vá, ţe bude plnit ceremoniální povinnosti a vystupovat jako ohnisko vla-
stenecké loajality. Za druhé, to, ţe politická moc je odvozena od shro-
máţdění znamená, ţe v parlamentních systémech neexistuje nutné oddě-
lení personálu zákonodárné a výkonné moci (imkompatibilita), které 
známe z prezidentských systémů. Za třetí, exekutiva je přímo odpověd-
na shromáţdění nebo alespoň jeho dolní komoře; setrvává tedy u moci 
jedině dokud má důvěru shromáţdění. 

Vnější dynamika výkonné moci v parlamentních systémech se tedy 
výrazně liší od její vnější dynamiky v prezidentských systémech. Struč-
ně řečeno, parlamentní exekutivy musí vládnout ve shromáţděních a 
prostřednictvím shromáţdění, zatímco prezidentské exekutivy se ob-
vykle opírají o osobní mandát a na shromáţdění nezávislý soubor ústav-
ních pravomocí. To má nepochybně vliv i na vnitřní dynamiku moci. 
Parlamentní exekutivy to zejména nutí rozhodovat spíše kolektivně a 
spolupracovat; i v důsledku toho je v těchto systémech status kabinetu 
vyšší. Mnoho komentátorů však tvrdí, ţe v důsledku růstu premiérových 
pravomocí se z premiérů fakticky stali napůl prezidenti. 

Premiéři (například v Německu zvaní kancléři, v Nizozemsku minis-
terští předsedové, jinde označovaní tradičními místními tituly jako Tao-
iseach v Irsku) jsou šéfy vlád a jejich pravomoc se odvozuje od toho, ţe 
jsou vůdci strany, resp. koalice, která má ve shromáţdění většinu. Spekt-
rum formálních pravomocí, které jsou s funkcí premiéra spojeny, je ve 
srovnání s pravomocemi exekutivních prezidentů obvykle poměrně úz-
ké. Nejdůleţitější je zde pravomoc rozhodovat v personálních otázkách, 
tedy pravomoc přijímat a propouštět ministry, resp. je povyšovat, pří-
padně přeřazovat na niţší funkci. Například v Nizozemsku a v Austrálii 
však i tuto pravomoc vykonává shromáţdění nebo politická strana, kte-
rá v něm má většinu. Jelikoţ premiérskou funkci lze v ústavě popsat jen 
v hrubých rysech, nepřeháníme, řekneme-li, ţe jde o funkci, která je ta-
ková, jakou se ji rozhodne udělat ten, kdo ji zastává nebo - přesněji - ja-
kou ji udělat dokáţe. 

V praxi to znamená, ţe rozhodující jsou dvojí vztahy, ve kterých vy-
stupuje premiér. První skupinu tvoří jeho vztahy s kabinetem, jednotlivý-
mi ministry a vládními resorty, druhou jeho vztahy s vlastní politickou 
stranou a prostřednictvím ní se shromáţděním a veřejností. Podpora kabi-
netu má zásadní význam zejména u premiéra, který je ustanovován jako 
první mezi rovnými (primus inter pares); tak je tomu například ve Spoje-
ném království, v Indii a v Austrálii. Tento status nutí premiéry pracovat za 
pomoci kolektivní vlády kabinetu (viz str. 365). Jejich moc je tudíţ odra-
zem míry, v níţ jsou s to zajistit - rozhodováním v personálních otázkách, 
řízením kabinetu a tím, jak a nakolik ovládají vládní mašinérii - aby mi-
nistři slouţili pod nimi. Naopak německým kancléřům svěřuje či. 65 Zá-
kladního zákona pravomoc určovat základní směry politiky. Týţ článek 
však jejich pravomoc zároveň omezuje, jelikoţ stanoví, ţe kaţdý ministr 
vede svůj resort samostatně a na vlastní odpovědnost. 

Není pochyb, ţe klíčem k moci a vlivu premiéra je jeho postavení stra-
nického vůdce. Ve své moderní podobě je premiérská funkce vskutku do 
značné míry důsledkem toho, ţe na scéně se objevily disciplinované poli-
tické strany. Nejde jen o to, ţe se premiérská funkce svěřuje vůdci strany; 
jde i o to, ţe postavení stranického vůdce dává premiérovi do rukou ná-
stroj, pomocí něhoţ můţe ovládat shromáţdění, a zároveň mu skýtá zá-
kladnu, z níţ lze budovat obraz vůdce národa. Důleţitými determinantami 
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Téma 

Vláda ministerského předsedy: klady a zápory 
Vláda ministerského předsedy (prime-ministerialgovermnent) se vyznačuje 
dvěma hlavními rysy. Za prve. funkce předsedy vlád) je h l a v n í  spojnicí mezi 
legislativou a exekutivou, a ten, kdo jí zastává, pochází ze snromáţdění a je 
také shromáţdění odpovědný; plní zároveň funkci šéfa exekutivy a řídí její 
byrokratický aparát. Za druhé, ve vládě ministerského předsedy se odráţí 
soustředění výkonné moci v rukou předsedy vlády a to, ze mu jsou v podstatě 
podřízeni jak kabinet, tak resortní ministři. V tom se podobá prezidentskému 
systému. Vláda ministerského předsedy byla kritizována z těchto důvodů: 
- Posiluje centralizaci, jelikoţ oslabuje meze, které jí dříve kladly kabinet a 

vládní resorty. 
- Zuţuje politickou diskusi a oslabuje kontrolu, jelikoţ vylučuje kritiku a al-

ternativní hlediska. 
Vládu ministerského předsedy lze však obhajovat s poukazem na tyto důvo-

dy: 
- Je odrazem osobního mandátu, který premiér získává ve všeobecných vol-

bách. 
- Dává vládní politice jasnější směr, protoţe čelí odstředivým tlakům, které 

s sebou nese resortismus (viz str. 384), a zdlouhavosti a amatérismu ko-
lektivního rozhodování. 

premiérovy moci jsou tudíţ míra stranické jednoty, síla premiérovy strany v 
parlamentě (zde jde zejména o to, zda tato strana vládne sama nebo v ko-
alici) a autorita shromáţdění nebo alespoň jeho první komory. Například 
frakční rivalita v Liberálně demokratické straně vedla k tomu, ţe po většinu 
poválečného období zastávali japonští premiérové svůj úřad jen krátce (v 
letech 1974-1982 se vystřídalo pět premiérů) a ţe často docházelo k re-
konstrukci kabinetu. Obdobně fragmentarizovaný systém politických stran 
v Itálii obvykle nutí premiéry hrát roli jakéhosi prostředníka, resp. usmi-
řovače v obvykle křehkých koaličních vládách. Německé kancléře zase drţí 
na uzdě nezávislost zemí (Länder), pravomoci druhé komory (Bundes-rať), 
autorita Ústavního soudu a autonomie Spolkové banky (Bundesbank). 

Panuje nicméně shoda, ţe postavení ministerského předsedy - navzdory 
tomu, ţe jeho ústavní a politický status mohou být různé - se v posledních 
letech posílilo. Je to zčásti důsledek toho, ţe média mají tendenci zaměřovat 
se především na osobnosti, takţe premiéři se stávají jakousi „visačkou", 
obchodní známkou svých politických stran. Rovněţ větší četnost 
mezinárodních summitů a zahraničních návštěv premiérům umoţňuje 
soustavně šířit a pěstovat představy o svém státnictví a prezentovat se jako 
vůdci národa. To někdy vedlo aţ k tvrzením, ţe premiéři se v podstatě 
vymanili ze sevření kabinetů a nastolili svého druhu vládu ministerského 
předsedy. Například v Indii se za Indíry Gándhí-ové a jejího syna Rádţíva 
zformovalo premiérství bezmála imperiálního typu, které kulminovalo za 
výjimečného stavu v letech 1975-1977. Umoţnily to pevné parlamentní 
většiny, kterými tehdy Kongresová strana disponovala, brutální kontrola 
nad aparátem ústřední vlády a obrovská náklonnost, kterou tehdy dynastii 
Gándhíů stále ještě projevovaly významné sloţky indické veřejnosti. 

S předhůzkami existence vlády ministerského předsedy se bylo moţno 
často setkávat i ve Spojeném království. Přicházeli s nimi komentátoři typu 
například Crossmana (1963) a Mackintoshe (1977). Nezvykle velká moc 
ministerských předsedů má různé zdroje. Jsou to mj.: 
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- rozsah a dosah jejich jmenovací pravomoci; 
-jejich kontrola nad kabinetem, zejména moţnost vytvářet při kabinetu 

výbory a komise a personálně je obsazovat; 
-jejich schopnost z titulu vůdce nejsilnější politické strany ovládat shro-

máţdění, a to zejména v situacích, kdy má tato strana v dolní komoře 
většinu; 

-jejich postavení v čele státní sluţby a kontrola nad byrokratickým apa-
rátem, kterou jim toto postavení skýtá; 

- jejich přímý přístup k médiím, který jim umoţňuje obracet se přímo 
k voličům. 

Podle Crossmana premiéři stojí na samém vrcholu správního a poli-
tického „ramene" (arm) vlády; to znamená, ţe kabinet se změnil v po-
radní orgán amerického typu, který uţ fakticky neodpovídá za tvorbu po-
litiky. Teze o vládě ministerského předsedy se ve Spojeném království 
stala skutečností v 80. letech, kdy Margaret Thatcherová téměř od zá-
kladu změnila charakter a autoritu premiérské funkce. Tony Blair jako 
ministerský předseda na těchto základech v mnoha ohledech po roce 
1997 stavěl. 

Význačným rysem premiérství M. Thatcherové byla skutečnost, ţe 
sama Thatcherová se chápala jako „premiérka s jasným názorem" (con-
viction prime minister), jejímţ posláním je ideově vést a v duchu idejí, 
kterým se postupně začalo říkat thatcherismus, zajišťovat kompaktnost 
politiky. Obdobně Blair výrazně spojil své vůdcovství v Labouristické 
straně s prosazováním „modernizačních" projektů, podle nichţ se strana 
změní ve stranu „nových" labouristů a staré socialistické priority budou 
nahrazeny ideologickými prioritami „třetí cesty". Podle Michaela Fole-
ye (2000) tento vývoj pouze ukázal, nakolik uţ začalo existovat „auten-
tické britské prezidentství". K rysům prezidencialismu, které se u par-
lamentních exekutiv začaly projevovat, patří: 

- vůdcovství „na dálku" - tendence premiérů vzdalovat se svým stra-
nám a kabinetům tím, ţe se prezentují jako „lidé stojící mimo" (outsi-
ders) nebo ţe si postupně formulují vlastní ideologickou pozici; 

- uchylování se k populismu - snaha premiérů navazovat přímý kon-
takt s veřejností tvrzením, ţe vyjadřují její nejniterněji pociťované na-
děje a obavy; 

- personalizované volební kampaně - obsedantní zaměřenost nových 
médií na osobnosti a tendence prezentovat vůdce politických stran ja-
ko „visačky" jejich stran či vlád; 

- osobní mandáty - tendence premiérů dovolávat se z voleb vzešlé au-
tority a sebe chápat jako ideologické svědomí svých stran či vlád; 

- zvláštní poradci - tendence premiérů spoléhat se spíše na politické 
poradce, které si sami vyberou, neţ na kabinety, ministry či vysoce po-
stavené pracovníky státní sluţby. 

I kdyţ premiéři, kteří mají za sebou kompaktní parlamentní většiny, 
mohou disponovat mocí, kterou by jim mohl závidět leckterý prezident, 
i oni jsou vystaveni významným omezením. Například při jménování a od-
volávání rozhodně nemají zcela volné ruce. Závaţnými brzdami premié-
rovy moci je nutnost zachovat jednotu strany, a tudíţ zajistit, aby v kabi-
netu byly zastoupeny různé frakce a různé ideové platformy strany, stejně 
jako tlaky - v zemích typu např. Kanady -, aby zajistili zastoupení růz- 

Thatcherismus 
(Thatcherism). Ide-
ologický postoj, 
který zaujala Mar-
garet Thatcherová 
a který se vyznaču-
je důrazem na vol-
ný trh a silný stát; 
britská varianta po-
litického projektu 
americké Nové 
pravice. 

Prezidencialismus 
(presidentialism). 
Stav, kdy vůdcov-
ství je soustředěno 
v jedné osobě, kte-
rá není vázána na 
politické strany ne-
bo na jiné státní or-
gány; cosi na způ-
sob situace, kdy 
prezident je záro-
veň šéfem exekuti-
vy. 
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ných regionů a jazykových skupin. Nakonec jsou tedy premiéři silní jen 
tak, jak jim to dovolí jejich kabinety, strany a politické okolnosti. To je jas-
ně vidět v Indii: po excesech, ke kterým došlo za výjimečného stavu v 70. 
letech, nastoupili do čela většinových nebo koaličních vlád premiéři Dé-
sai, Sing a Ráo. Ti výrazně omezili počet pracovníků premiérova úřadu, 
byli ochotni respektovat autonomii resortů a méně zasahovali do záleţi-
tostí vlád jednotlivých členských států indické federace. 

Zajímavé také je, ţe moc, které se ve Spojeném království těšila Mar-
garet Thatcherová, byla moţná spíše odrazem nebývalé příznivých okol-
ností, v nichţ se ocitla, neţ důsledkem její nezdolnosti a ideového odhod-
lání. Z těchto okolností hlavní byly slabost a roztříštěnost labouristické 
opozice, vítězství ve válce o Falklandské ostrovy v roce 1982, oţivení svě-
tové ekonomiky v polovině 80. let a zčásti jako důsledek faktorů právě vy-
jmenovaných schopnost konzervativců vyhrát pod jejím vedením troje 
volby za sebou. Její sesazení z funkce vůdkyně strany, ke kterému došlo 
v listopadu 1990, však znovu ukázalo, jak je premiérova moc vratká. 

Relativní slabost premiérství Johna Majora, obzvláště v letech 1992-
1997, nevyplývala ani tak z toho, ţe by na svou funkci nestačil, jako spíše 
z větších obtíţí, kterým jeho vláda musela čelit. K nim patřilo pomalé 
zotavování Spojeného království z recese počátku 90. let, oslabování 
parlamentní většiny konzervativců po roce 1992, prohlubující se roztrţka 
ve straně v souvislosti s evropskou integrací a to, ţe vláda musela čelit 
voličsky důvěryhodnější a efektivněji řízené opozici labouristů. Naopak 
Tony Blair netěţil jen ze svých velkých většin a z volebních neúspěchů 
Konzervativní strany, ale i z toho, ţe po 18 letech v opozici 
Labouristická strana dokázala lépe zareagovat na volání po silném vůd-
covství a jednotě. V prvních Blairových letech ve funkci tuto responzi-
vitu posiloval trvalý růst provázený nízkou inflací. 

Kabinety 

Ve všech politických exekutivách existuje nějaký kabinet. Ve Francii 
se mu říká Ministerská rada, v SSSR se mu říkalo politbyro. Kabinet je 
sbor výše postavených ministrů, reprezentujících jednotlivé vládní re-
sorty čili ministerstva. Tento termín nelze zaměňovat se slovem kabinet 
ve významu, v jakém se uţívá ve Francii a v EU, kde se jím označují 
skupiny poradců, kteří stojí za jednotlivými ministry. V širokém uţívání 
kabinetů se odráţí politická a administrativní potřeba kolektivních po-
stupů v rámci politické exekutivy. Za prvé, kabinety vládě umoţňují ko-
lektivně se prezentovat před shromáţděním a veřejností. Bez kabinetu by 
se vlády mohly jevit jako nástroj v rukou jednoho člověka. Za druhé, ka-
binety jsou administrativním mechanismem vytvořeným s cílem zajišťo-
vat účinnou koordinaci vládní politiky. Zkrátka a dobře, bez kabinetu by 
se z vlády mohl stát soubor vzájemně si konkurujících byrokratických ří-
ší, z nichţ kaţdá se ze všech sil snaţí rozšířit svou vlastní moc; ostatně 
přesně to se stalo za Hitlera v nacistickém Německu. 

To, jakou roli kabinety hrají a jaký je jejich politický význam, se 
systém od systému a stát od státu liší. V prezidentských systémech - na-
příklad v USA - kabinety existují proto, aby spíše slouţily prezidentovi ja-
ko politický poradce neţ aby byly tvůrcem politiky. V druhé polovině 20. 
století dokonce docházelo k růstu exekutivy v USA především vně kabine-
tu, totiţ vytvořením Výkonného úřadu prezidenta (hovoříme o něm v ka- 
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Téma 
Vláda kabinetu: výhody a nevýhody 
Vláda kabinetu (cahinet govemment) se vyznačuje dvěma hlavními rysy. Za 
prvé. hlavní spojnicí mezi legislativou a exekutivou je kabinet. Jeho členové 
pocházejí ze shromáţdění a jemu jsou také odpovědni; jsou ale také politic-
kými hlavami jednotlivých ministerstev. Za druhé: kabinet je nejvyšším vý-
konným orgánem a o odpovědnost za tvorbu politiky se jeho členové děli: pre-
miér - první ministr - je prvním jen podle jména. Tento systém zpravidla pro-
vází i kolektivní vystupování: po všech ministrech, kteří jsou členy kabinetu, 
se poţaduje, aby ..mluvili jednou řečí" a podporovali oficiální politiku vlády. 
K přednostem vlády kabinetu patří: 
- Demokratičnost zasedání kabinetu, na kterých se zevrubně projednávají 

předloţené návrhy, podporuje plnokrevnou a otevřenou politickou diskusi, 
- Zaručuje jednotu a soudrţnost vlády, jelikoţ kabinet rozhoduje ve sboru a ja-

ko sbor také za svými rozhodnutími stojí. 
Vláda kabinetu byla však také kritizována, a to z těchto důvodů: 
- Funguje jako zástěrka premiérovy moci, protoţe nesouhlasící ministry nutí, 

aby na veřejnosti podporovali dohodnutou vládní politiku. 
- Znamená, ţe vládní politika se stává neucelenou a nekonzistentní, jelikoţ 

rozhodnutí jsou zaloţena na kompromisech mezi konkurujícími si zájmy 
ministrů a resortů. 

pitole 17). Naopak ve státech, které respektují princip vlády kabinetu, stojí 
kabinet - přinejmenším teoreticky - na samém vrcholu exekutivy; tak je 
tomu ve Spojeném království, ve většině zemí Commonwealthu a v 

několika zemích evropských, například v Itálii, Švédsku a Norsku. 
Přesto je těţké objevit praktické příklady kolektivních exekutiv fun-

gujících prostřednictvím kabinetu nebo kabinetu na roven postaveného 
orgánu. Určitá forma kolektivního vedení teoreticky existovala v SSSR, a 
to v důsledku marxisticko-leninského postulátu, ţe vedoucí a řídící silou 
sovětské společnosti není jeden vůdce, ale komunistická strana. V praxi 

ovšem generální tajemníci Komunistické strany, Stalinem počínaje, 
ovládali politbyro a jemu odpovídající státní orgán - Prezidium Rady 
ministrů - natolik, ţe s výjimkou Chruščova, který se stal v roce 1964 obětí 
stranického puče, a Gorbačova dokázali setrvat ve funkci aţ do své smrti. V 
Německu a na evropském kontinentu prakticky všude vede resortní 
specializace k tomu, ţe ministři brání veškerým tendencím k vládě 

kabinetu. Dokonce i ve Spojeném království, jehoţ systém je údajně 
prototypem vlády kabinetu, lze kabinet sotva chápat jako orgán skutečně 
rozhodující; ještě těţší je vidět v něm nějaké demokratické fórum. 

Nejde jen o to, ţe růst premiérovy moci zásadním způsobem narušil 
kolektivnost vlády Spojeného království; problém je i v tom, ţe rozšiřování 
oblastí, do kterých vládní politika zasahuje, i sloţitost této politiky 

vytvořily situaci, kdy většina rozhodnutí se fakticky činí někde úplně jinde 
a do kabinetu se dostává jako téměř hotová věc. To obrací pozornost na 
důleţitou roli, kterou při tvorbě politiky hrají resorty, stejně jako na vliv 
komisí a výborů nebo spíše subkomisí a podvýborů, které při vládě existují. 
Kabinetní plénum je ve Spojeném království i jinde pouze viditelnou 
hlavou určitého kabinetního systému, jehoţ součástí jsou komise a výbory, 

sloţené z odborníků, schopných prověřovat návrhy politických opatření 
podrobněji a hlouběji neţ dokáţe kabinet. Tento systém kabinet oslabuje, a 
to jak proto, protoţe posiluje kontrolní páky, jimiţ disponuje premiér, který 
komise a výbory vytváří a obsazuje, tak proto, protoţe plenární zasedání 
kabinetu obvykle nemají dost času ani odborné způso- 

Pojem 
Exekutivní jádro 
Exekutivní jádro 
(core executive) je 
soubor institucí a 
osob, které hrají 
klíčovou roli v cel-
kovém řízení a ko-
ordinování vládní 
politiky. Obvykle k 
němu patří premiér, 
hlavní političtí 
poradci, přední 
členové kabinetu, 
výbory, resp. 
komise kabinetu a 
personál strategicky 
důleţitých vládních 
resortů. Model 
exekutivního jádra 
má ve srovnání se 
svými konkurenty, 
tedy vládou 
kabinetu a vládou 
ministerského 
předsedy, řadu 
předností. Za prvé, 
úspěšně se 
vypořádává se 
zjednodušující dis-
kusí na téma „pre-
miér versus kabi-
net", a to tak, ţe 
obě tyto instituce 
fungují v určitém 
institucionálním 
kontextu. Za druhé, 
uznává, ţe politický 
vliv se do značné 
míry uplatňuje tak, 
ţe se vytvářejí 
spojenectví a pod-
půrné koalice. Za 
třetí, otevírá prostor 
vlivu širších faktorů 
jako jsou například 
vývoj ekonomiky a 
vývoj na 
diplomatické scéně; 
tyto faktory mají 
totiţ vliv na zdroje, 
kterými mohou 
aktéři představující 
exekutivní jádro 
disponovat. 
Konečně, tento 
model umoţňuje, 
aby se místo, v 
němţ se výkonná 
moc soustřeďuje, 
pruţně měnilo v 
závislosti na tom, 
jak se v čase mění 
vztahy mezi jednot-
livými zdroji a jak 
jsou zdroje distri-
buovány. 
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bilosti, aby se na nich probíraly, zkoumaly a případně odmítaly návrhy, 
které z komisí a výborů přicházejí. Sloţité vztahy, ke kterým to vede, ob-
jasňovali někteří komentátoři pomocí teorie „exekutivního jádra" 
(Rhodes a Duncan, 1995); blíţe viz str. 365. 

Na druhé straně by bylo chybou mávnout nad kabinety rukou a ozna-
čit je za pouhé „uctívané" instituce. Mnozí premiéři například těţce do-
platili za to, ţe přehlíţeli kolektivní prvek moderních vlád. O německých 
kancléřích se zpravidla má za to, ţe jsou ještě mocnější neţ britští pre-
miéři, protoţe je lze zbavit funkce jedině cestou „konstruktivního vyslo-
vení nedůvěry"; to znamená, ţe Bundestag můţe odvolat vládu jedině 
tak, ţe schválí vládu novou, tedy ţe se neomezí jen na vyslovení nedů-
věry vládě stávající (jako je tomu ve Spojeném království). Přesto byl 
kancléř Schmidt nucen v roce 1982 odstoupit poté, co malá politická 
strana Svobodní demokraté (FDP) vystoupila ze sociálními demokraty 
vedené koalice a přidala se ke křesťanským demokratům v čele s Hel-
mutem Kohlem. Rovněţ koalice nepochybně ztěţují řízení kabinetu, jak 
pravidelně zjišťovali předsedové italských vlád; i jednobarevné kabinety 
však mohou dělat šéfům vlád problémy. 

Rezignace Margarety Thatcherové v roce 1990 byla do značné míry 
důsledkem její klesající podpory v kabinetu. Ve své verzi událostí z lis-
topadu 1990 Thatcherová dokonce tvrdila, ţe ji o moc připravil kabinet-
ní puč, protoţe ve chvíli, kdy se jí nepodařilo dosáhnout hned v prvním 
kole svého znovuzvolení do čela strany, ji ministři přestali podporovat 
(Thatcher, 1993). Tezi, ţe parlamentní vůdci dlouho nevydrţí bez pod-
pory kabinetu, podporuje odstranění Boba Hawka z funkce australského 
premiéra v roce 1991. Hawkův náměstek Paul Keating se tehdy - počát-
kem léta - pokoušel strhnout vůdcovství na svou stranu; Hawke se sna-
ţil obnovit svou autoritu odvoláním federálního ministra financí Johna 
Kerina. Marně: v prosinci ho Keating na druhý pokus porazil. 

Politika vůdcovství 

Problematika vůdcovství se zdá být z určitého hlediska zastaralá 
a překonaná. Dělení společnosti na vůdce a vedené je plodem předdemo-
kratické kultury slepé poslušnosti a respektu, v níţ se má za to, ţe vůdci 

Pojem 

Vůdcovství 
Vůdcovství (leadership) lze chápat jako určitý vzorec chování nebo jako určitou 
vlastnost člověka. Jako vzorec chování je to vliv, který má jednotlivec nebo skupina 
na nějaký širší kolektiv a který vyuţívá k tomu, aby směroval nebo organizoval jeho 
úsilí, jímţ se má dosáhnout ţádoucích cílů. Jako vlastnost člověka je vůdcovství 
označením povahových rysů, které vůdci umoţňují, aby ovlivňoval jiné; vůdcovství 
je tak prakticky totéţ co charisma (viz str. 234). 
Vůdcovství má mj. tyto přednosti: 

- Mobilizuje a inspiruje lidi, kteří by jinak byli nečinní nebo by nevěděli, kudy se 
dát. 

- Vede k jednotě a má členy skupiny k tomu, aby se ubírali týmţ směrem. 
- Posiluje organizace, jelikoţ nastoluje hierarchii povinností a rolí. 

Nebezpečí vůdcovství jsou mj. tato: 
- Koncentruje moc a vede tudíţ ke zkorumpovanosti a k tyranii; demokracie proto 

vyţaduje, aby vůdcovství bylo vyvaţováno odpovědnosti. 
- Plodí servilitu a uctivou podřízenost; lidi tak odrazuje od toho, aby přebírali odpo-

vědnost za svůj vlastní ţivot. 
- Zuţuje diskusi a polemiku, protoţe zdůrazňuje, ţe myšlenky „tečou" spíše shora 

dolů neţ zdola nahoru. 
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Friedrich Níetzsche (1844-1900) 
Německý filozof. Ve svých 24 letech se sta] profesorem řečtiny v Basileji. Před teologií 
dal přednost filozofii a začal se intenzívně zabývat myšlenkami A. Schopenhauera 
(1788-1860) a hudbou Richarda Wagnera (1813-1883). Od roku 1889 trpěl stále častěj-
šími a váţnějšími chorobami a duševními poruchami. Péči o něj převzala jeho sestra Alţ-
běta, která také připravila k vydání (a v mnohém pokřivila) jeho spisy. Nietzscheova am-
biciózní a čtenářsky náročná díla zdůrazňovala význam vůle, zejména „vůle k moci", 
a často opakovanou tezí, ţe lidé si vytvářejí vlastní světy a formulují vlastní hodnoty, 
předjímala moderní existencialismus. K jeho nejznámějším dílům patří Tak pravil Zarat-
hustra (1883-1884), Mimo dobro a zlo (1886) a Genealogie morálky (J887). 

„vědí všechno nejlépe" a lid ţe je třeba vést, mobilizovat nebo usměrňo-
vat. Demokratická politika potřebu vůdců moţná neodstranila, rozhodně 
však vůdcovství značně omezila, zejména tím, ţe vůdce učinila veřejně 
odpovědnými a ţe vytvořila institucionální mechanismus, jímţ lze vůdce 
odstraňovat. Jinak ovšem je politika vůdcovství stále důleţitější; to po-
mohlo ustavit zvláštní vědní obor - politickou psychologii, resp. psycho-
logii politiky -, k jejímţ hlavním předmětům patří studium psychologic-
kého ustrojení a motivací politických vůdců (Kressel, 1993). 

Tento růst zájmu o vůdcovství měl několik příčin. Například sama 
demokracie do jisté míry podtrhla význam osobnosti, protoţe politické 
vůdce fakticky nutila „zviditelňovat" se v naději, ţe si tak zajistí podporu 
voličů. Tuto tendenci nepochybně dále posílily moderní sdělovací 
prostředky (zejména televize), které obvykle zdůrazňují spíše lidi neţ 
politické názory, linie a opatření a dávají vůdcům do ruky mocnou zbraň, 
pomocí níţ mohou uměle vytvářet vlastní obraz (image) na veřejnosti. 
Nadto společnosti jsou stále sloţitější a stále více se fragmentarizují; li-
dé se tudíţ nejspíš stále častěji poohlíţejí po osobních vizích jednotli-
vých vůdců, které by vnesly smysl a význam do světa, v němţ ţijí. Je te-
dy jistou ironií, ţe vůdcovství moţná nikdy nebylo důleţitější, ale záro-
veň i obtíţnější neţ dnes. 

Různé teorie vůdcovství 

Problém politického vůdcovství je předmětem mnoha sporů. Nakolik 
lze vůdcovství sladit se svobodou a demokracií? Přináší vůdcovství mo-
tivaci a inspiraci nebo vyvolává slepou poslušnost a vede k útlaku? Má-
me se silných vůdců obávat nebo je máme obdivovat? Jádrem těchto 
sporů jsou rozdílné názory na podstatu politického vůdcovství. V čem 
tento fenomén spočívá a z čeho se skládá? Jak vůdcovství vzniká? Mů-
ţeme uvést čtyři různé teorie vůdcovství: 

- vůdcovství jako osobní nadání, 
- vůdcovství jako sociologický fenomén, 
- vůdcovství jako organizační nezbytnost, 
- vůdcovství jako politická dovednost. 

Tradičně se vůdcovství chápalo jako nadání- vzácné, ale přirozené. 
Aristoteles (viz str. 27) to formuloval tak, ţe „od chvíle svého narození 
jsou lidé předurčeni, aby buď vládli nebo byli ovládáni". Viděno takto, je 
vůdcovství veskrze individuální vlastnost, která se objevuje u osobností, 
jimţ se odedávna říkalo „lidé určení osudem". S nejextrémnější varian-
tou této teorie se setkáváme ve fašistickém „vůdcovském principu" 
(Fuhrerprinzip), který vychází z představy, ţe existuje nejvyšší vůdce 
(vţdy je to muţ), jenţ dokáţe vést masy k tomu, k čemu jsou předurče- 
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ny. Tato idea byla zčásti vyvozena z Nietzscheovy představy nadčlověka 
(Übermensch), který je povznesen nad „stádní pudy" konvenční morálky a 
stává se sám sobě pánem. V mírnější verzi je tato teorie vůdcovství 
obsaţena v představě charismatu, běţně chápaného jako síla osobnosti. Na 
klasické příklady charismatických vůdců se zpravidla hledí jako na silné 
osobnosti (například Hitler, Castro, Násir nebo Thatcherová); projevem 
charismatických kvalit - pravda skromnějším, avšak neméně účinným - ale 
byly i „hovory u krbu" F. D. Roosevelta a je jimi i obratnost, kterou téměř 
všichni moderní vůdcové předvádějí v televizi. Vůdců, kteří mají 
opravdovou morální autoritu jako například Nelson Man-dela a dalajláma 
(viz obr. 16.2), je však bohuţel velice málo. 

Obr. 16.2 Prezi-
dent Nelson Man-
dela s dalajlámou 
v jihoafrickém 
Kapském Městě 
(1996). 

Obdobně pohlíţí na vůdcovství moderní psychologie politiky; analyzuje 
ho totiţ v kategoriích osobnosti. Jedním z prvních pokusů o takovou 
analýzu byla kontroverzní studie o prezidentovi Woodrowu Wilsonovi, na 
které se koncem 20. let autorsky podíleli Sigmund Freud (1856-1939) a 
William C. Bullitt (Freud a Bullitt, 1967). Průkopnická práce Harolda 
Lasswella Psychopatologie a politika (1930) naznačila, ţe vůdce motivují 
převáţně osobní, téměř patologické konflikty, které se pak racionalizují 
aktivitami ve veřejném zájmu. S jednou z nejnovějších analýz politického 
vůdcovství, o které se široce diskutovalo, přišel James Barber (1988). Bar-
ber se zaměřil především na to, co sám pojmenoval „prezidentská osob-
nost" (presidential character), a americké prezidenty charakterizoval na 
základě dvou hlavních proměnných: za prvé, zda měřeno energií, kterou do 
výkonu své funkce vkládali, byli „aktivní" nebo „pasivní", a za druhé, zda 
byli „pozitivní" nebo „negativní" z hlediska toho, jak se v politické funkci 
cítili. Vyčlenil tak čtyři typy: 
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- aktivní - pozitivní, 
- aktivní - negativní, 
- pasivní - pozitivní, 
- pasivní - negativní. 

Příkladem aktivních pozitivních prezidentů mohou být Kennedy, Geor-
ge Bush st. a Clinton, příkladem aktivních negativních Harding a Reagan. 
Nixon je příkladem prezidenta pasivního - pozitivního, zatímco Coolidge 
a Eisenhower byli pasivní - negativní. Meze Barberovy analýzy se však 
ukazují na tom, jak se v důsledku teroristických útoků na USA z 11. září 
2001 z pasivního - pozitivního prezidenta George W. Bushe stal prezident 
daleko asertivnější a aktivnější. 

Někteří autoři chápou vůdcovství jako fenomén spíše sociologický 
neţ psychologický. Jinak řečeno, podle tohoto názoru vůdce „vytvářejí" 
zvláštní sociohistorické síly. Nejde tedy o to, ţe by vůdcové světu svou 
vůli vnucovali; spíše jsou nástrojem, prostřednictvím něhoţ se prosazují 
dějinné faktory. S tím se nepochybně ztotoţňují marxisté, podle nichţ je 
historický vývoj formován především ekonomickými činiteli, které se 
projevují v podobě třídního boje. Osobnosti jednotlivých vůdců jsou tu-
díţ méně důleţité neţ třídní zájmy, které tito vůdcové vyjadřují. Přesto 
Marx uznal, ţe bonapartismus je výjimka. Šlo o jev, který se objevil 
v důsledku puče {coup ďetat), provedeného v roce 1851 ve Francii Lud-
víkem Bonapartem. Za situace, kdy burţoazie ztratila moc, ale proletari-
át nebyl ještě dostatečně vyspělý, aby se jí chopil, byla nastolena osobní 
diktatura. I v tomto případě - tvrdil Marx - odráţela bonapartistická dik-
tatura zájmy třídy ve Francii nejpočetnější, totiţ drobného rolnictva. Ob-
dobně Trockij (viz str. 378) při analýze stalinismu v SSSR zdůrazňoval, 
ţe Stalinova moc se opírala o nadvládu státní byrokracie (Trockij, 1937). 
Sociologické faktory se staly základem i značně odlišné představy, po-
dle níţ je politické vůdcovství do značné míry produktem kolektivního 
chování. Ve svém originálním díle Psychologie davů (1895) analyzoval 
Gustav Le Bon dynamiku davové psychologie a dovozoval, ţe vůdci 
jsou poháněni kolektivním chováním mas, nikoli opačně. 

Třetí teorie chápe vůdcovství převáţně instrumentálně jako nástroj 
racionální čili byrokratický. Podle tohoto názoru je vůdcovství v podsta-
tě organizační nezbytností, která plyne z toho, ţe kaţdá sloţitá instituce 
potřebuje sladěnost, jednotu a směrování. Vůdcovství jde tudíţ ruku 
v ruce s byrokracií (viz str. 377). Moderní velké organizace vyţadují spe-
cializaci a dělbu práce; toto obojí s sebou zase nese hierarchii funkcí 
a odpovědnosti. Takové vůdcovství se tak blíţí tomu, čemu Weber (viz 
str. 233) říkal legálně-racionální autorita; je totiţ v podstatě neosobní 
a opírá se o formálně vyjádřená, zpravidla psaná pravidla. Ústavnost ne-
pochybně dodala politickému vůdcovství výrazně byrokratickou povahu, 
jelikoţ vedla k tomu, ţe moc je spojena spíše s politickou funkcí neţ 
s jednotlivým funkcionářem. To se však dostává do rozporu s demokra-
tickými tlaky, které politické vůdce nutí, aby v zájmu získání a udrţení 
moci pěstovali své charisma a zdůrazňovali své osobní kvality. 

Poslední z vyjmenovaných teorií líčí vůdcovství jako do značné mí-
ry artefakt, tj. jako politickou dovednost, které se lze naučit a kterou lze 
praktikovat. Politické vůdcovství v tomto smyslu se blíţí umění mani-
pulovat, které je ve věku masové komunikace nejspíš nevyhnutelným ry- 

Pojem 
Kult osobnosti 
Kult osobnosti 
(cult of 
personality) neboli 
kult vůdcovství je 
propagandisticky 
trik, pomocí něhoţ 
je politický vůdce 
rezentován jako 
hrdina nebo boţ-

stvo. Tím, ţe k 
vůdci přistupuje 
jako ke zdroji veš-
keré politické 
moudrosti a k neo-
mylnému hodnoti-
teli národního zá-
jmu, kult nepřímo 
naznačuje, ze kaţdá 
jeho kritika nebo 
opozice vůči němu 
je zradou nebo 
bláznovstvím. Kult 
osobnosti obvykle 
vznikal v totalitních 
reţimech (poprvé 
tak postupoval 
Stalin); při jeho 
budováni se 
vyuţívaly moţnosti 
moderních komu-
nikačních prostřed-
ků a jimi se - za 
pouţití státního do-
nucování - vytvá-
řela atmosféra ritu-
alizovaného uctívá-
ní přerůstajícího 
přímo v modlářství. 
V praxi ovšem 
nemusí být vţdy 
jasné, kdy se z 
běţné propagandy 
(se kterou se 
setkáváme ve všech 
systémech) stává uţ 
v pravém slova 
smyslu „kult". 

Bonapartismus 
(Bqnapartism). 
Způsob vládnutí, 
kdy osobní vůd-
covství se pojí s 
konzervativním 
nacionalismem; 
podle marxistů je 
bonapartismus pro-
jevem relativní sa-
mostatnosti státu ve 
vztahu k vládnoucí 
třídě. 

p 
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sem demokratické politiky. To je nejlépe vidět na kultech osobnosti, které 
byly budovány s cílem podepřít diktátorské vůdcovství osobností typu Mao 
Ce-tunga, plukovníka Kaddáfího a Saddáma Husajna. Na mnoho 
klasických příkladů charismatického vůdcovství lze skutečně pohlíţet jako 
na vůdcovství uměle navozené. Například Stalin posiloval svou popularitu 
tím, ţe ve 20. letech budoval důmyslný kult V. I. Lenina 
- dával stavět jeho sochy, pojmenovával po něm ulice a města a Lenino 

vo balzamované tělo nechal umístit do mauzolea na Rudém náměstí. Ve 
30. letech, poté, co se promyšleně prezentoval jako Leninův dědic, vztá 
hl tento kult sám na sebe. 

Podobně i Hitlerova vystoupení na shromáţděních v Norimberku byla 
pečlivě připravována; jejich dramaturgem byl Albert Speer. Kaţdé slovo a 
kaţdé gesto se zkoušelo a kaţdé muselo zapadat do choreografic-kého 

plánu; všechno bylo zaranţováno tak, aby se vytvořilo citové napětí, které 
se uvolní ve chvíli, kdy se objeví Hitler. Potřeba moderních 
demokratických politiků zviditelňovat sebe i své vize není o nic menší; 
dovednosti, které si ţádá věk televize, jsou však skromné a zjemnělé v 
srovnání s těmi, které se hodily pro davová shromáţdění a manifestace pod 

širým nebem. Přesto vůdcovství artefaktem zůstává: jen se přesunul důraz 
na to, co můţe zprostředkovat televize, na pouţívání zvukových efektů a na 
pomoc mediálních poradců čili tzv. spin doctors. 

Různé vůdcovské styly 

Vůdcovský styl {style of leadership) je pojmenováním strategií a vzorců 
chování, kterými se vůdce snaţí dosáhnout svých cílů. Vůdci prostě nejsou 
všichni stejní a vůdcovství lze uplatňovat mnoha raznými způsoby. Faktorů, 
které určují volbu toho nebo onoho vůdcovského stylu či té nebo oné 
strategie, je samozřejmě mnoho. K těm, které člověka napadnou nejdřív, 

patří vůdcova osobnost, jeho cíle, institucionální rámec, v němţ působí, 
politické mechanismy, kterými se získává a udrţuje moc, prostředky 
masové komunikace, jimiţ lze disponovat, i povaha politické kultury, 
uprostřed níţ vůdce existuje. Byly identifikovány a pojmenovány tři typické 
vůdcovské styly (Burns, 1978): 

- vůdcovství laissez-faire, 
- vůdcovství transakční, 
- vůdcovství transformační. 

Hlavním rysem vůdcovství ve stylu laissez-faire je vůdcova zdráha-vost 
zasahovat do věcí, za které osobně nezodpovídá. Takoví vůdci dávají „ruce 
pryč" od řízení kabinetu a ministerských resortů. Příkladem by nám mohl 
být Bílý dům za R. Reagana a relativně malý Reaganův zájem o 
kaţdodenní fungování administrativy. Podobně George W. Bush měl silnou 
tendenci přenášet odpovědnost na klíčové poradce; tzv. válka proti 
terorismu, zahájená v roce 2001, ho však přiměla osvojit si razantnější styl. 
Vůdcovství ve stylu laissez-faire není samo o sobě v rozporu s ideovým 
vedením, nepochybně však vyţaduje, aby jako ideové cíle byly 
prezentovány pouze obecně formulované strategické vize. K přednostem 
tohoto stylu patří, ţe svěřuje větší odpovědnost podřízeným a ţe tudíţ můţe 
navozovat harmonii, iniciovat týmovou práci a vůdcům umoţňovat, aby se 
soustředili na věci politické a volební, protoţe je zbavuje břemene 
manaţerských úkolů. Na druhé straně můţe ale také vést k ma- 
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lé koordinovanosti vládní politiky, jelikoţ ministrům a úředníkům se jím 
vytváří aţ příliš velký prostor ke sledování vlastních zájmů a záměrů. 
Například aféra Irán - kontra ukázala, jak málo byl prezident Reagan 
obeznámen s činností funkcionářů Ústřední zpravodajské sluţby (CIA) 
a pracovníků Bílého domu, za které údajně odpovídal. 

Naopak při vůdcovství transakčním si vůdce daleko víc „namáčí 
vlastní prsty". Transakční vůdcové se staví pozitivně k tvorbě politiky 
a k řízení vlády; tím, co je motivuje, jsou však cíle a úvahy v podstatě 
pragmatické. Je pravděpodobné, ţe k hlavním budou patřit udrţení jedno-
ty strany a soudrţnosti vlády, získávání stále větší podpory veřejnosti a po-
silování důvěryhodnosti před voličstvem. Takoví vůdci si počínají jako 
makléři, kterým jde o zachování kolegiálního vzezření vlády; sjednávají 
proto kompromisy a vyvaţují konkurující si jednotlivce, frakce a zájmy. 
V USA lze za transakční vůdce označit Lyndona Johnsona a George Bus-
he st, ve Spojeném království Harolda Wilsona a Johna Majora. Jde o vůd-
covský styl převáţně manaţerský, dokonce technokratický, který má tu 
přednost, ţe je dravě a nepokrytě praktický a vytváří prostor pro taktické 
manévrování. Hlavním jeho záporem ovšem je, ţe takoví vůdci mohou být 
chápáni jako oportunističtí čachráři, kteří postrádají pevné zásady či vlast-
ní názory. To ilustrovala příhoda, k níţ došlo během prezidentské kampa-
ně v roce 1992 v USA: George Bush se tehdy přiznal - a velmi si tím ublí-
ţil -, ţe neví, o čem je řeč, kdyţ někdo mluví o „vizích". 

V případě transformačního vůdcovství je vůdce spíše inspirátorem 
a vizionářem neţ koordinátorem nebo manaţerem. Takoví vůdci nejen ţe 
jsou motivováni jasnými a pevnými ideologickými postoji, ale jsou také 
dostatečně odhodlaní a mají dostatečnou politickou vůli, aby je uvedli do 
praxe. Místo aby usilovali o kompromisy a konsens, snaţí se získávat 
podporu ve vládě, ve své straně a ve veřejnosti, aby svou vizi uskutečni-
li. Howard Gardner (1996) napsal, ţe vůdce je „jedinec, který vytváří celý 
příběh". Účinnost takového vůdce závisí na tom, nakolik je „zosobně-
ním" příběhu a nakolik příběh souzní s širokou veřejností. 

Například generál de Gaulle přetvořil politické vůdcovství ve Francii 
jak tím, ţe se prezentoval jako „otec" a „vůdce národa", tak tím, ţe v po-
době Páté republiky nastolil v zemi prezidentský systém. Velmi podobný 
styl si ve Spojeném království osvojila Margaret Thatcherová, jejímţ zá-
měrem, se kterým se při nástupu do funkce nijak netajila, bylo řídit vládu, 
zaloţenou na „jasném názoru". To, ţe se termínů jako gaullismus a that-
cherismus dodnes uţívá, svědčí o přetrvávajícím vlivu ideologických vizí 
těchto vůdců. Také Tony Blair zaujal transformační postoj; nejprve pře-
tvořil Labouristickou stravu v „nové" labouristy, pak se postaral o to, aby 
jeho vláda nešla cestou tradičních socialistických priorit, ale „třetí cestou", 
a konečně si pěstoval obraz světového státníka. Není výjimkou, ţe trans-
formační vůdcovství se pojí s populismem -je to projev touhy těchto vůdců 
jasně demonstrovat, ţe vyjadřují zájmy „lidu" a ţe mají před očima to, 
čím „lid" ţije. Síla transformačního vůdcovství spočívá v tom, ţe se stává 
východiskem k prosazování radikálních programů sociálních, ekonomic-
kých nebo politických reforem; můţe však také podněcovat tendence k au-
toritářství a vést k ideové nekompromisnosti. Na M. Thatcherovou lze tu-
díţ pohlíţet i jako na jednu z obětí thatcherismu: v roce 1990 doplatila na 
svůj pánovitý vůdcovský styl a na svou neochotu změnit politické priority 
dokonce i v situaci, kdy se staly voličsky nepopulární. 
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Pojem 
Populismus 
Slovem populismus 
(populism, z lat. 
populus, lid) se 
označovala některá 
politická hnutí a 
označovaly se jím 
některé tradice 
politického myšle-
ní. Hnutí nebo stra-
ny uváděné jako 
populistické se vy-
značovaly tím, ţe 
se prezentovaly ja-
ko zastánci „oby-
čejných" lidí před 
„zkaţenými" eko-
nomickými nebo 
politickými elitami 
. Jako politická 
tradice je populis-
mus projevem ná-
zoru, ţe instinkty a 
přání lidu jsou 
hlavním legitimním 
vodítkem poli-
tického konání. Po-
pulističtí politikové 
se tudíţ obracejí 
přímo k lidu a tvr-
dí, ţe vyjadřují jeho 
nejvlastnější přání a 
naděje; ţádným 
zprostředkujícím 
institucím se přitom 
nevěří. Třebaţe 
populis-mus můţe 
být spjat s 
jakýmkoli problé-
mem i s jakoukoli 
ideologii, obvykle 
se hodnotí jako sa-
mou svou podsta-
tou autoritařský, a 
„populisticka" 
demokracie se chá-
pe jako nepřítel de-
mokracie „pluralit-
ní" (viz str. 98). 

Bez ohledu na vůdcovský styl, který si osvojí, si lze důvodně myslet, 
ţe moderní političtí vůdci musí čelit větším problémům a výzvám neţ je-
jich předchůdci. To je velice důleţité, jelikoţ postoje k vůdcům i to, jak 
je účinnost vůdcovství vnímána, výrazně ovlivňují celkový pohled lidí 
na politický proces. Prvním problémem, před kterým vůdcové stojí, je to, 
ţe moderní společnosti jsou uţ natolik sloţité a vpletené do globálních vli-
vů, ţe pro politiky je téměř nemoţné zajistit, aby se vůbec něco udělalo. 
Vůdcové jsou tudíţ přímo odsouzeni, aby zklamávali a nesplňovali oče-
kávání, která s nimi lidé spojují. Za druhé, vůdcové doplácejí na to, ţe se 
hroutí staré ideové a morální jistoty; je tudíţ daleko obtíţnější produkovat 
působivá vyprávění, která se mezi lidmi setkají s širokým ohlasem. 

Za třetí, moderní společnosti jsou stále různorodější a fragmentova-
nější. Političtí vůdci tudíţ zjištují, ţe je stále těţší získat si politickou ob-
libu vyplývající ze společné kultury a sdílených hodnot. Konečně za 
čtvrté, mezi světem politiky a světem mimo politiku nejspíš vznikla kul-
turní propast. Politickými vůdci jsou stále častěji kariérní politikové, je-
jichţ ţivotní styl, vnímání a dokonce i jazyk se vzdalují tomu, co leţí na 
srdci soukromým občanům. Moderní vůdci uţ rozhodně nejsou přijímáni 
jako zdroj inspirace a jako vyjadřovatelé nadějí a tuţeb lidu, ale spíše 
jako sebestřední sobci, kteří mají před očima jen vlastní zájmy a ztratili 
kontakt s lidmi. Jestliţe a nakolik tomu tak je, lidé začínají být odcizeni 
běţné politice a po zdroji politického vůdcovství se moţná poohlíţejí 
i někde jinde. 

 

Shrnutí 

> Exekutivní část státního aparátu - exekutiva - odpovídá za provádění 
politických opatření. Politickou exekutivu tvoří jádro výše postavených 
funkcionářů a je to zhruba totéţ co „momentální vláda" nebo „adminis-
trativa". Rozdíl mezi exekutivou politickou a byrokratickou je však často 
stírán značnou sloţitostí procesu tvorby politiky. 
> Politická exekutiva funguje jako „velitelské stanoviště" státního apa-
rátu a plní řadu úkolů spjatých s vůdcovstvím. Patří mezi ně reprezentace 
státu při ceremoniálních příleţitostech, poskytování politického vůd-
covství ve vztahu ke strategickým prioritám, získávání lidové podpory 
pro vládu či administrativu, dozor nad byrokratickou mašinérií a přebí-
rání iniciativy při vnitropolitických nebo mezinárodních krizích. 
> V prezidentských exekutivách se výkonná moc soustřeďuje v rukou 
prezidenta, který je zároveň hlavou státu a hlavou (šéfem) vlády, stojí 
však proti shromáţdění, které je ústavně a politicky nezávislé. Premiéři 
v parlamentních systémech působí prostřednictvím dvou hlavních sou-
borů vztahů: za prvé se svými kabinety, ministry a ministerstvy, za druhé 
se svými politickými stranami a shromáţděními, od nichţ jejich moc 
pochází. 
> Moc šéfů exekutivy byla značně posílena tendencí médií i všeho, co 
souvisí s volbami, soustředit se na osobnosti a na „image", šancemi, kte-
ré nabízejí mezinárodní události a různá setkání na nejvyšší úrovni a které 
umoţňují stavět na odiv státnictví, i potřebou politického a ideového 
vedení v exekutivě, která je stále rozsáhlejší a sloţitější. Tím, co však je-
jich moc brzdí, je důleţitost jednoty vlády a politické strany, potřeba za-
chovat si podporu ve shromáţdění a obtíţe spojené s kontrolováním roz-
pínající se byrokratické mašinérie. 
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> Politické vůdcovství se chápalo různě. Interpretovalo se jako osobní 
nadání, jehoţ základem jsou vlastnosti jednotlivce, například charisma, 
jako sociologický fenomén, kdy se vůdci stávají výrazem určitých kon-
krétních společenskohistorických sil, jako organizační nezbytnost vyvě-
rající z potřeby důsledného a jednotného řízení a jako politická dovednost, 
které se vůdci mohou naučit, chtějí-li manipulovat svými kolegy a masami. 
> K dosahování svých cílů si vůdci osvojují nejrůznější postupy (strategie). 

Vůdcovství typu laissez-faire se snaţí posilovat harmonii a týmovou práci, 
a to rozšiřováním odpovědnosti podřízených. Transakční vůdcovství 
vůdcům umoţňuje postupovat jako makléři a vyvaţovat konkurující si 
frakce a zájmy. Transformační vůdcovství klade značný důraz na mobili-
zaci podpory vůdcovou schopností inspirovat a prosazovat vlastní vizi. 

Otázky k diskusi 

- Za jakých okolností mohou hlavy států hrát významnou politickou roli? 

- Je moc přesvědčovat jedinou mocí, kterou šéf exekutivy disponuje? 
- Jsou mocnější prezidenti nebo premiéři? 
- Je kolektivní vláda kabinetu zásadou, kterou stojí za to zachovat? 
- Máme silné vůdce obdivovat nebo se jich máme obávat? 
- Je kult osobnosti rysem všech politických systémů nebo jen systémů 

diktátorských? 

- Je pravda, ţe máme takové politické vůdce, jaké si zaslouţíme? 
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KAPITOLA 17 

Byrokracie 

„Byrokracie je obří mechanismus, který udrţují v chodu trpaslíci." 
Honoré de Balzac, Epigramy 

Ve mnoha lidech vyvolává slovo byrokracie představy nevýkonnosti 
a zbytečných formalit, které člověka jen zdrţují: je to prostě „úřední šiml". 
V politologii označujeme slovem byrokracie správní aparát státu, tedy 
početné zástupy pracovníků státní sluţby a úředníků, kterým jsou svěře-
ny práce spojené s vládnutím. Jiní jdou ve šlépějích Maxe Webera a by-
rokracii chápou jako určitou formu organizace, se kterou se setkáváme 
nejen ve vládě, ale ve všech oblastech moderní společnosti. Je však mi-
mo jakoukoli pochybnost, ţe souběţně s tím, jak se rozrostla vláda a roz-
šířily se její úkoly, hraje byrokracie v politickém ţivotě stále význam-
nější roli. Nad pracovníky státní sluţby uţ nelze mávnout rukou jako nad 
pouhými administrátory neboli uskutečňovateli politických opatření: 
v politickém procesu jsou to klíčové figury, které někdy své země fak-
ticky řídí. Za fasádou reprezentace a demokratické odpovědnosti se mů-
ţe skrývat „vláda úředníků". Organizace a kontrola moci byrokracie je 
tudíţ jedním z nejzávaţnějších problémů moderní politiky, jehoţ řešení 
není v ţádném politickém systému snadné. 

V 17. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Co je byrokracie? 
- Jaké jsou hlavní teorie byrokracie? 
- Jaké funkce byrokracie plní? 
- Jak jsou a jak by měly být byrokracie organizovány? 
- Proč jsou byrokraté tak mocní a proč moc byrokracie vzrostla? 
- Jak a s jakým úspěchem jsou byrokracie kontrolovány? 

Různé teorie byrokracie 

Otázka byrokracie vyvolává mocné politické vášně. V moderním ob-
dobí to byly vţdy vášně negativní. Liberálové byrokracii kritizují, ţe není 
transparentní a odpovědná. Socialisté, zejména marxisté, ji odsuzují 
jako nástroj třídního útlaku. Nová pravice zase líčí byrokraty jako lidi, 
kteří sledují jen vlastní zájem a jsou bytostně nevýkonní. Za těmito pro-
tichůdnými názory se skrývá zásadní neshoda pokud jde o samu podstatu 
byrokracie. Slovo byrokracie se prostě uţívalo toliko různými způsoby, 
ţe od pokusu vypracovat nějakou souhrnnou definici můţeme moţná 
zcela upustit. Albrow (1970: 84-105) zaznamenal dokonce sedm mo-
derních koncepcí byrokracie: 

- byrokracie jako racionální organizace, 
- byrokracie jako organizační nevýkonnost, 
- byrokracie jako vláda úředníků, 
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- byrokracie jako veřejná správa, 
- byrokracie jako správa uskutečňovaná úředníky, 
- byrokracie jako organizace, 
- byrokracie jako moderní společnost. 

V těchto různých koncepcích a kontextech se do jisté míry odráţí 
skutečnost, ţe na byrokracii pohlíţely různé vědní obory různě. Například 

politologové tradičně chápali byrokracii tak, jak samo slovo byrokracie to 
naznačuje, tj. jako „vládu kanceláří", tedy jako vládu jmenovaných 
úředníků. J. S. Milí (viz str. 66) proto ve svých Úvahách o zastupitelské 
vládě (1861) byrokracii postavil do protikladu se zastupitelskou, 
reprezentativní vládou, jinak řečeno s vládou volených a odpovědných 
politiků. V sociologii se byrokracie obvykle chápala jako zvláštní typ or-

ganizace, jako systém spíše správy neţ vládnutí. V tomto smyslu se s by-
rokracií setkáváme nejen v demokratických i autoritárských státech, ale 
také v obchodních firmách, v odborech, v politických stranách atd. Naopak 
ekonomové někdy pokládají byrokracie za specificky „veřejné" organizace. 
Pro byrokracie je tudíţ příznačné, ţe jsou financovány z daní a proto je 

neukázňuje ani motiv zisku, ani nutnost reagovat na tlaky trhu. Abychom si 
tyto různé pohledy na byrokracii alespoň trochu ozřejmili, pojednáme o 
třech různých teoriích byrokracie: 

- byrokracie jako racionálně-správní mašinérie, 
- byrokracie jako konzervativní mocenský blok, 

- byrokracie jako zdroj nadměrné nabídky ze strany vlády. 

Model racionální správy 

Vědeckému studiu byrokracie dominovalo dílo Maxe Webera (viz str. 

233). Pro Webera byla byrokracie „ideáltypem" (viz str. 38) vládnutí na 
základě nikoli tradice nebo charismatu, ale systému racionálních pravidel. 
Weber identifikoval soubor zásad, kterými se byrokratická organizace 
údajně vyznačuje. Z nich nejdůleţitější jsou: 

- sféry jurisdikce jsou jasně a pevně vymezeny zákony nebo pravidly; 
- existuje přesně stanovená hierarchie, která zajišťuje, ţe níţe postavené 

úřady jsou v rámci „řetězce velení" kontrolovány úřady vyššími; 

- věci se vyřizují písemně a za pouţití spisového systému; 
- autorita úředníků je neosobní a je zcela dána funkcí, kterou zastávají, 

nikoli jejich osobním statusem; 
- byrokratická pravidla jsou dostatečně přesná, aby prostor pro volné 

uváţení (diskreci) byl co nejmenší; 

- jmenování a povyšování v rámci byrokracie se opírá o profesionální 
kritéria jako jsou odborná připravenost, odborné znalosti a způsobilost k 
administrativní práci. 

Podle Webera je hlavním rysem byrokracie její racionalita, jelikoţ v 
byrokratizaci se odráţí růst spolehlivých, předvídatelných a především 
účinných nástrojů organizování společnosti. Pro Webera byla byrokracie 
formou organizace, která je příznačná pro moderní společnost a jejíţ ne-

ustálá expanze je nezvratná. To není jen výsledek odborné převahy by-
rokracie nad jinými druhy správy, ale i důsledek značné ekonomické, po-
litické a kulturní rozvinutosti. Byrokratizace těsně souvisí se vznikem 
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kapitalistických ekonomik, zejména s větším tlakem na ekonomickou 
výkonnost, a s nástupem velkých podnikatelských firem. Rovněţ vývoj 
moderního státu a jeho stále širší zasahování do sociální a ekonomické 
sféry vedly k růstu mocných vládních byrokracií. 

Podle Webera k byrokratizaci přispěla i demokratizace, jejíţ tlak 
oslabil takové ideje jako jsou tradice (viz str. 234), privilegium a povin-
nost, které nahradil vírou v otevřenou soutěţ a meritokracii. Weber věřil, 
ţe proces „racionalizace" povede k tomu, ţe všechny industriální spo-
lečnosti - ať uţ se nazývají kapitalistické nebo komunistické - si budou 
stále podobnější, jakmile si osvojí byrokratické formy organizace. Tuto 
teoretickou variantu, později pojmenovanou teorie konvergence, dále 
rozvinul James Bumham (1905-1987), a to v díle Manažerská revoluce 
(1941). Podle tohoto zakladatelského díla manažerismu vládne ve 
všech průmyslově vyspělých společnostech - bez ohledu na ideologické 
rozdíly mezí nimi - třída manaţerů, technokratů a státních úředníků, je-
jichţ moc tkví v jejich odborných znalostech a správních dovednostech. 

Weber si však uvědomoval, ţe byrokracie není jen poţehnáním. Za 
prvé, za organizační výkonnost se zaplatí demokratickou participací. By-
rokratizace posílí tendence k hierarchizaci, i kdyţ zaloţené na zásluhách, 
tedy na schopnostech; to bude znamenat, ţe shora budou „velet" vysoce 
postavení úředníci, nikoli zdola masy. Tím bude rozbit socialistický sen 
o diktatuře proletariátu, která, jak Weber předpověděl (později se ukáza-
lo, ţe správně), se změní v „diktaturu úřednictva". V tomto smyslu vy-
vodil Weber obdobné závěry jako jeho přítel Robert Michels (1878-
1936), který na základě studia politických stran zformuloval ţelezný 
zákon oligarchie (viz str. 274). 

Pokud jde ale o vyhlídky liberální demokracie, byl Weber menší pe-
simista neţ Michels. I kdyţ uznával ţe byrokraté mají tendenci usilovat 
o zvěčnění byrokracie a o rozšíření jejích správních funkcí, byl přesvěd-
čen, ţe tomu lze přinejmenším čelit vyuţíváním liberálních nástrojů ty-
pu volební konkurence a institucionální fragmentace. Weber upozornil 
i na další potenciální nebezpečí, které by nadvláda byrokratického ideá-
lu mohla přivodit, totiţ na „rozškatulkování ducha", k němţ by mohlo 
dojít v důsledku odosobněnějšího a zmechanizovanějšího sociálního 
prostředí. Rozum a byrokracie by se tudíţ mohly změnit v „ţeleznou 
klec", která omezí nejen lidské vášně, ale i svobodu jednotlivce. 

Model mocenského bloku 

Pohled na byrokracii jako na mocenský blok je do značné míry pro-
duktem socialistické analýzy, zejména marxismu. Marx (viz str. 73) sice 
nevytvořil ţádnou ucelenou teorii byrokracie typu teorie Weberovy, v je-
ho dílech lze však snadno objevit náběhy k ní. Marx nepojímal byrokra-
cii jako důsledek vzniku sloţité industriální společnosti, ale spojoval ji 
spíše se zvláštními potřebami kapitalismu. Víc ho proto zajímala třídní 
úloha státní byrokracie neţ byrokratizace jako širší společenský feno-
mén. V byrokracii spatřoval především mechanismus, pomocí něhoţ se 
prosazují zájmy burţoazie a obhajuje se kapitalistický systém. 

Tuto analýzu třídní předpojatosti státní byrokracie dále rozvinuli neo-
marxisté například Ralph Miliband (1969). Zvláštní pozornost byla při-
tom zaměřena na schopnost vysoce postavených pracovníků státní sluţ-
by vystupovat jako konzervativní vetující skupina a oklešťovat, ba do- 

Pojem 
Byrokracie 
Byrokracie (bure-
aucracy, doslova 
„vláda úradů" resp. 
„vláda úředníku") 
je v běţném jazyce 
termín hanlivý, 
jímţ se označuje 
nesmyslná ad-
ministrativní rutina 
čili „úřední šiml" 
(red tané). Ve spo-
lečenských vědách 
se tento termín uţí-
vá ve významu 
konkrétnějším a 
neutrálnejším, 
vztahuje se však na 
jevy ták různé jako 
jsou vláda nikým 
nevolených úřední-
ků, správní maši-
nérie vládnutí a ra-
cionální způsob or-
ganizace. Navzdory 
neshodám, kde 
všude se s ní setká-
váme a v čem tkví 
její podstata, se 
obecně přijímá, ţe 
k rysům byrokracie 
patří abstraktní 
(neosobní) organi-
zace a profesionální 
správa podle sta-
novených pravidel. 
Méně problémů Je s 
pouţitím terminu 
byrokracie ve srov-
návací politologii. 
Zde se jím označuje 
správní aparát státu 
a byrokraty se 
rozumí nevolení 
státní úředníci ne-
boli pracovníci 
státní sluţby (civil 
servants). 

Teorie konvergen-
ce {convergence 
thesis). Teorie, po-
dle níţ politicko-
ekonomické faktory 
nutně způsobí, ţe 
kapitalistické a so-
cialistické státy si 
budou stále podob-
nější. 

Manažerismus 
(managerialism). 
Teorie, podle níţ 
třídní rozdíly byly 
v moderní společ-
nosti nahrazeny 
rozdíly zaloţenými 
na postavení v řídí-
cím aparátu a na 
byrokratické moci; 
technokracie (vláda 
expertů čili specia-
listů). 
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Lev Davidovič Trockij (1879-1940) 
Ruský marxistický politický myslitel a revolucionář. Byl jedním z prvních kritiků 
Leninova učení o straně. Jako předseda petrohradského sovětu z roku 1905 se Troc-
kij v roce 1917 přidal k bolševikům a stal se komisařem zahraničních věcí a později 
komisařem obrany. Po Leninově smrti v roce 1924 byl nejprve politicky izolován, 
později zcela vymanévrován a v roce 1929 vypovězen ze Sovětského svazu. V roce 
1940 byl v Mexiku na Stalinův pokyn zavraţděn. Trockého příspěvek k marxismu 
spočívá v teorii „permanentní revoluce", v soustavném zdůrazňování internaciona-
lismu a v analýze stalinismu jako jedné z forem „byrokratické degenerace". 

konce blokovat radikální návrhy socialistických ministrů a socialistických 

vlád. Podle Milibanda jsou vrcholní pracovníci státní sluţby „konzervativní 
v tom, ţe v jim přidělené oblasti jsou vědomými nebo nevědomými 
spojenci stávajících ekonomických a společenských elit" (str. 123). Tak je 
tomu z několika důvodů. Z nich nejevidentnější je ten, ţe navzdory for-
málně poţadované politické neutralitě (viz str. 322) mají vysoce postavení 
pracovníci státní sluţby stejné vzdělání a stejný společenský původ jako 

průmyslníci a manaţeři firem, a proto také mají tendenci sdílet jejich ideje, 
předsudky a celkový pohled na svět. Proti moţnosti, ţe by pracovníci státní 
sluţby, stojící na prahu své kariéry, projevili sympatie k radikalismu nebo 
socialismu, se staví i předpisy upravující jejich nábor a povyšování, které 
mají zajistit jejich ideovou „rozumnost". 

Miliband byl přesvědčen, ţe nejdůleţitějším faktorem, který posiluje 

konzervativní postoje vyšších státních úředníků, je jejich neustále narůs-
tající blízkost světu velkého kapitálu. Je to důsledek stále širších státních 
zásahů do ekonomiky, zajišťujících trvalé vztahy mezi podnikatelskými 
uskupeními a pracovníky státní sluţby, kteří nakonec definují „národní 
zájem" v souladu s dlouhodobými zájmy soukromých kapitalistických 
firem. Tento vztah je dále posilován neustálou výměnou personálu mezi 

vládou a podnikovou sférou (často se zde hovoří o „turniketu"), kdy se 
státní byrokracie rekrutuje ze soukromého sektoru, který zase pracovníkům 
státní sluţby při jejich penzionování nabízí lukrativní místa. Z této analýzy 
vyplývá jediné: jestliţe jsou vysoce postavení byrokraté provázáni se zájmy 
kapitalismu, je to významná překáţka kaţdého pokusu o nastolení 
socialismu ústavní cestou. 

Jednou z váţných slabin marxistické teorie demokracie je, ţe si málo 
všímá problému byrokratizace socialistických systémů. Pro Marxe a 
Engelse byl tento problém zprovozen ze světa předpokladem, podle něhoţ 
jakmile vznikne beztřídní komunistická společnost, „odumře" spolu se 
státem i byrokracie. Proto musel marxismus čelit kritice představitelů 
společenských věd, kteří - jako například Weber a Michels -tvrdili, ţe 

byrokracie je obecnější společenský jev, který socialistický důraz na 
společenské vlastnictví a plánování můţe jenom posilovat. Po 
zkušenostech s komunismem 20. století uţ marxističtí myslitelé nemohou 
tento problém ignorovat. 

Nejvlivnější marxistickou analýzu postkapitalistické byrokracie podal 
Lev Davidovič Trockij. V knize Zrazená revoluce (1937) upozornil 

zejména na problém „byrokratické degenerace". Kombinace ruské zao-
stalosti a politické nezkušenosti proletariátu vyústila podle jeho názoru v 
situaci, kdy státní byrokracie mohla růst, zasahovat do stále širšího okruhu 
problémů a blokovat pokrok na cestě k socialismu. Stalinská diktatura tak 
byla pouze politickým výrazem těchto základních zájmů byro- 
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kracie, zcela odtrţené od zájmů mas. Zatímco Trockij povaţoval byro-
kracii za společenskou vrstvu, kterou lze odstranit politickou revolucí, 
jugoslávský disident (a někdejší spolupracovník maršála Tita) Milován 
Djilas (1911-1995) ji zpodobil jako „novou třídu". Podle Djilase (1957) 
moc byrokracie v ortodoxních komunistických reţimech vyvěrá z toho, 
ţe vládne produktivním bohatstvím; proto se komunistické systémy stále 
více podobaly jakémusi státnímu kapitalismu. 

Model nadměrné nabídky byrokracie 

Představu, ţe kritikové byrokracie přicházejí výlučně zleva, vyvrátil 
nástup teorie racionální volby a teorie veřejné volby (viz str. 294). Obě ty-
to teorie výrazně ovlivnily Novou pravici a pomohly zformovat zejména 
její názory na podstatu státu a na vznik „velké vlády", resp. „velkého stá-
tu". Pro tento model byrokracie má základní význam jeho zaměření na zá-
jmy a motivace samotných byrokratů. Teorie racionální volby vychází ze 
stejných předpokladů o povaze člověka jako neoklasická ekonomie, totiţ 
z toho, ţe lidé jsou rozumně uvaţující tvorové, usilující o vlastní prospěch 
čili maximalizátoří uţitku. Teorie veřejné volby, která hraje významnou 
roli zejména v USA a je spojována s virginskou politologickou školou, 
aplikuje tento model ekonomického rozhodování na veřejný sektor. 

Ve své knize Byrokracie a reprezentatitní vláda (1971) tvrdil William 
Niskanen, ţe vysoce postavení byrokraté, navzdory představě, která 
o nich panuje, totiţ ţe jsou to sluţebníci veřejnosti, jsou motivováni pře-
devším svým sobeckým kariérním zájmem, a proto se snaţí rozšiřovat 
svou agendu a posilovat rozpočtové částky, které se na ni vyčleňují. Pří-
činou je, ţe růst byrokracie dává pracovní jistotu, skýtá větší šance na 
povýšení, zvyšuje mzdy a úředníkům na nejvyšších pozicích přináší větší 
moc, intenzivnější zájem klientů a vyšší prestiţ. V byrokraciích je tudíţ 
skryta značná vnitřní dynamika, která vede k růstu samotného státu a k 
rozšiřování jeho funkcí. V očích Nové pravice pomáhá schopnost 
jmenovaných úředníků diktovat voleným politikům politické priority do 
značné míry vysvětlit, proč k růstu státu docházelo za vlád i značně roz-
dílného ideového profilu. Obdobně závaţné důsledky má pro Novou pra-
vici představa, ţe byrokraté jsou „od přírody" sociální demokraté; posi-
luje totiţ záměr Novou pravicí inspirovaných vlád zatlačit „hranice státu 
zpět". Tyto vlády jsou totiţ přesvědčeny, ţe - zjednodušeně řečeno -
nepodaří-li se zbrzdit nebo obejít moc byrokracie, jsou všechny snahy 
o sledování politik volného trhu odsouzeny k nezdaru. 

Kritika Nové pravice upozorňuje také na netrţní charakter státních 
byrokracií a vyvozuje pro ně nelichotivé závěry ze srovnání orgánů sou-
kromého sektoru na jedné straně a veřejného sektoru na straně druhé. 
Podle jejího názoru jsou orgány soukromého sektoru, například podni-
katelské firmy, strukturovány kombinací vnitřních a vnějších faktorů. 
Hlavním vnitřním ovlivňovatelem podnikání je snaha o maximalizaci 
zisku, která soustavným tlakem na sniţování nákladů ţene firmy ke stále 
větší hospodárnosti a výkonnosti. Pokud jde o vnější faktory, firmy 
fungují na konkurenčním trhu, který je nutí reagovat inovací produktů 
a cenovými úpravami na tlaky ze strany spotřebitelů. 

Byrokracie však motivem zisku ukázňovány nejsou. Jestliţe náklady 
převýší příjem, je zde vţdy daňový poplatník, aby účet vyrovnal. Státní 
byrokracie jsou nadto zpravidla monopoly, a tudíţ nejsou sebeméně nu- 
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ceny reagovat na tlaky trhu. Výsledkem je, ţe byrokracie (stejně jako 
všechny ostatní orgány veřejného sektoru) jsou nutně rozhazovačné a ze 
samé své podstaty nevýkonné. Nadto jejich sluţby jsou vţdy nekvalitní 
a neodpovídají potřebám nebo přáním konzumentů. Z této filozofie No-
vé pravice, shrnované do hesla „co je soukromé, je dobré, co je veřejné, 
je špatné", nutně vyplývá, ţe státní byrokracie je třeba omezit, a ţe všu-
de, kde je omezit nelze, je třeba uplatnit techniky řízení známé ze sou-
kromého sektoru. 

Kritikové obvykle tvrdí, ţe tato teorie je chybná, jelikoţ vytrhuje jed-
notlivce z jeho sociálního prostředí. Předpoklad, ţe lidé jsou vţdy racio-
nálně uvaţující sobci, kterým jde o vlastní zájem, do ní vnáší - pokračuje 
jejich argumentace - konzervativní předsudky. Jiní ale vyvodili z teorie 
veřejné volby závěry zcela odlišné. Například Dunleavy (1991) tvrdil, 
ţe jsou-li jednotliví byrokraté opravdu racionálně uvaţující aktéři, 
budou nejspíš upřednostňovat strategie, které vedou k přizpůsobování 
úřadů, nikoli, jak běţná teorie veřejné volby naznačuje, strategie, které 
vedou k maximalizaci rozpočtů. 

Posilování státu jde nepochybně ruku v ruce s prioritami, které míří 
k maximalizaci rozpočtů, zejména scházejí-li trţní síly, které by působily 
jako ukázňující faktor. Podniknout kolektivní akci, která by s tím něco 
udělala, je však velice obtíţné a vysoce postavení úředníci mají zpravidla 
větší zájem na pozitivních výsledcích souvisejících s jejich prací neţ na 
pozitivních výsledcích úzce finančních. Dunleavy naznačil, ţe byrokraté 
budou svou nejvyšší prioritu spatřovat spíše v tom, aby si zajistili práci, 
která odpovídá jejich schopnostem, a pruţné a lákavé pracovní 
prostředí. Je tomu tak jednak proto, protoţe výše postavení pracovníci 
státní sluţby jsou obzvlášť zainteresováni na tom, aby věci, které dělají, 
byly zajímavé a důleţité, jednak proto, protoţe zaměstnání ve veřejném 
sektoru jim sice dává malé šance na vyšší platy, na druhé straně však 
znamená zajištěné místo a vyhlídky na povýšení. Je jasné, ţe nejvýše 
postavení úředníci, kterým záleţí na tom, jak budou vypadat jejich 
úřady, budou pracovat zcela jinak neţ budovatelé říší podle démo-
nologie Nové pravice. 

Úloha byrokracií 

Funkce byrokracií 

Byrokracie zdánlivě plní jen jednu, ovšem neobyčejně důleţitou 
funkci. Jejich hlavním úkolem je realizovat a vynucovat zákony, které 
schválí legislativa, a politická opatření, o kterých rozhodne politická 
exekutiva. Zatímco jiné funkce vlády (jako jsou například reprezentace, 
tvorba politiky a artikulování zájmů) plní nejrůznější instituce, realizace 
politických opatření je věcí výlučně pracovníků státní sluţby, i kdyţ pra-
cujících pod vedením svých politických pánů. Weberovský model byro-
kracií jako racionálních a objektivních mašinérií nadto jako by oddělo-
val svět správy od světa politiky. V souladu s tímto názorem se na byro-
kraty hledí jako na pouhá strojová kolečka, jako na spolehlivé a výkon-
né správce, kteří fungují v rámci pevné hierarchie a podle jasně stanove-
ných pravidel. Realita je však značně odlišná. Třebaţe jsou formálně ně-
komu podřízeni a třebaţe jsou nestranní, byrokraté výrazně ovlivňují po-
litický proces a v kaţdém politickém systému tudíţ plní řadu důleţitých 
funkcí. Z nich nejdůleţitější jsou: 
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- vykonávání správy, 

- poskytování politických rad, 

- artikulování a agregování zájmů, 

- udrţování politické stability. 

Správa 

Hlavní funkcí byrokracie je implementovat neboli uvádět v ţivot zákony 
a politická opatření: je jí tudíţ svěřeno spravování všeho, co souvisí s 
vládnutím. Proto se o byrokracii někdy hovoří jako o správě, administrativě 
(administration), zatímco o politické exekutivě se hovoří jako o vládě 
(government). Z tohoto rozlišování vyplývá, ţe lze jasně odlišit roli politiků, 
kterou je politiku tvořit, a roli byrokratů, kterou je politiku realizovat, uvádět 
v ţivot, implementovat. Převáţná většina pracovníků státní sluţby, kteří ve 
světě působí, nepochybně plní téměř výlučně administrativní úkoly, sahající 
od realizace sociálních programů po regulování ekonomiky, udílení licencí a 
poskytování informací i rad občanům doma i v cizině. Rozsah byrokracií 
tudíţ úzce souvisí s celkovými úkoly vlády. Počet pracovníků britské státní 
sluţby narůstal po celé 20. století úměrně sílící roli vlády. V 70. letech do-
sáhl vrcholu (tehdy šlo o 735 000 osob), v důsledku neoliberálních přístupů, 
které se začaly uplatňovat od 80. let, se však sniţoval a v roce 1996 dosáhl 
čísla 499 000. Americká federální byrokracie se výrazně rozrostla v 
důsledku Nového údělu a dnes čítá více jak 2,5 milionu osob. V SSSR si 
systém ústředního plánování vyţádal aţ 20 milionů státních úředníků, kteří 
ho administrovali. 

Představa, podle níţ byrokraté jsou pouhými funkcionáři, kteří aplikují 

pravidla a provádějí příkazy vydané někým jiným, však můţe velmi mýlit. Za 

prvé, jelikoţ mnoho správních podrobností je nutně ponecháno na úřednících, 

můţe být pracovníkům státní sluţby zachována značná diskrece, aby 

rozhodovali, jak přesně se mají politická opatření realizovat. Za druhé, míra 

politické kontroly nad byrokracií se v jednotlivých zemích značně různí. 

Zatímco v Číně jsou státní úředníci vystaveni neustálé a přísné stranické 

kontrole, ve Francii a v Japonsku jim jejich vysoký status i pověst, které se 

díky své odbornosti těší, zaručují značnou autonomii. Za třetí, jako političtí 

poradci mají vysoce postavení pracovníci státní sluţby moţnost 

přinejmenším spoluovlivňovat politická opatření, která později budou muset 

administrativně zajišťovat. Politické poradenství 

Politický význam byrokracie je dán do značné míry tím, ţe byrokracie je 

hlavním zdrojem politických informací a rad, kterými vláda disponuje. Tato 
politická role pomáhá odlišit nejvýše postavené pracovníky státní sluţby, 
kteří jsou s politiky v kaţdodenním styku a od kterých se očekává, ţe budou 
vystupovat jako političtí poradci, od pracovníků středních a niţších, kteří se 
zabývají rutinními správními záleţitostmi. Diskuse o politickém významu 
byrokracií se tudíţ zpravidla týká právě této elitní skupiny vysokých státních 

úředníků. Teoreticky lze oddělit politickou odpovědnost byrokratů a 
politickou odpovědnost politiků. Politiku -policy - ve smyslu politických 
opatření (viz str. 422) údajně dělají politikové, zatímco byrokraté jenom radí. 
Politická role pracovníků státní sluţby se tak redukuje na dvojí funkci: 
prezentování politických 

Pojem 
Správa 

Termín správa (ad-
ministration) se uţívá 
mnoha způsoby. Lze 
ho uţít na označení 
souboru vysoce 
postavených 
pracovníků exekutivy: 
v USA se tak 
například hovoří o 
Clintonové správě 
(„Clinton 
administration") 
Častěji se jím 
označuje úkol spo-
čívající v koordi-
nování a provádění 
politických opatřeni 
(policy). Už samotným 
slovem administrativa 
se naznačuje, ţe jde o 
pomoc nebo sluţbu 
jiným (latinské 
sloveso mi-nistrare 
znamená mj. 
posluhovat a také 
obstarávat) V tomto 
smyslu jsou všichni 
pracovníci státní sluţ-
by součástí admi-
nistrativy. V uţším 
smyslu spravovat 
znamená nakládat s 
informacemi a 
kontrolovat; zde 

tedy jde o řídící 
funkce vysoce po-
stavených úředníku, 
na rozdíl od 
kaţdodenního pro-
vádění. Veřejná 
správa (public ad-
ministration) zna-
mená buď mecha-
nismy a instituce 
prostřednictvím ni-
chţ se veřejná poli-
tika uvádí v ţivot, 
nebo vědní obor 
který tyto mecha-
nismy studuje 
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Klientelismus 
(clientelism). 
Vztah, kdy státní 
orgány začínají 
slouţit zájmům 
skupin, které mají 
regulovat nebo 
kontrolovat. 

alternativ, které před ministry stojí, a -za druhé - hodnocení navrhovaných 

politických opatření co do jejich pravděpodobných výsledků a dopadů. 
Politický vliv vysokých úředníků dále omezuje skutečnost, ţe se buď po 
nich poţaduje politická neutralita, například ve Spojeném království, 
Japonsku a Austrálii, nebo ţe spadají pod systém politických jmenování, 
například v USA. 

Existují však důvody k domněnce, ţe politická role pracovníků státní 

sluţby je významnější, neţ jak bylo právě naznačeno. Neexistuje například 
jasný rozdíl mezi „děláním" politiky a poskytováním politických rad. 
Rozhodnutí se prostě přijímají na základě dostupných informací; to 
znamená, ţe na obsah jednotlivých rozhodnutí má vţdy vliv rada, které se 
dostane tomu, kdo rozhoduje. Nadto byrokraté jako hlavní zdroj informací, 
kterými politikové disponují, fakticky tok informací kontrolují: politikové 

vědí to, co jim státní úředníci řeknou. Informace lze tudíţ zatajovat nebo 
přinejmenším „upravovat", aby odráţely preference státní sluţby. Přesto je 
hlavním zdrojem moci byrokracie odbornost, tedy suma odborných 
znalostí, která je v byrokracii akumulována. Paralelně s rozšiřováním 
státních funkcí a s narůstající sloţitostí politiky jsou političtí „amatéři" 

téměř nutně stále závislejší na svých „profesionálních" byrokratických 
poradcích. 

Artikulace zájmů 
I kdyţ to k jejich formálně vymezeným funkcím rozhodně nepatří, 

byrokraté často pomáhají agregovat a někdy i vyjadřovat zájmy. Do kon-

taktu se zájmovými skupinami se byrokracie dostávají díky tomu, ţe im-
plementují politická opatření, ţe se podílejí na formulování politik a ţe 
poskytují rady. Tendence ke korporatismu (viz str. 293), které setřely 
hranice mezi organizovanými zájmy a státními orgány, to ještě posílily. 
Lékaři, učitelé, zemědělci, podniky apod. se tak stali „klientskými sku-
pinami", kterým příslušné státní orgány slouţí. Tyto skupiny jsou rovněţ 

neocenitelným zdrojem informací a rad. Politickému systému můţe takový 
klientelismus prospívat, jestliţe - a nakolik - pomáhá dospívat ke konsensu. 
Mohou-li se tyto organizované zájmy podílet na formulování politiky, 
budou nejspíš také zaujímat kooperativní postoje k politice vlády. 
Klientelismus ale můţe rovněţ nevhodně zasahovat do veřejných úkolů a 
povinností pracovníků státní sluţby. Pokud se zájmy skupin kryjí se zájmy 

byrokracie, můţe vzniknout politické pouto, které demokratičtí politikové 
nejsou s to zpřetrhat. 

Udržování politické stability 
Funkcí byrokracií je konečně i to, být v politickém systému jedním z 

ohnisek stability a kontinuity. To se někdy povaţuje za zvlášť důleţité v 

rozvojových zemích, kde existence sboru odborně připravených kari-érních 
úředníků můţe být jedinou zárukou spořádaného a spolehlivého vládnutí. 
Stabilita závisí do značné míry na statusu byrokratů jako stálých a 
profesionálních pracovníků státní sluţby: zatímco ministři a vlády 
přicházejí a odcházejí, byrokracie zůstává. Základem Northcotových a 
Trevelyanových reforem z roku 1870, které vedly ke vzniku moderní 

britské státní sluţby, byly zásady nestranného výběru, politické neutrali-ty, 
definitivy a anonymity. Dokonce i v USA, kde jsou vysoce postavení státní 
úředníci jmenováni podle politických kritérií (hovoří se o tzv. 
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systému kořisti - „spoils systém"), tvoří většinu federálních byrokratů 
kariérní pracovníci státní sluţby. 

Kontinuita však můţe mít i nevýhody. Kde neexistuje účinná veřejná 
kontrola a odpovědnost, můţe nepochybně vést i ke zkorumpovanosti, 

resp. ke korupci. S tím se setkáváme v mnoha rozvojových zemích, kde se 

korupce snoubí s masovou chudobou a diskriminací. V jiných případech 
můţe definitiva vyvolávat u pracovníků státní sluţby sklony k arogantnímu 
chování a výlučnosti nebo konzervativní předpojatost. Kariérní pracovníci 
státní sluţby si mohou začít myslet, ţe dokáţí lépe definovat společné 
dobro neboli obecnou vůli neţ volení politikové. Mohou se tudíţ domnívat, 
ţe mají pravdu, kdyţ čelí radikálním nebo reformistickým politickým 

tendencím; povaţují se totiţ za stráţce národních zájmů. 

Organizace byrokracií 

Weberova teorie byrokracie - a v tom je jedna z jejích slabin - nazna-
čuje, ţe úsilí o efektivitu a racionalitu povede k tomu, ţe na celém světě se 
prosadí v zásadě obdobné byrokratické struktury. Weberův „ideáltyp" tudíţ 
přehlíţí skutečnost, ţe byrokracie mohou být různě organizovány a ţe 

rozdíly mohou vyplývat i z politického, sociálního a kulturního kontextu, 
ve kterém fungují. To, jak jsou byrokracie organizovány, je důleţité ze 
dvou důvodů. Má to vliv na správní účinnost vlády a ovlivňuje to také mí-
ru, v níţ lze dosáhnout veřejné odpovědnosti a politické kontroly. Problém 
organizace však nabyl ještě hlubšího významu: počínaje zejména 80. léty 
se totiţ začalo naléhat na sniţování veřejných výdajů. Zčásti se v tom 

projevuje rostoucí obliba myšlenek Nové pravice. Je to však i jeden z 
důsledků ekonomické globalizace. Mnoho států tudíţ usilovalo o 
zracionalizování své administrativní mašinérie; někdy se v této souvislosti 
hovořilo o „znovuvynalézání vlády". Tento proces má ovšem závaţné 
politické a dokonce i ústavní důsledky. 

Všechny státní byrokracie jsou tak či onak organizovány podle účelů a 

funkcí. Toto se dosahuje vytvářením ministerstev a jiných správních 
orgánů (agentur), které mají odpovídat za jednotlivé oblasti politiky: 
školství, bytovou výstavbu, obranu, boj proti drogám, daně atd. Počet 
ministerstev a agentur se pochopitelně stát od státu liší a liší se i v čase, a to 
podle toho, jak se v těchto orgánech dělí nebo naopak slučuje odpovědnost 
za jednotlivé oblasti. Například v USA se rozšiřování funkcí státu odrazilo 

ve vytvoření Ministerstva zdravotnictví a sociálních sluţeb (1953) a 
Ministerstva pro bytovou výstavbu a rozvoj měst (1965). Ve Spojeném 
království se v důsledku rozšiřování funkcí státu vytvořilo v roce 1997 
Ministerstvo kultury, médií a sportu a Ministerstvo zaměstnanosti bylo v 
roce 2001 nahrazeno Ministerstvem práce a důchodového zabezpečení. 

Nejdůleţitějším rysem těchto funkčně definovaných byrokracií je míra 
jejich centralizace nebo decentralizace. Systémy, se kterými se setkáváme 
v dosud existujících komunistických reţimech, například v Číně, a které na 
všech úrovních podléhají přísnému stranickému dozoru a vedení, patří k 
nejcentralizovanějším byrokraciím na světě. I v rozsáhlých a sloţitých 
komunistických byrokraciích se však vytvořil značný prostor pro 

nezávislost jednotlivých byrokratických útvarů a ministerstev. Například 
sovětská byrokracie, navzdory formálnímu vedení komunistic- 

Pojem 

Zkorumpovanost 
V nejširším slova 
smyslu hovoříme 
o zkorumpovanosti 
(corruption) jako i 
morální zkaţenosti, 
resp. poskvr-
něnosti. Proto se 
také říká, ţe moc 
korumpuje: vyvo-
lává v člověku tou-
hu panovat a činí 
ho necitlivým k 
utrpení druhých. 
V uţším slova 
smyslu jde o polo- 
pravnický termín, 
kterým označujeme 
stav, kdy člověk 
své povinnosti, ze 
jména veřejné, ne 
plní „řádné", jeli 
koţ sleduje nějaký 
osobní prospěch. 
Ve většině případů 
má zkorumpova 
nost povahu mate 
riální nebo přímo 
finanční a v politi 
ce je jejím nejběţ 
nějším projevem 
úplatkářství (bribe- 
ry) neboli „podma- 
závání" („sleaze"). 
Míra zkorumpova 
nosti instituce nebo 
systému je dána řa 
dou různých fakto 
rů, mj. účinností 
brzd zvnějšku, 
úrovní administra 
tivní kázně, tím, 
nakolik působí 
vnitřní morální ko 
dexy a normy 
a celkovou úrovní 
ekonomického roz-
voje. 
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Pojem 

Resortismus 
Slovem resortismus 
(departmenta-lism) 
označujeme 
odstředivé tendence 
v rámci byro-
kratické struktury, 
které zvýrazním 
identitu jednotli-
vých ministerstev a 
agentur. Agentury 
tudíţ mohou sle-
dovat vlastní dílčí 
zájmy a čelit poli-
tické kontrole a 
obecnější správní 
kázni. Osobitou 
kulturu vládní 
agentury utvářejí 
takové faktory, ja-
kými jsou například 
odpovědnost za 
určitou oblast 
politických opatře-
ní, kolektivní zá-
jmy jejího úřednic-
tva a zájmy skupin 
klientů, kterým 
slouţí. Snahy 
vzdorovat resortis-
mu převáděním 
úředníků z jedné 
agentury do druhé 
nebo posilováním 
politického dozoru 
nad nimi jsou spo-
jeny s riziky, ţe 
poklesne odbornost 
a oslabí se speciali-
zace. Takové poku-
sy mohou být také 
narušovány tenden-
cí ministru a vyso-
ce postavených 
úředníků se „při-
způsobit" {to go 
native), tj. osvojit si 
kulturu příslušných 
ministerstev a 
nechat se jí pohltit. 

kou stranou, fungovala také jako mechanismus agregace a artikulace zá-
jmů; podobajíc se labyrintu, byla dokonce jakousi formou „institucio-
nálního pluralismu" (Hough, 1977). Ve Spojeném království byla státní 
sluţba tradičně centralizovaná. Řídí se jednotnými pravidly pokud jde 
o získávání nových pracovníků a jejich povyšování a má jednotný kariér-
ní a platový řád. Fultonova zpráva z roku 1966 do jisté míry ideál jednot-
né státní sluţby přímo posílila, protoţe vedla k likvidaci jejího dělení na 
základě úřednických, exekutivních a administrativních hodností, které se 
fakticky rovnalo dělení na „třídy". Jelikoţ však poloţila menší důraz na 
„obecně zaměřené" pracovníky ve vyšších funkcích („generalists") a na-
opak podtrhla význam specializace a úzce odborných znalostí, fakticky 
posílila „resortismus". Nadto zřízením Ministerstva pro státní sluţbu 
(později zrušeno), které mělo odpovídat za nábor pracovníků, povyšování 
a pracovní podmínky, posílila rovněţ autonomii byrokracie. 

Nejcentralizovanější liberálně demokratická byrokracie existovala 
tradičně ve Francii. Zatímco v zemích typu Spojeného království a Ně-
mecka se byrokracie utvářely v procesu reforem a přizpůsobování, fran-
couzský systém byl budován na základě správního modelu vytvořeného 
Napoleonem. Ten kladl důraz na vysoce centralizovaný a hierarchicky 
uspořádaný sbor expertů na jednotlivé oblasti, bytostně spjatých s dlou-
hodobými zájmy francouzského státu. Nejvyšším správním orgánem ve 
Francii je Státní rada (Conseil ďEtai), která poskytuje rady v legislativ-
ních a správních věcech a funguje i jako nejvyšší správní soud. Ecole 
Nationale ďAdministration a Ecole Polytechnique školí pracovníky stát-
ní sluţby a tzv. grands corps (vysokým funkcionářům státní správy a od-
borníkům) dodávají jedinečnou prestiţ. Do jisté míry však platí, ţe na-
poleonský model přísné kázně a uniformity nebyl nikdy zplna realizo-
ván. Nadále přetrvávají rozdíly mezi „generalisty" a specialisty, mezi 
grands corps a niţším úřednictvem a mezi konkurujícími si ministerstvy 
a jinými úřady, zejména mezi ministerstvem financí a významnými mi-
nisterstvy, která státní peníze utrácejí. 

Spojené státy jsou naopak příkladem decentralizované byrokracie. 
Federální byrokracie formálně funguje pod vedením amerického prezi-
denta jako šéfa administrativy. Je však natolik rozsáhlá a rozptýlená, ţe 
koordinovat ji a usměrňovat její činnost je pro všechny prezidenty ob-
rovský oříšek. Jednou z příčin její fragmentace je to, ţe funkce federální 
vlády se zčásti překrývají s funkcemi orgánů států a míst, se kterými je 
třeba spolupracovat, má-li se zajistit účinná implementace. Druhou pří-
činou jsou důsledky dělby moci (viz str. 333). Zatímco ministerstva 
a agentury pracují pod vedením prezidentovým, které prezident uskuteč-
ňuje prostřednictvím ministrů (tajemníků) a ředitelů, existuje spousta ne-
závislých regulačních komisí, které ustavil a financuje Kongres. Prezi-
denti sice předsedy těchto komisí jmenují, nemohou je však odvolávat 
a nemohou ani zasahovat do jejich Kongresem stanovených pravomocí. 
Třetí příčinou je napětí mezi pracovníky s definitivou, kteří jsou ustano-
vováni na základě konkurzu a zařazováni do některé z hodnostních tříd, 
a mnohem menším počtem osob jmenovaných na základě politických 
kritérií do funkcí, kde přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi 
(„Schedule C posts"). Zatímco od nich lze očekávat, ţe jejich prioritou 
bude loajalita k prezidentově administrativě, pracovníci zmínění výše 
mohou být zainteresováni spíše na růstu svých úřadů, na vlastním setr- 
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Téma 

Quango: výhody a nevýhody 
Quango je zkratkové slovo, které označuje kvaziautonomní nevládní orga-
nizací'{quasi-autonomous nongovernmental organization). Je to termín evi-
dentně vágní a matoucí. Obecně znamená jakýkoli orgán, který plní funkce 
vlády a je obsazen spíše lidmi jmenovanými neţ ministry nebo pracovník) 
státní sluţby. K takovým orgánům patří útvary, které plní nejrůznější exeku-
tivní funkce, stejně jako k nim patří poradní výbory a tribunály. Jejich kva-
ziautonomni status znamená, ţe jsou součástí prodlouţené ruky" vlády; je-
jich nevládní povaha znamená, ze jsou součásti „nevoleného státu". 
K výhodám těchto organizací patří: 
- Umoţňují vládě vyuţívat zkušeností a odborných znalostí poradců „zvněj-

šku". 
- Sniţují pracovní zatíţení „oficiálních" ministerstev a vládních agentur. 

Kritizovány byly z těchto důvodů: 
- Rozšiřují sféru, ve které mohou ministři uplatňovat svůj patronát a přispí 

vají tak k centralizaci politické moci. 
- Oslabují demokratickou odpovědnost, jelikoţ omezují moţnosti zastupi 

telských orgánů dozírat nad fungováním vlády. 
- Napomáhají  balkanizacit jelikoţ vedou k tomu, ţe veřejná správa je roz 

tříštěnější a nesystematičtější. 

Baikanizace (bal- 
kanization). Frag-
mentace čilí drobe-
ní určitého politic-
kého celku na změť 
antagpnistických 
útvarů (jako tomu 
často bylo na Bal-
káně). 

ství od implementace politických opatření, se ještě rozšíří. Úsilí o reor-
ganizaci správy, o větší efektivitu a o sníţení nákladů ale politiky také 
něco stojí. Z těchto politických „nákladů" nejevidentnější jsou oslabení 
odpovědnosti vůči veřejnosti a nástup „demokratického deficitu". Jed-
nou z předností jednotné státní sluţby je to, ţe dodává na věrohodnosti 
a síle teorii ministerské odpovědnosti (viz str. 390), která je zárukou, ţe 
jmenovaní úředníci budou konec konců odpovědni voleným politikům 
a jejich prostřednictvím veřejnosti. Vytváření polonezávislých exekutiv-
ních agentur a především tzv. quangos vede vlastně k tomu, ţe ministři 
uţ neodpovídají na běţný výkon správy čili za operativu. Stoupenci re-
organizace naopak argumentují, ţe tomu se dá čelit zpevňováním „doda-
cích standardů", a to cestou smluvních podmínek nebo stanovení výkon-
nostních cílů, kterých má být dosaţeno. 

Druhý problém spočívá v tom, ţe vyuţívání technik řízení, struktur 
a ve stále větší míře i lidí ze soukromého sektoru můţe oslabit ducha 
sluţby veřejnosti, kterého se státní byrokracie po léta snaţily pěstovat. 
Kulturu státní sluţby v zemích tak odlišných jako jsou Japonsko, Indie, 
Francie a Spojené království lze kritizovat za blazeovanost a třeba i aro-
ganci, je však přinejmenším spjata spíše s idejemi typu sluţby veřejnosti 
a národnímu zájmu neţ s privátním ziskem a podnikatelstvím. Kultura 
sluţby veřejnosti mimo jiné ve většině pluralitních demokracií pomáhala 
drţet korupci v patřičných mezích. Třetí nevýhodou je, ţe reorganizace 
tohoto typu se sice často spojuje se zatlačováním, resp. omezováním 
státu, v praxi však můţe vyústit ve větší centralizaci a kontrolu ze strany 
vlády. Příčina bývá prostá: vláda sice přestává být přímo odpovědna za 
poskytování sluţeb, musí však vytvářet širokou škálu orgánů, které plní 
funkce spjaté s financováním a regulováním. To zase umoţňuje 
politikům, aby uplatňovali svůj vliv cestou různých patronátů a vyty-
čování ţádoucích cílů, coţ je pravomoc, kterou dříve vykonávali profe-
sionální byrokraté (Jenkins, 1995). Konečně jsou zde i problémy souvi-
sející se zákonem nezamýšlených výsledků. Snahy zvýšit hospodárnost 
a výkonnost mohou tudíţ v praxi vést ke koncům právě opačným. Na- 
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příklad „superracionální" systémy plánování, zaloţené na cílech, jichţ se 
má dosáhnout, mohou, jak ukázal SSSR, končit chybným umísťováním 
zdrojů a totální blamáţí. 

Moc byrokracie: vymkla se kontrole? 

Zdroje moci byrokracie 

Ústavy sice byrokraty líčí jako loajální sluţebníky veřejnosti, kteří jsou 
oporou státu, mnoho lidí však na ně hledí jako na osoby mocné a vlivné, 
které ve svém souhrnu představují jakousi „čtvrtou moc" ve státě. I teore-
tikové tak různí jako Weber, Burnham a Trockij upozorňovali na fenomén 
moci byrokracie a na to, nakolik jsou jí politikové podřízeni. Pracovníci ja-
ponské státní sluţby, zvláště ti, kteří pracují v prestiţním Ministerstvu za-
hraničního obchodu a průmyslu, jsou obecně povaţováni za „politiky s de-
finitivou", kteří byli hlavními architekty japonského „ekonomického zá-
zraku" 50. a 60. let. Kellner a Crowther-Hunt (1980) překřtili státní sluţ-
bu Spojeného království na „britskou vládnoucí třídu". Tento pohled posí-
lily paměti některých bývalých ministrů jako byli například Richard 
Crossman (1979), Barbara Castle (1980) a Brian Sedgemore (1980). Po-
dobně panuje dojem, ţe hnací silou EU, která stojí za měnovou a politic-
kou unií, je správní aparát bruselské Evropské komise, tzv. eurokraté. 

Moc byrokracie vyvolávala znepokojení zejména u těch, kdo - ať uţ 
na levici nebo na pravicí - odmítali běţné představy o neutralitě státní 
sluţby. Marxisté, jak jsme jiţ o tom hovořili, tradičně tvrdili, ţe byro-
kracie prosazuje třídní zájmy a ţe jí jde zejména o to, „ředit" politické 
iniciativy socialistických vlád. Nová pravice zase neustále opakuje, ţe 
státní úředníci, sledující vlastní zájem, podporují růst státu a mají tudíţ 
sklon stavět se na odpor neoliberálním opatřením inspirovaným filozofií 
volného trhu. Nelze však zapomínat, ţe podstata moci byrokracie je - nej-
spíš nevyhnutelně - obklopena tajemstvími a dohady. Je tomu tak za prvé 
z toho důvodu, ţe uplatňují-li pracovníci státní sluţby moc, činí tak for-
mou privátních jednání s ministry, která veřejnost nemůţe kontrolovat, za 
druhé proto, protoţe vliv pracovníků státní sluţby nelze přesně kvantifi-
kovat, a to vzhledem k obrovské spoustě jiných tlaků, kterým jsou ministři 
vystaveni. Přesto lze identifikovat tři zdroje moci byrokracie: 

- strategická pozice byrokratů v politickém procesu, 
- logistický vztah mezi byrokraty a ministry, 
- status byrokratů a jejich odbornost. 

Ve všech moderních státech je politický proces strukturován tak, ţe 
vytváří značný prostor pro vliv státní sluţby. Největší význam má sku-
tečnost, ţe jako političtí poradci mají pracovníci státní sluţby přístup 
k informacím a mohou kontrolovat, kolik a jak se jich dostane k jejich 
ministerským šéfům. Na ministerstvech nepochybně platí, ţe vědění je 
moc; přitom to jsou právě úředníci, kdo rozhoduje, co budou ministři vě-
dět a co vědět nebudou. Politické varianty lze tudíţ vybírat, hodnotit 
a předkládat tak, aby se dosáhlo ţádoucího rozhodnutí. To samozřejmě 
nemusí nutně znamenat, ţe byrokraté záměrně manipulují nebo ţe jsou 
nezakrytě političtí; můţe to však znamenat, ţe jejich preference - ať uţ 
vědomé nebo nevědomé - výrazně strukturují politickou diskusi a mo-
hou mít tudíţ vliv na obsah přijatých rozhodnutí. 
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Tuto jejich pozici dále posilují vazby, které se vytvářejí mezi byro-
kracií a organizovanými zájmy. Jako hlavní spojovací článek mezi vlá-
dou a skupinami podnikatelů, pracujících, příslušníků svobodných po-
volání atd. mohou byrokraté vytvářet mocné aliance a hrát nesmírně dů-
leţitou roli při formulování a vyhodnocování politických alternativ. To 
vedlo ke vzniku „politických sítí" (viz str. 428), tj. k navázání sloţitých 
vztahů mezi vysoce postavenými byrokraty a představiteli zájmových 
skupin, které často poměrně úspěšně odolávají vlivu veřejnosti nebo vo-
lených politiků. Netřeba ani říkat, ţe moc byrokracie nepomíjí a nepře-
stává se uplatňovat ani ve chvíli, kdy uţ byla politická rozhodnutí přijata. 
Politikové sice mohou vyhledávat alternativní zdroje politických rad, 
implementaci politiky jsou však nuceni ponechat v rukou byrokracie, or-
ganizované ať uţ do jednotného celku nebo do řady kvazinezávislých 
agentur. Kontrola nad implementací umoţňuje pracovníkům státní sluţ-
by, aby dávali obsahu politických opatření nový výklad a aby odsouvali 
nebo dokonce mařili jejich uvádění do ţivota. 

Druhým zdrojem moci byrokracie jsou pracovní vztahy a distribuce 
prospěchu mezi ministry a pracovníky státní sluţby. Zdánlivě se věci 
mají tak, ţe ministři jsou političtí šéfové a jmenovaní byrokraté loajální 
podřízení. Existují však důvody se domnívat, ţe v praxi tomu můţe být ji-
nak, dokonce opačně. Prvním důvodem je, ţe čelných byrokratů je daleko 
víc neţ politiků. Vezměme příklad USA: i kdyţ počítáme jen osoby v nej-
vyšších funkcích, které podle politických kritérií jmenuje prezident (a je-
jichţ jmenování musí potvrdit Senát), dospíváme k závěru, ţe proti prezi-
dentovi, kterému pomáhá kabinet sloţený z necelých dvaceti tajemníků 
(ministrů), stojí více neţ 600 vysoce postavených státních úředníků. Ve 
Spojeném království je mezi ministry a vysoce postavenými pracovníky 
státní sluţby - ve funkcí minimálně podtajemníka - poměr 2 : 13. Moţ-
nosti, aby politikové kontrolovali, jsou tudíţ značně omezené. To zname-
ná, ţe pracovníci státní sluţby nutně disponují značnou diskrecí při plnění 
svých politických a správních povinností. 

Dalším faktorem jsou odlišné kariérní vyhlídky pracovníků státní 
sluţby a volených politiků. S výjimkou zemí, kde - jako například v 
USA - existuje „systém kořisti", mají pracovníci státní sluţby definitivu; 
oni tudíţ zůstávají, zatímco vlády přicházejí a odcházejí. Naopak 
ministři fungují jen po určitou dobu a v parlamentních systémech, kde -
jako například ve Spojeném království - často dochází ke změnám v ob-
sazení jednotlivých funkcí, mohou být v úřadě průměrně zhruba dva ro-
ky. V době, kdy získávají administrativní zkušenosti a odborné znalosti, 
které jsou k efektivnímu vedení jejich resortů nezbytné, mohou být na-
stupující ministři vůči vlivu úředníků obzvláště vnímaví. Jakmile svůj 
úkol zvládnou, mohou být ovšem zase klidně přemístěni jinam. Naopak 
pracovníci státní sluţby si mohou být více méně jisti, ţe nesympatické-
ho politického pána přeţijí. 

Třetí výhodou pracovníků státní sluţby je, ţe jsou politickými poradci 
na plný úvazek, zatímco ministři jsou šéfy svých ministerstev pouze na 
úvazek částečný. Souběţně s tím, jak narůstal objem a jak se zvyšovala 
sloţitost vládních záleţitostí, rostlo i pracovní zatíţení, se kterým se 
ministři musí vypořádat a které je stále náročnější na jejich čas a energii. 
Musí se účastnit zasedání kabinetu i komisí, resp. výborů, které při ka-
binetu existují, mají své parlamentní povinnosti i povinnosti vůči voli- 
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čům, musí se objevovat v médiích, zúčastňovat se různých ceremoniál-
ních a veřejných akcí, jezdit do zahraničí, přijímat zahraniční návštěvy 
a podílet se na nejrůznějších vrcholných setkáních. Krátce: ať se ministři 
snaţí sebevíc, ať  jsou sebehouţevnatější a ať jsou jejich zdroje sebe-
větší, jejich úloha se omezuje na strategické řízení; vědí, ţe většinu de-
tailů, které jsou s politickými opatřeními a s operativou spojeny, je třeba 
ponechat jmenovaným úředníkům. 

Zdrojem moci byrokracie je konečně i její status a úcta, které se pra-
covníci státní sluţby často těší. Obojí vyvěrá především z odborných 
znalostí a zkušeností. V mnoha systémech jsou vysoce postavení byro-
kraté chápáni jako jakási rneritokratická elita a svěřuje se jim odpověd-
nost za národní zájem. To se bezpochyby odráţí i v důrazu, který se při 
získávání a odborné přípravě pracovníků státní sluţby klade na osobní 
kvality a pracovní výsledky. Například v Německu se nejvýše postavení 
pracovníci státní sluţby přijímají na základě konkurzních zkoušek a rek-
rutují se z řad absolventů univerzit, zejména právnických fakult; pak ab-
solvují náročnou tříletou odbornou přípravu, po které následuje druhá 
státní zkouška. Ve Francii byla zřízena Ecole Nationale ďAdministrati-
on konkrétně pro to, aby získávala a školila vrcholné obecně zaměřené 
pracovníky státní sluţby a doplnila tak školy typu Ecole Polytechnique, 
které produkují specialisty. Elitní status japonských byrokratů je podpo-
rován systémem zkoušek, při kterých uspěje jen kaţdý čtyřicátý uchazeč; 
mezi uchazeči přitom převaţují absolventi Tokijské univerzity, která do-
dává 70 procent vysoce postavených pracovníků státní sluţby, z nichţ dvě 
třetiny mají právnické diplomy. Jejich status značně zvýšila odpovědnost, 
kterou japonská byrokracie - v podstatě neprošlá čistkami - měla za re-
konstrukce po 2. světové válce, zejména při zavádění plánovaného trţní-
ho hospodářství. Podobně status britské státní sluţby těsně souvisel s 
tím, jak mnoho se spoléhalo na kandidáty z řad absolventů „Oxbridge" 
(univerzit v Oxfordu a Cambridge), a s přísností sice rychlého, ale ná-
ročného přijímání. 

Naopak vlády a ministři často nastupují do funkcí bez dostatečné pří-
pravy a odkázaní na rady a pomoc. Vlády se sice sestavují na základě 
stranických programů, závisejí však na úřednících, kteří obecně formu-
lované politické cíle rozpracují do podoby prakticky pouţitelných a 
schůdných programů legislativních. Tento problém obzvlášť  vyostřuje 
skutečnost, ţe kvality a dovednosti, kterých je zapotřebí k vítězství ve 
volbách, nejsou stejné jako kvality a dovednosti, kterých je zapotřebí 
k zajištění efektivního fungování správy. Zejména v parlamentních 
systémech se ministři jmenují z velmi úzkého okruhu talentovaných lidí 
(členů strany, která má ve shromáţdění většinu, resp. členů stran, které 
dohromady vytvářejí vládní koalici). Tito lidé mají jen velice zřídka od-
borné znalosti toho, čím se zabývá příslušné ministerstvo nebo zkuše-
nosti s řízením nějaké velké organizace. 

Jak kontrolovat byrokraty? 

K tomu, ţe se cítí potřeba moci byrokracie čelit, vede řada problémů. 
Z nich nejzávaţnější je skutečnost, ţe moc byrokracie, které se nečelí, je 
známkou rezignace na reprezentativní a odpovědnou vládu. Má-li mít 
politická demokracie smysl, musí být jmenovaní úředníci nějak odpo- 
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Pojem 
Ministerská odpo-
vědnost 
Teorie ministerské 
(„individuální") 
odpovědnosti (mi-
nisterial, resp. in-
dividual responsi-
bility) definuje 
vztahy mezi minis-
try a jejich resorty a 
zdánlivě zaručuje 
odpovědnost státní 
sluţby veřejnosti. 
Tato teorie se dodr-
ţuje ve většině par-
lamentních systé-
mů, nejvýrazněji ve 
Spojeném krá-
lovství, a má dva 
hlavní rysy. Za pr-
vé, ministři odpo-
vídají za konání a 
opomenutí svých 
ministerstev, takţe 
se vytváří fikce, ţe 
jsou to sami mi-
nistři, kdo přijímá 
veškerá rozhodnutí, 
která se činí jejich 
jménem: „u 
ministra veškerá 
legrace končí" 
(with the minister 
„the buck stops"). 
Za druhé, ministři 
jsou odpovědni 
shromáţdění v tom 
smyslu, ţe na jejich 
hlavu padá vše, co 
se na jejich 
ministerstvech děje 
a ţe mohou být 
zbaveni funkce, 
pokud se jim pod-
řízení pracovníci 
státní sluţby do- 
ustí prohřešku ne-
o něčeho, co 

svědčí o jejich ne-
schopnosti. Minis-
terská odpovědnost 
tak teoreticky vy-
tváří jakýsi odpo-
vědnostní řetězec: 
pracovníci státní 
sluţby odpovídají 
veřejnosti prostřed-
nictvím ministrů a 
shromáţdění. V 
praxi se tento ře-
tězec často přizpů-
sobuje vůli mo-
mentální vlády. 

Špatná správa 
(maladministrati-
orí). Nesprávné vy-
uţívání, resp. zneu-
ţívání pravomocí, 
předpojatá aplikace 
pravidel, nedodrţo-
vání stanovených 
postupů či prostě 
nekompetentnost. 

vědni politikům, kteří sami jsou zase odpovědni veřejnosti. Liberální de-
mokracie je uţ dávno kritizována mj. za to, ţe za fasádou soutěţe poli-
tických stran a odpovědnosti vůči veřejnosti se skrývá pevně zabariká-

dovaná moc byrokratů, kteří nejsou odpovědni nikomu. Je tudíţ zapotřebí 
vytvořit záruky proti korupci, špatné správě a libovůli při uplatňování 
vládní moci. 

Politická kontrola je ţádoucí i proto, protoţe v byrokracii, která se 
moţná zaměřuje jen na zachování svého profesionálního pohodlí a ma-
teriálních výhod, je třeba nastolit a zvýšit výkonnost a protoţe je zapotřebí 

administrativu koordinovat a čelit tak odstředivým tlakům resortis-mu. 
Byrokraté sami budou třeba tvrdit, ţe kontrola zvnějšku nutná není, jelikoţ 
funguje sebekázeň, ke které vedou přísné standardy profesionality a 
hluboce zaţitý étos sluţby veřejnosti, zejména v těch státních sluţbách, kde 
- jako například v Německu, Francii, Indii a Spojeném království - existuje 
definitiva. Na druhé straně sama tato kultura státní sluţby můţe být spíš 

součástí problému neţ součástí jeho řešení: můţe vést k povznesenosti a 
aroganci na základě přesvědčení, ţe „byrokraté vědí všechno nejlíp". 
Hlavní formy kontroly nad byrokraciemi lze rozčlenit takto: 

- vytvoření mechanismů politické odpovědnosti, 
- zpolitizování státní sluţby, 
- vytvoření alternativních byrokracií. 

Politická odpovědnost 
Státní byrokracie lze učinit odpovědnými (viz str. 414) politické exe-

kutivě, shromáţdění, soudní moci nebo veřejnosti. Z těchto těles je ne-
sporně nejdůleţitější politická exekutiva, protoţe za státní správu celkově 
odpovídá a protoţe má se státní sluţnou nejtěsnější pracovní vztahy. Nej-

propracovanější systém exekutivní kontroly existoval v systémech státního 
socialismu, například v Číně a v SSSR, kde hierarchicky strukturovaný 
systém stranických orgánů fakticky kopíroval státní správu, na kterou do-
zíral. Státní mechanismus byl však v těchto reţimech natolik sloţitý a roz-
sáhlý, ţe ani všudypřítomný vliv strany, vykonávající „vedoucí úlohu", ne-
dokázal komunistickým byrokraciím zabránit, aby si zformulovaly vlastní 

zájmy a fungovaly jako jakési potrubí, jehoţ prostřednictvím bylo moţno 
vyjadřovat ekonomické, sociální a regionální zájmy. 

V liberálních demokraciích, zejména v těch, kde existuje exekutiva 
parlamentního typu, závisí politická kontrola zejména na respektování 
teorie ministerské odpovědnosti. Podle ní jsou to jedině ministři, kdo 
shromáţdění odpovídá za postupy svých úředníků a za politiku, kterou 

jejich ministerstva sledují. Ministerská odpovědnost se v nejextrémnější 
podobě zformovala ve Spojeném království, kde se z ní vyvozuje, ţe pra-
covníci státní sluţby odpovídají pouze svému ministrovi a tudíţ mo-
mentální vládě. Existují však tři faktory, které brání, aby tato teorie vedla k 
politické kontrole. Za prvé, jak jsme o tom jiţ hovořili, je to skutečnost, ţe 
v důsledku odbornosti, velikosti a sloţitosti moderních byrokracií je účinná 

kontrola ze strany ministra fakticky nemoţná. Za druhé, ministři nebývají 
ochotni obětovat svou politickou kariéru tím, ţe by odstoupili kvůli 
„kopancům svých úředníků" (nebo svým), a premiéři se zdráhají naléhat na 
rezignaci, která by vyvolala neţádoucí pozornost ve- 

p 
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ření váţně narušovat kultura utajování, kterou je státní správa obvykle 
prostoupena, a netransparentnost vlády (viz str. 433). 

Zpolitizování 
Jedním z nejběţnějších způsobů, jak vykonávat politickou kontrolu, 

je vtáhnout vyšší vrstvy byrokracie do politického entuziasmu momen-
tální vlády. Tím se fakticky setřou rozdíly mezi politikou a správou 
a mezi politiky a státními úředníky. Navenek se tato kontrola realizuje 
systémem politických jmenování. Tomu se začalo říkat „systém kořisti" 
(spoils systém). V USA ho v 19. století institucionalizoval Andrew Jack-
son, který zhruba 20 procent pracovníků federální sluţby nahradil vlastní-
mi lidmi. S kaţdým novým americkým prezidentem se mění administrati-
va. Zhruba 3 000 vrcholných funkcí se obsazuje lidmi jmenovanými na 
základě politických kritérií, většinou ve spěchu mezi listopadovými vol-
bami a lednovou inaugurací nového prezidenta. Sám prezident obsazuje 
nejspíš necelých 200 funkcí; zbylé obsazují vysoce postavení činitelé 
exekutivy a prezident následně jimi jmenované funkcionáře potvrzuje. 

V Německu je sice prostor pro jmenování prováděná ministry for-
málně omezen, systém zvaný Berufsverbot (doslova „zákaz výkonu po-
volání") však novým ministrům a vládám umoţňuje neţádoucí úředníky 
propustit - tj. s plným platem je penzionovat - a na jejich místo jmeno-
vat lidi sympatičtější. Rozšířenější je však politizace skrytá. Zrušení brit-
ského Ministerstva pro státní sluţbu, ke kterému došlo v roce 1981, vy-
volalo dohady, ţe vysoce postavení pracovníci státní sluţby byli „that-
cherizováni". Kritika se opírala o intenzivní zájem, který Margaret That-
cherová projevovala o nový systém jmenování do vysokých funkcí a 
o její dobře známé kritérium upřednostňování: je to „našinec"? Tony 
Blair byl kritizován za to, ţe dovolil zpolitizovat tisková oddělení mi-
nisterstev a umoţnil jejich kontrolu z Downing Street. Plíţivou politiza-
cí se začala vyznačovat i francouzská správa. Zhruba 500 vedoucích 
funkcí se nyní obsazuje zcela podle uváţení čelných představitelů vlády 
a od 80. let jsou jmenováni lidé buď s vyhraněným stranickým profilem 
nebo lidé osobně či politicky spjatí s předními politiky. Vrcholy fran-
couzské státní sluţby dnes tudíţ připomínají spíše jakýsi mišmaš zpoli-
tizovaných klanů neţ jednotné těleso stojící nad politikou stran. 

Zpolitizovaná vysoká byrokracie má evidentně tu přednost, ţe zajištu-
je vyšší míru loajality a věrnosti, neţ s jakou by se jinak bylo moţno set-
kat mezi politicky nestrannými pracovníky státní sluţby. Pozorovatelé, 
kteří jsou přesvědčeni, ţe neutralita je vţdy jen mýtus, nadto obvykle tvr-
dí, ţe politizovat nepokrytě je lepší neţ politizovat ve skrytu. Politická za-
vázanost a věrnost má však i váţné nevýhody. Za prvé, politizace zasahu-
je ránu samotnému jádru představy o profesionální a přetrvávající státní 
sluţbě. Ve chvíli, kdy byrokraty vybírá podle politických kritérií momen-
tální vláda nebo kdy jsou byrokraté vedeni k tomu, aby s ní sdíleli její po-
litické sympatie, jsou jejich jmenování stejně dočasná jako jsou dočasná 
ustanovování jejich politických pánů. To pak zase znamená, ţe znalosti 
a zkušenosti se neakumulují během řady vlád a ţe - jako je tomu v USA 
- změna administrativy způsobuje značný zlom v kontinuitě vládnutí. 

Nadto je obtíţné mít ve státní sluţbě zároveň politickou oddanost 
a meritokracii. Nejde jen o to, ţe ve zpolitizované sluţbě se jmenuje spí-
še na základě politické příslušnosti a osobní loajality neţ na základě 
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schopnosti a odborné připravenosti; jde i o to, ţe můţe být problém zlá-
kat lidí skutečně „těţkého kalibru", aby pracovali v dočasných funkcích, 
které neskýtají sebemenší jistotu. Jedno nebezpečí je ještě zrádnější: ide-
ový entuziasmus můţe způsobit, ţe pracovníci státní sluţby nebudou s to 
nahlédnout slabiny a nevýhody navrhovaných politických opatření. Z to-
hoto hlediska je předností neutrality, ţe vytváří jistý odstup mezi byro-
kraty a politiky, který byrokratům umoţňuje vidět slabé i silné stránky 
politických alternativ, jeţ mají prověřovat. Je to moţná například snad-
nost, se kterou byla koncem 80. let ve Spojeném království zkonstruo-
vána katastrofální „daň z hlavy", co svědčí o míře, v níţ za Margaret 
Thatcherové pracovníci státní sluţby přestali alespoň občas říkat „ale pa-
ne ministře...". 

Alternativní byrokracie 

Mechanismem politické kontroly jsou konečně i struktury, které mají 
politikům pomáhat nebo je podporovat či které mají působit jako pro-
tiváha oficiální byrokracie. Nejjednodušším takovým systémem je vyu-
ţívání politických poradců neboli „lidí zvnějšku" {outsiders), které je 
nyní příznačné pro téměř všechny moderní státy. Ještě důleţitější je, ţe 
byly zřízeny nejrůznější instituce, které se mají s ministry „podělit" o je-
jich práci a zajistit jim štáb osobních poradců. Ve Spojeném království se 
tak dělo ad hoc. Edward Heath ustavil v roce 1970 Central Policy Re-
view Staff (CPRS), Harold Wilson vytvořil v roce 1974 Policy Unit. 
Margaret Thatcherová rozšířila v 80. letech funkce Úřadu předsedy vlá-
dy a získávala expertízy i od pravicových intelektuálních center (think 
tanks) typu Centre for Policy Studies a Adam Smith Institute. Blair po-
sílil v roce 1997 Úřad vlády a expertízy získával od institucí jako jsou 
kupříkladu Institute of Public Policy Research a Demos. Obecnější pou-
ţití má institut zvaný cabinet ministériel. Takové „kabinety" existují uţ 
dlouho ve Francii a převzaly je jak některé země, např. Itálie a Rakous-
ko, tak EU. „Kabinety" jsou týmy osobních poradců ministrů (ve Fran-
cii je to obvykle 15-20 osob), které pomáhají formulovat politická opat-
ření, spolupůsobí při dohledu nad činností ministerstva a spolupracují 
s ministry při plnění jejich dalších funkcí. 

Na myšlence alternativní byrokracie se nejusilovněji pracovalo v 
USA, kde nabyla podoby Výkonného úřadu prezidenta (Executive Office 
of the President - EOP). Poté, co Brownlowův výbor dospěl k závěru, 
ţe „prezident potřebuje pomoc", ho zřídil prezident Roosevelt. EOP je 
osobní prezidentova byrokracie. Tvoří ji stále narůstající počet rad a 
úřadů a zaměstnává asi 1 400 osob. Jeho hlavními součástmi jsou Úřad 
Bílého domu, zahrnující prezidentovy nejbliţší politické poradce, Úřad 
pro řízení a rozpočet, který pomáhá připravovat návrhy rozpočtu a 
zákonů, Rada pro národní bezpečnost, která radí ve věcech obrany a 
zahraniční politiky, a Rada ekonomických poradců, která zásobuje pre-
zidenta odbornými expertízami z oblasti hospodářské politiky. 

Smyslem alternativních byrokracií je napravovat nevyváţenost ve 
vztazích mezi amatérskými, po omezenou dobu fungujícími a v početní 
menšině se nacházejícími politiky a jejich odbornými znalostmi dispo-
nujícími, ve svých funkcích setrvávajícími a profesionálními úředníky. 
Tato forma politické kontroly má ovšem i své nevýhody. V případě EOP 
vede ke zdvojování vládních agentur; tím působí konflikty jurisdikcí 
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a vyvolává i určitý boj uvnitř byrokracie. To bylo zvlášť vidět na často 
napjatých vztazích mezi Radou pro národní bezpečnost a Státním de-
partmentem (Ministerstvem zahraničních věcí). 

Další problém spočívá v tom, ţe alternativní byrokracie mohou pro-
blém politické kontroly spíše komplikovat neţ řešit. Například Margaret 
Thatcherová zrušila v roce 1983 Central Policy Review Staff, jelikoţ byla 
přesvědčena, ţe během volební kampaně, která toho roku probíhala, 
odtamtud unikaly informace, které ji poškozovaly. Obdobně personál 
Rady pro národní bezpečnost - včetně plukovníka Olivera Northa - se 
ocitl v centru aféry Írán-kontra, která v 80. letech otřásala Reaganovou 
administrativou. Konečně: jestliţe se politikům dovolí, aby se obklopili 
poradci, které si sami vyberou, vzniká nebezpečí, ţe se odtrhnou od po-
litické reality a bude se jim říkat jen to, co chtějí slyšet. Na tento problém 
upozornila jak aféra Watergate, tak aféra Írán-kontra, kdy se oba prezi-
denti - Nixon a Reagan - dostali do nadměrné závislosti na poradcích 
z EOP, a to zčásti protoţe si mysleli, ţe federální byrokracii, v podstatě 
nepřátelské, ani nemohou důvěřovat, ani ji nemohou ovládnout. 

Shrnutí 

> Termín byrokracie se uţíval různě. Původně označoval vládu úředníků 
na rozdíl od vlády volených politiků. Ve společenských vědách se byro-
kracie zpravidla chápe jako forma organizace. Moderní politologové 
však termín byrokracie pouţívají na označení správní mašinerie státu; 
byrokraté jsou pak nevolení státní úředníci neboli pracovníci státní sluţ-
by, kteří mohou, ale nemusí být pod politickou kontrolou. 
> Objevily se tři hlavní teorie byrokracie. Weberovský model naznačuje, 
ţe byrokracie je racionálně-správní mašinerie a forma organizace, kterou 
se vyznačuje moderní společnost. Model konzervativního mocenského 
bloku zdůrazňuje míru, v níţ je byrokracie odrazem obecnějších třídních 
zájmů a v níţ dokáţe vzdorovat politické kontrole. Model nadměrné na-
bídky byrokracie klade důraz na tendenci k „velkému" státu, kterou vy-
volává sledování sobeckých kariérních zájmů pracovníků státní sluţby. 
> Hlavní funkcí byrokracie je prostřednictvím administrování vládních 
záleţitostí provádět čili implementovat zákony a politická opatření. Pra-
covníci státní sluţby však hrají významnou roli i tím, ţe radí ministrům, 
artikulují a agregují zájmy (zejména v důsledku svých vazeb na skupiny 
klientů) a udrţují politickou stabilitu a kontinuitu, dojde-li je změně vlá-
dy nebo administrativy. 
> Byrokracie byly tradičně organizovány podle účelů a funkcí; proto se 
dělí na ministerstva, jiné ústřední úřady a agentury. Míra centralizace ne-
bo decentralizace byrokracií se značně různí. Moderní tendence však 
směřují k oddělení tvorby politiky od její implementace a k vyuţívání 
metod řízení ze soukromého sektoru, ne-li přímo k privatizaci. 
> Moc byrokracie vyvolává znepokojení, protoţe ohroţuje demokratic-
kou odpovědnost. K hlavním zdrojům moci byrokracie patří schopnost 
pracovníků státní sluţby kontrolovat tok informací a určovat, co se jejich 
političtí nadřízení dozví, logistické výhody, kterým se jako státní úředníci 
s definitivou a na plný úvazek těší a jejich status odborníků a stráţců 
národních zájmu. 
> Kontrola nad byrokraciemi se vykonává různě. Lze vytvořit mecha- 
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nismy veřejné odpovědnosti ministrům, shromáţděním, soudům nebo 
ombudsmanům. Státní sluţbu lze zpolitizovat, aby sdílela ideové nadšení 
momentální vlády. Je moţno vybudovat alternativní byrokracie, aby se 
staly alternativním zdrojem rad a posílily volené politiky. 

Otázky k diskusi 

- Opravdu byrokraté své země „řídí"? 
- Lze vést jasnou dělící čáru mezi tvorbou politiky a udílením rad při ní? 
- Mohou vůbec být pracovníci státní sluţby politicky neutrální? 
- Jsou veřejné byrokracie ze samé své podstaty nevýkonné? 
- Pokud státní sluţba někomu politicky straní, převáţí výhody nad ne-

výhodami? 
- Jaké jsou nejúčinnější mechanismy, jimiţ lze omezovat moc byrokracie? 
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KAPITOLA 18 

Armáda a policie 

„Politická moc vyrůstá z hlavně pušky." Mao 
Ce-tung, Otázky války a strategie (1938) 

Ţádný reţim nezůstává u moci jen díky politické legitimitě nebo ad-
ministrativní výkonnosti. Všechny systémy vládnutí se více nebo méně 
opírají o donucování, vykonávané prostřednictvím armády a policie. Do-
nucovací moc armády a policie můţe ovšem slouţit různým politickým 
cílům. Armády mohou být pouhým nástrojem zahraniční politiky nebo 
hrát rozhodující vnitropolitickou roli, například tím, ţe potlačují občan-
ské nepokoje nebo svrhávají nepopulární reţimy. Mohou působit jako 
mocné zájmové skupiny nebo mohou - prostřednictvím vojenských re-
ţimů - nabízet alternativu vlády civilistů. Stejně tak policie můţe být ná-
strojem udrţování veřejného pořádku a občanských svobod nebo nástro-
jem politické represe, která v krajních případech můţe přerůst i v poli-
cejní stát. Potenciální moc těchto institucí je tak velká, ţe otázky, jak je 
lze kontrolovat nebo učinit veřejně odpovědnými, mají trvalý politický 
význam. 

V 18. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

- Čím se vyznačuje armáda jako politická instituce? 
- Jak můţe armáda zasahovat do politiky? 
- Jak to zařídit, aby armáda podléhala politické kontrole? 
- Čím se liší běţný výkon policejních pravomocí od činnosti politické 

policie? 
- Jakých mechanismů se uţívá, aby se zajistilo, ţe policie bude odpo-

vědna veřejnosti? 

Armáda a politika 

Moderní armády se datují od počátku novověku, kdy evropské moc-
nosti začaly vytvářet standardní organizaci ozbrojených sil, jejímţ zá-
kladem byla zpravidla stálá armáda. V průběhu 19. století se z armády 
stala specializovaná instituce s profesionálním velením, oddělená od 
ostatní společnosti. Evropský kolonialismus zajistil celosvětové přijetí 
tohoto modelu a z armády učinil téměř všudypřítomnou součást státní or-
ganizace. O Portoriku se v této souvislosti někdy hovoří jako o příslo-
večné výjimce, která potvrzuje pravidlo: samo armádu nemá jedině díly 
tomu, ţe mu bezpečnost zaručuje armáda USA. 

Armáda je velmi specifická politická instituce. Čtyři faktory ji odli-
šují od jiných institucí a skýtají armádě osobitou a někdy i zcela zásadní 
přednost před civilními organizacemi. Za prvé, armáda jako nástroj vál-
čení má fakticky monopol na zbraně a značnou donucovací sílu. Jelikoţ 
je schopna reţim stejně nastolit jako svrhnout, je pro trvání státu loajali-
ta armády věcí naprosto klíčovou. Za druhé, armáda je těleso přísně or-
ganizované a ukázněné, vyznačující se hierarchií hodností a kulturou na- 
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Pojem 

Válka 
Válka (war) je stav 
otevřeného ozbro-
jeného konfliktu 
mezi dvěma nebo 
více stranami (ob-
vykle státy). Slovo 
válka se uţívá rov-
něţ metaforicky, 
například v případě 
„studené války' (viz 
str. 153) nebo 
„obchodní války". 
V angličtině se ho-
voří i o „třídní vál-
ce" (class war); je 
to ekvivalent ter-
mínu „třídní boj". 
Válka jako organi-
zovaná činnost 
provozovaná za ur-
čitým cílem je dů-
sledkem vzniku ev-
ropského systému 
států v počátcích 
modernity. Vyhlá-
šení „válečného 
stavu" (state of 
war) nemusí být 
nutně provázeno 
propuknutím otev-
řeného (ozbrojené-
ho) nepřátelství; v 
tom se projevuje 
jakýsi formální, 
resp. kvaziprávní 
charakter války. 
Proti tezi, ţe válka 
legitimizuje jaká-
koli zvěrstva, stojí 
občas zpochybňo-
vaný pojem váleč-
ných zločinů. Ob-
čanská válka (civil 
war) je ozbrojený 
střet politicky or-
ganizovaných sku-
pin v rámci určité-
ho státu, jehoţ cí-
lem je zpravidla 
získat (či drţet) 
kontrolu nad státem 
nebo vytvořit stát 
nový. 

prosté poslušnosti. Je tudíţ jakýmsi krajním případem byrokracie (viz str. 

377) ve weberevském smyslu. To jí dává neobvykle vysokou míru 
organizační efektivity; můţe to však také plodit nepruţnost a bránit ini-
ciativě a inovacím. Za třetí, pro armádu je vţdy příznačná osobitá kultura a 
osobitý soubor hodnot i jakýsi esprit de corps, který připravuje její 
příslušníky na to, aby bojovali, zabíjeli a třeba i umírali. Kultura armády se 
někdy prezentuje jako bytostně pravicová a značně autoritářská (v důsledku 

důrazu, který se v ní tradičně klade na vůdcovství, povinnost a čest); můţe 
se však opírat i o takové ideologie jako jsou revoluční socialismus 
(například v Číně) nebo islámský fundamentalismus (např. v Íránu). Za 
čtvrté, na armádu se často hledí - a armáda se sama obvykle chápe - tak, ţe 
stojí „nad" politikou, a to v tom smyslu, ţe zajišťujíc bezpečnost a 
celistvost státu, je přímo jakýmsi ztělesněním národního zájmu. To většině 

armád garantuje zvláštní status a úctu. Armádu to však také můţe pobízet k 
zasahování do politiky, zejména tehdy, kdy podle jejího názoru jsou 
ohroţeny národní zájmy. 

Na druhé straně je omyl chápat armádu jako organizaci, jejíţ politické 
rysy jsou ve všech společnostech stejné. Existují i dělící čáry uvnitř 

armády, které mají několik příčin. Za prvé, mohou vznikat konflikty mezi 
celkově konzervativními vyššími důstojníky, kteří často pocházejí z 
elitního prostředí, a niţšími důstojníky, kteří buď netrpělivě čekají na 
povýšení nebo jsou přístupnější pokrokovým či radikálním myšlenkám. 
Obdobně můţe vznikat napětí mezi důstojnickým sborem, sociálně i pro-
fesionálně privilegovaným, a vojáky základní sluţby, tj. lidmi, kteří jsou do 

armády povoláváni a běţně se rekrutují z dělnické třídy nebo z rolnictva. 
Jednotlivé druhy vojsk i jednotlivé útvary můţe rozdělovat i rivalita a 
soutěţ o prestiţ a nedostatkové zdroje. Svůj význam mohou mít i etnické a 
náboţenské rozdíly. 

Na povahu konkrétní armády mají vliv vnitřní a vnější faktory. Mezi ně 
patří dějiny a tradice armády i jednotlivých pluků a dalších jednotek, 

povaha politického systému, politická kultura a hodnoty reţimu. Například 
politická orientace Čínské lidové osvobozenecké armády je výrazně 
ovlivněna rozhodující rolí, kterou tato armáda sehrála při nastolování 
komunistického reţimu v roce 1949, i nekompromisní stranickou kontrolou 
na všech armádních úrovních. V západním Německu byla armáda 
vystavena soustavné politické indoktrinaci, která měla vykořenit sympatie 

k nacismu i nacistické hodnoty a zároveň zajistit podporu zásadám 
politické demokracie. Konečně je také obtíţné co do povahy armád a jejich 
významu jakkoli generalizovat, protoţe v politickém ţivotě můţe armáda 
hrát role značně rozdílné. K nejdůleţitějším patří, ţe armáda je: 

- nástrojem válčení, 

- zárukou vnitřního pořádku a stability, 
- zájmovou skupinou, 
- alternativou civilní vlády. 

Úloha armády 

Nástroj válčení 

Hlavním posláním armády je slouţit jako nástroj války, kterou lze v 
případě potřeby vést proti jiným politickým společnostem. Vytváření 

armády jako samostatné a stálé instituce proto také šlo na počátku mo- 
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derních evropských dějin ruku v ruce s vytvářením systému států. Zá-
sadní význam má ovšem to, ţe armádu lze vyuţít jak k útoku, tak k obra-
ně. Právě schopnost armády bránit zemi před ohroţením zvnějšku vede 
k tomu, ţe armádu mají všechny státy a ţe armáda se povaţuje za něco 
pro moderní stát stejně důleţitého a podstatného jako policie, soudy ne-
bo pošta. Důsledky této obranné role pokud jde o velikost a povahu ar-
mády jsou však rozporné. 

Na jedné straně musí být armáda natolik silná, aby se přinejmenším 
vyrovnala moci potenciálních agresorů a aby - pokud moţno - přede-
vším od agrese odradila. Takové kalkulace nezřídka vedly k závodům ve 
zbrojení a vyústily ve válku: zbrojení na obranu vyvolalo totiţ meziná-
rodní napětí, jelikoţ sousedním zemím se zdálo, ţe hrozí útokem. To se 
nepochybně stalo v případě závodů ve zbrojení mezi Spojeným králov-
stvím a císařským Německem, kdy těsně před vypuknutím 1. světové 
války se obě země snaţily vybudovat co nejsilnější vojenské námořnic-
tvo. Závody ve zbrojení, končící faktickou mocenskou rovnováhou, však 
mohou od ozbrojené agrese také odrazovat; dokladem je studená válka. 

Na druhé straně má-li armáda pouze obrannou roli, výsledkem mo-
hou být dlouhá období její nečinnosti, kdy se armáda musí udrţovat ve 
stavu nikdy nevyuţité připravenosti. Nadto úspěch v odrazování od agrese 
můţe oslabit veřejnou podporu vojenských výdajů, jelikoţ ta se obvykle 
váţe na skutečné nebo vnímané ohroţení. Skončení studené války tak 
vedlo k „mírové dividendě", která spočívala v převedení části zdrojů z 
účelů vojenských na účely vnitropolitické. To se stalo jak na kdysi 
komunistickém Východě, tak na kapitalistickém Západě. Ve Švýcarsku, 
které má dlouhou historii nezasahování a neutrality, se z armády stal 
pouhý symbol celistvosti státu. Po skončení studené války byla úloha ar-
mády také výrazně předefinována. Jde například o vyuţívání armádního 
personálu a armádních zdrojů při humanitární intervenci (viz str. 156) ja-
ko tomu bylo například v případě angaţovanosti NATO v bývalé Jugo-
slávii, a o čelení hrozbě terorismu (viz str. 402), zejména po útocích na 
New York a Washington ze září 2001. 

Význam armády podstatně narůstá v situacích, kdy se armáda vyuţí-
vá k útočným čili expanzionistickým cílům. K vedení války proti jiným 
státům je zapotřebí, aby armáda byla schopna a ochotna jako agresor vy-
stupovat a aby veřejnost její útočné akce výrazně podporovala. Expanzi-
onistické státy se tudíţ zpravidla vyznačují vysokými vojenskými výdaji, 
zapojováním čelných představitelů armády do procesu tvorby politiky a 
růstem militarismu ve smyslu šíření idejí a hodnot běţně spojovaných s 
armádou v celé občanské společnosti. Klasickým příkladem militaris-
tického reţimu byla Hitlerova německá Třetí říše. 

Nacistický totalitarismus (viz str. 49) fungoval zčásti díky tomu, ţe 
byl zcela setřen rozdíl mezi armádními a civilními institucemi, takţe do-
šlo ke zmilitarizování politického ţivota. Nacistická strana byla organi-
zována po vojensku. Její vysocí představitelé nosili uniformy a strana si 
osvojila armádní kulturu a převzala i vojenské hodnosti. Ve straně také 
vznikly ozbrojené organizace, konkrétně SA (Sturmabteilung) a SS 
(Schutzstqffel). Po Hitlerově převzetí moci v roce 1933 následovalo roz-
šiřování armády a budování aliance s armádními veliteli; tu posílila čist-
ka v SA za tzv. noci dlouhých noţů v červnu 1934. Soustavná agitace 
a propaganda, neustále upozorňující na domnělou nespravedlnost Versa- 
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Pojem 
Militarismus 
Termín militaris-
mus (militarism) 
lze uţívat dvojím 
způsobem. Za prvé 
se jím označuje do-
sahování cílů 
ozbrojenou silou. V 
tomto smyslu lze za 
militarismus 
označit kaţdý po-
kus řešit problémy 
za pomoci armády. 
Za druhé a běţněji 
je militarismus kul-
turní či ideologický 
fenomén, při kte-
rém armádní prio-
rity, ideály a hod-
noty začínají pro-
stupovat celou spo-
lečností. Typickou 
součástí tohoto 
procesu je glorifi-
kace armády, zjit-
řené vlastenecké 
cítění, uznání války 
za legitimní nástroj 
politiky a ata-
visticá víra v he-
roismus a sebeobě-
tování. Někdy, ni-
koli však vţdy, je 
pro militarismus 
příznačné, ţe ar-
máda zneuţívá 
svých legitimních 
funkcí a přisvojuje 
si úkoly, které se 
normálně svěřují 
civilním politikum. 

illeské smlouvy (1919) pomáhala připravovat německý lid na program 
ozbrojené agrese, který vedl k vypuknutí 2. světové války v roce 1939. 
Militarismus však nelze ztotoţňovat s upřednostňováním zájmů armády a 
s převahou armádních představitelů nad civilními. Ve 30. letech byl 
německý militarismus do určité míry cestou, jak si armádu podřídit a 

přeměnit ji v nástroj dosahování ideologických cílů nacismu. Nepřátelství 
mezi Hitlerem a čelnými generály, přesvědčenými, ţe Hitler zatáhl 
Německo do války, která Německo i armádu nakonec zničí, vyústilo v 
nezdařený atentát na Hitlera v roce 1943. 

Záruka vnitřního pořádku a stability 
Samo sebou se rozumí, ţe donucovací síla a operační výkonnost armády 

nehrají významnou roli jen v mezinárodní politice. Síla armády sice ob-
vykle míří proti jiným politickým společnostem, můţe však být rozhodu-
jícím faktorem i ve vnitřní politice. Okolnosti, za nichţ se armáda pouţije, i 
cíle, pro které se tak stane, se pochopitelně systém od systému a stát od 
státu různí. Jedním z nejméně kontroverzních úkolů, k jejichţ plnění lze 
armádu povolat, je pomáhat v mimořádných situacích za přírodních nebo 
jiných katastrof. Takové zapojení do vnitřních věcí je výjimečné a nemá 
obvykle ţádný politický význam. To však nelze říci o situacích, kdy se ar-
máda uţívá k potlačení občanských nepokojů nebo třenic. 

Například americké ozbrojené síly byly pouţity k realizaci federálních 
nařízení směřujících k likvidaci rasové segregace, a to během bojů za ob-
čanská práva v 50. a 60. letech. Podobně ve Spojeném království byla v 70. 
a 80. letech povolána armáda, aby zajistila protipoţární a zdravotnickou 
sluţbu při pracovních sporech. Takové akce vyvolávají kritiku nejen proto, 
ţe armáda se pouţívá způsobem zasahujícím do věcí, které jsou normálně v 
pravomoci policie, ale i proto, protoţe zpochybňují tradiční neutralitu (viz 
str. 322) armády. Na tom se ukazuje, jak obtíţné je vést jasnou dělící čáru 
mezi vnitropolitickým pouţitím armády jako „veřejného" nástroje 
slouţícího národnímu zájmu a jejím pouţitím jako politické „zbraně" k 
prosazení úzce politických zájmů momentální vlády. Tento rozdíl se stává 
ještě nejasnější ve chvíli, kdy se armáda pouţije k potlačování občanských 
nepokojů nebo aby čelila lidovému povstání. 

Některé státy zaţívají taková politická napětí a takové politické ne-
pokoje, které policie absolutně není s to zvládnout. K tomu dochází ze-
jména při váţných náboţenských, etnických nebo národnostních kon-
fliktech. V takových situacích se armáda můţe stát jediným garantem ce-
listvosti státu a můţe být proto vtaţena i do něčeho, co se uţ blíţí občanské 
válce. V roce 1969 byla britská vojska vyslána do Severního Irska, 
zpočátku aby bránila obleţenou katolickou menšinu; postupně se však jejím 
úkolem stalo zadrţet kampaň sektářského teroru, rozpoutaného Irskou 
republikánskou armádou (IRA) a čelit „loajalistickým skupinám" jako je 
například Sdruţení na obranu Ulsteru (UDA) a Ulsterská obrana (UDF). 
Indická armáda byla několikrát pouţita, aby čelila občanským nepokojům a 
obnovila politický pořádek (viz str. 409). Šlo mj. o násilné vypuzení 
sikhských separatistů ze Zlatého chrámu v Amritsaru v roce 1984, a to za 
cenu 1 000 lidských ţivotů a o zásah proti hindským fundamentalistům v 
roce 1992, který následoval po zničení starobylé mešity Babri Masjid. 
Ruské jednotky byly v roce 1994 vyslány do Čečenska s cílem zlomit tamní 
úsilí o nezávislost; šlo o operaci, která přerostla ve skutečnou válku a v 
partyzánský boj, který probíhá dodnes. 
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V případech úplného zhroucení politické legitimity se armáda můţe 
stát jedinou oporou, která reţim chrání před lidovou revoltou nebo re-
volucí. Pokud k tomu dojde, mizí ovšem jakékoli zdání ústavnosti (viz 
str. 314) a souhlasu ovládaných a vláda se mění v otevřenou diktaturu. 
Například v květnu 1989 se čínský komunistický reţim udrţel jedině dí-
ky ozbrojenému zásahu na pekingském náměstí Tienanmen, který fak-
ticky neutralizoval sílící hnutí za demokracii. V takových situacích znač-
ně stoupají poţavadky na loajalitu důstojníků a poslušnost řadových vo-
jáků, kteří musí násilně zakročovat proti demonstrantům. Proto se pečli-
vě dbalo na to, aby v Pekingu byly nasazeny jen takové jednotky Čínské 
osvobozenecké armády, které jsou jinak rozmístěny na venkově a s je-
jichţ politickou loajalitou lze počítat. Naopak v Rumunsku přešlo vojsko 
povolané k potlačení lidových nepokojů v prosinci 1989 na stranu de-
monstrantů; to fakticky přivodilo zhroucení Ceauseskova reţimu. 

Zájmová skupina 
Armáda se převáţně chápala jako především politický nástroj, tj. ja-

ko nástroj, pomocí něhoţ můţe vláda dosahovat svých zahraničněpoli-
tických nebo vnitropolitických cílů. Armády však nejsou neutrální těle-
sa, která při sledování politických cílů, při jejichţ dosahování mají pů-
sobit, nemají ţádné vlastní zájmy. Armády, stejně jako byrokracie, mo-
hou vystupovat také jako zájmové skupiny, které se snaţí utvářet nebo 
ovlivňovat sám obsah politiky. V tomto směru má armáda řadu jasných 
výhod. Za prvé, disponuje značnými odbornými znalostmi a zkušenost-
mi. I kdyţ jsou armády zpravidla omezovány formální podřízeností ci-
vilním politikům a poţadavky politické neutrality, je ve věcech strategie, 
obrany a obecněji zahraniční politiky pro vlády obtíţné radám vysoce 
postavených příslušníků armády nenaslouchat a často se jimi dokonce 
neřídit. 

Za druhé, armáda je skupina „zasvěcená", která do věcí „vidí" (insi-
der), a to v tom smyslu, ţe je zastoupena v orgánech, které „tvoří politi-
ku" a má tudíţ institucionální mocenskou základnu. Například americká 
armáda můţe uplatňovat svůj vliv prostřednictvím Ministerstva obrany 
(„Pentagonu") a Rady pro národní bezpečnost, i prostřednictvím svých 
vystoupení před výbory Kongresu, které se zabývají ozbrojenými silami. 
Za třetí, armáda těţí ze svého statusu garanta národní bezpečnosti a ce-
listvosti státu a z významu, který veřejnost běţně přikládá otázce obra-
ny. Vlády tudíţ mohou počítat s tím, ţe posilování armády a zvyšování 
výdajů na obranu přinese hlasy. 

Stejně jako podle teoretiků veřejné volby (viz str. 294) jde pracovní-
kům státní sluţby v podstatě o vlastní zájmy, které souvisejí s jejich ka-
riérou, lze také tvrdit, ţe vysocí představitelé armády budou nejspíš pro-
sazovat politiku, která povede k růstu armády a jejího statusu nebo která 
zaručí její nezávislost. Podle tohoto názoru je armáda lobbistická sku-
pina, která prosazuje především růst armádního rozpočtu, nebo soubor 
konkurujících si druhů vojsk či jednotek, které bojují o co největší podíl 
na něm. V tom armádě pomáhá řada mocných spojenců, kteří dohroma-
dy vytvářejí to, co ve svém projevu na rozloučenou, prosloveném v roce 
1961, označil prezident Eisenhower termínem vojenskoprůmyslový 
komplex. Mnoho lidí se například domnívá, ţe studená válka byla zčásti 
ţivena zájmy vojenskoprůmyslového komplexu jak amerického, tak 

Pojem 

Diktatura 
Diktatura (dicta-
torship) v úzkém 
slova smyslu je 
forma vlády, Kde je 
jednomu člověku 
svěřena absolutní 
moc; v tomto vý-
znamu je diktatura 
synonymem auto-
kracie. Původně se 
toto slovo spojova-
lo s neomezenými 
výjimečnými pra-
vomocemi, které se 
v prvních stoletích 
římské republiky 
udělovaly nejvyšší-
mu úředníkovi; tak 
vznikla forma jaké-
si dočasné ústavní 
diktatury. V mo-
derní době se za 
diktátory povaţují 
osoby, které jsou 
„nad zákonem" a 
jednají „mimo rá-
mec" ústavních 
omezení. Příkladem 
starověkých, 
diktátorů byli v Ří-
mě Sulla, Julius 
Caesar a Augustus, 
z nové doby jsou 
mezi diktátory řa-
zeni třeba Hitler, 
Mussolini a Sad-
dám Husajn. Dik-
tatura v širším slo-
va smyslu se vy-
značuje svévolným 
a ničím neomeze-
ným výkonem mo-
ci; hovoří se tak 
například o „dikta-
tuře třídy", „dikta-
tuře strany" o "vo-
jenské diktatuře" 
nebo o "osobní 
diktatuře". 

Revolta (rebelli-
on). Lidové po-
vstání proti etablo-
vanému řádu, smě-
řující (na rozdíl od 
revoluce)k výměně 
spíše vládnoucích 
neţ samotného po-
litického systému. 

Vojenskoprůmy-
slový komplex 
{military-industrial 
complex). Symbió-
za mezi ozbrojený-
mi silami a zbroj-
ním průmyslem, 
zaloţená na společ-
né touze zvýšit vo-
jenské výdaje. 
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Pojem 

Terorismus 
Slovem terorismus 
(terrorism) obecně 
označujeme pouţití 
teroru k prosazová-
ní politických cílů; 
teror má navodit 
ovzduší strachu, 
obav a nejistoty. 
Nejběţnějšími pro-
jevy teroristických 
aktivit jsou vraţdy, 
bombové útoky, 
braní rukojmích a 
únosy letadel. 
Nástup globálního 
terorismu, jak to 
ukázaly útoky na 
USA z 11. září 
2001, však zname-
nal hrozbu, ţe fe-
nomén terorismu 
bude nově defino-
ván. Přesto je ter-
mín terorismus ve-
lice sporný a dis-
kutabilní. Za prvé, 
rozdíl mezi teroris-
mem a jinými for-
mami uplatňování 
násilí nebo vedení 
války je zamlţován 
skutečností, ţe i cí-
lem války můţe být 
zasévat strach do 
širokých vrstev 
obyvatelstva. Za 
druhé, jelikoţ ter-
mín terorismus je 
navýsost pejorativ-
ní, uţívá se nezříd-
ka selektivně a 
podle subjektivních 
kritérii (kdo je pro 
někoho „terorista", 
je pro jiného 
„bojovník za svo-
bodu"). Za třetí, te-
rorismus se sice 
obvykle chápe jako 
činnost protivladní, 
teror však mohou 
uţívat i vlády, a to 
jak proti vlastnímu 
obyvatelstvu, tak 
proti obyvatelstvu 
jiných států; v ta-
kových případech 
jde o „státní tero-
rismus". 

sovětského, kdy oba měly silný motiv zveličovat strategickou hrozbu 
i obranyschopnost na straně svého protivníka. Některé odhady sovět-
ských výdajů na armádu a nákladů souvisejících s obranou v 80. letech 
dospívají aţ ke čtyřiceti procentům hrubého domácího produktu (HDP) 
a vyúsťují v závěr, ţe sovětský zbrojní průmysl („poţírači ţeleza", jak se 
vyjádřil Chruščov) je jediné výkonné odvětví upadající ekonomiky. Jeli-
koţ americké výdaje na obranu představovaly ve stejné době zhruba jen 
6 % HDP, šlo tudíţ v reálné hodnotě o částku nejspíš o bezmála 10 % 
niţší neţ výdaje sovětské. 

Podobně se naznačovalo, ţe jedním z faktorů, které v roce 1991 stály 
za propuknutím války v Perském zálivu, byla touha vysokých armádních 
představitelů a předních zbrojních firem v USA zdůvodnit vysoké investi-
ce do armády, a to tím, ţe se prokáţe účinnost nových technologií jako 
jsou například bombardovací letouny Stealth a rakety Cruise a Patriot. Na 
druhé straně by bylo mylné charakterizovat armádu vţdy jako válečného 
štváče. Colin Powell, nejvýše postavený vojenský poradce prezidenta Bus-
he, patřil po poníţení ve vietnamské válce k těm, kdo se nejvíce zdráhali 
podpořit vojenské řešení krize v Perském zálivu, a to z obavy, ţe ozbroje-
ným silám uškodí operace, která postrádá jasné a dosaţitelné politické cí-
le. Podobně uţ jako ministr zahraničních věcí v administrativě George W. 
Bushe Powell spolu s nejvyššími armádními představiteli tvrdil, ţe „válka 
proti terorismu" (war on terrorism) se musí vést proti jasně definovaným 
a strategicky konkrétním cílům, aby se zabránilo situaci, kdy USA by byly 
zavlečeny do dlouhodobé angaţovanosti. 

Po zhroucení komunismu v roce 1991 hrála ruská armáda v ruské za-
hraniční a bezpečností politice roli do jisté míry větší neţ před ním. Za 
trvání SSSR byly armádní zájmy, i kdyţ vţdy vlivné, celkově drţeny na 
uzdě „vedoucí úlohou" KSSS. Kombinace politické nestálosti a strate-
gické nezajištěnosti však v postkomunistickém Rusku vytvořila podmín-
ky, za kterých můţe mít armáda větší vliv a můţe být i nezávislejší. Útok 
elitních výsadkových jednotek na budovu ruského parlamentu, který 
v říjnu 1993 ukončil revoltu stoupenců tvrdé linie jen zdůraznil, ţe pre-
zident Jelcin se v jistém smyslu stal vazalem armády. Volební slabost re-
formátorů a skutečnost, ţe Jelcinovi se nepodařilo získat podporu Dumy 
(parlamentu), ovládané nacionalisty a komunisty, to jen podtrhly. Ruská 
armáda, působící prostřednictvím Ministerstva obrany, tak začala hrát 
rozhodující roli ve formování politiky vůči jak „blízkému", tak „vzdále-
nému" zahraničí. 

Nejvyšší představitelé ruské armády byli sice připraveni stáhnout 
vojska z Pobaltských států, podařilo se jim však Jelcina přesvědčit, aby 
si osvojil politickou linii, kdy se k hranicím Společenství nezávislých 
států přistupuje jako k jakýmsi dále posunutým hranicím Ruska. To vedlo 
k těsnějšímu vojenskému sblíţení Moskvy s někdejšími svazovými re-
publikami, které hraničí s islámskou Střední Asií, například s Gruzií 
a Tádţikistánem. Posun v ruské politice vůči „vzdálenému" zahraničí se 
výrazně projevil v roce 1995, kdy byl za bosenské krize přijat tvrdší 
prosrbský postoj, který fakticky zmařil snahu NATO vyřešit konflikt vo-
jenským nátlakem. Byla to však válka v Čečensku, která se stala dosud 
nejjasnějším důkazem vlivu ruské armády a jejího přání udrţet celistvost 
Ruské federace poté, co byla v roce 1989 vyklizena východní Evropa 
a co se v roce 1991 odtrhly neruské sovětské republiky. 
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Alternativa civilní vlády 
Armáda se pochopitelně nespokojí vţdy jen s tím, ţe působí jako zá-

jmová skupina, která vykonává nátlak na civilní politiky a jejich prostřed-
nictvím. To, ţe disponuje zbraněmi a donucovací silou, jí umoţňuje přímo 
zasahovat do politického ţivota; toto zasahování vede v krajních případech 
aţ k nastolení vojenské vlády. Stejně jako můţe armáda nepopulární vlá-
du nebo reţim podpořit, můţe také vládnoucí elitu odstranit a nahradit, ne-
bo svrhnout i sám reţim. Situace a okolnosti, za kterých se armáda chápe 
moci, budeme ještě v této kapitole zkoumat; forma vlády, kterou nastolí, 
má však několik charakteristických rysů. Definitorickým rysem vojenské 
vlády je, ţe civilní politikové jsou nahraţeni příslušníky ozbrojených sil; 
to znamená, ţe čelné funkce ve vládě se obsadí podle míst, které ty či ony 
osoby zaujímají v řetězci armádního velení. 

Jednou z variant vojenské vlády je vojenská junta (špaň. junta zna-
mená rada nebo výbor). Vojenská junta, se kterou se nejčastěji setkává-
me v Latinské Americe, je forma kolektivní vojenské vlády, jejímţ jád-
rem je rada velících důstojníků, ve které jsou obvykle zastoupeny hlav-
ní druhy vojsk (pozemní armáda, vojenské námořnictvo a vojenské le-
tectvo). V případě klasické junty, například v Argentině v letech 
1978-1983, jsou civilisté z vládnoucí elity vyloučeni a odborové organi-
zace i širší politická činnost jsou zakázány. Rivalita mezi jednotlivými 
druhy vojsk a čelnými představiteli je však zpravidla zárukou relativně 
častého střídání osob v oficiálních mocenských funkcích. Jindy nabývá 
vojenská diktatura podoby jedinovlády, kdy určitý jednotlivec získá 
v rámci junty jasně vedoucí postavení - například plukovník Papadopu-
los v Řecku v letech 1974-1980, generál Pinochet v Chile po převratu 
z roku 1974 a generál Abacha v Nigérii v letech 1993-1998. Zejména 
v Africe se někdy chopili moci i niţší důstojníci nebo poddůstojníci. Tak 
tomu bylo v roce 1979 v Ghaně, kde se moci chopil kapitán vojenského 
letectva Jerry Rawlings, a v Libérii, kde coup ďetat z roku 1980 přivedl 
k moci poddůstojníka Samuela Doa. 

Vojenská vláda ovšem těţko můţe existovat v nějaké stabilní a trvalé 
podobě. Vojenští vůdcové sice dokáţí poukázat na chronické slabiny, pře-
trvávající nejednotu a celkovou zkorumpovanost (viz sír. 383) civilní vlá-
dy, je však nepravděpodobné, ţe vojenská vláda tyto problémy vyřeší ne-
bo ţe bude vnímána jako legitimní, leda v krátkých obdobích krize nebo 
mimořádné tísně. Proto se vojenské reţimy zpravidla vyznačují dočasnou 
likvidací občanských svobod a potlačením všech potenciálních zdrojů 
zapojení lidu do politiky. Protesty a demonstrace se drasticky omezují, po-
litické strany a odbory se zakazují a média se vystavují přísné cenzuře. 
Výsledkem je, ţe armáda často raději vládne za scénou a uplatňuje svou 
moc skrytě prostřednictvím vedení, na kterém se podílejí civilní osoby. To 
se stalo v Zaire: Mobutu, který se vojenským pučem dostal v roce 1965 
k moci, později dovolil, aby se armáda z aktivní politiky postupně stáhla 
a vládla prostřednictvím Lidového revolučního hnutí, zaloţeného v roce 
1967. V 60. a 70. letech se v Egyptě uskutečnil přechod od vojenské vlá-
dy k autoritativní civilní vládě pod vedením Gamála Násíra a Anwara Sa-
data, kteří oba byli příslušníky armády. Jmenování kabinetů sloţených 
z civilních osob, vznik politických stran a nástup politiky zájmových sku-
pin nejen posílily legitimitu reţimu, ale Násírovi i Sadatovi také poskyt-
ly větší nezávislost na jejich vlastním armádním okolí. 

Pojem 

Občanská svoboda 
Občanská svoboda 
(civil liberty) ozna-
čuje sféru jpriváfní 
(soukromé) exis-
tence, která patří 
občanovi, nikoli 
státu. Součásti ob-
čanské svobody je 
tudíţ určitá škála 
„negativních" práv, 
zpravidla podloţe-
ných teorií lidských 
práv (viz str. 319), 
do kterých vláda 
(stát) nesmí 
zasahovat. Mezi 
klasické občanské 
svobody se obvykle 
řadí svoboda 
projevu, svoboda 
tisku, svoboda svě-
domí a náboţen-
ského vyznání, 
svoboda pohybu a 
svoboda spolčovací. 
Tyto klíčové 
svobody se obecně 
chápou jako zcela 
nezbytné pro fun-
gování liberálně 
demokratických 
společností, protoţe 
jednotlivci skýtají 
ochranu před 
svévolným vládnu-
tím. V mnoha pří-
padech se zásadě 
občanské svobody 
dostává ústavního 
vyjádření v doku-
mentech typu „lis-
tiny práv'. 

Cenzura (censor-
ship). Kontrolování 
nebo potlačovány 
publikací, projevů 
nebo jiných veřej-
ných úkonů;cen-
zura můţe být for-
mální nebo nefor-
mální. 



404 

Vojenské reţimy mohou ovšem končit i dramatičtěji, a to tak, ţe se 
zhroutí nebo jsou svrţeny ve chvíli, kdy armáda ztratí veškerou autoritu, 
obvykle v důsledku vojenské poráţky. Můţe k tomu dojít i tehdy, kdy 
vojenští vládci jsou vystaveni lidové opozici, kterou uţ nelze zvládnout 
pouhou represí (viz str. 407). Příkladem situací uvedených na prvním místě 
jsou pád řeckých generálů v roce 1974 poté, kdy Turecko obsadilo severní 

část Kypru, a zhroucení vojenské junty v Argentině v roce 1983, rok poté, 
co se jí nepodařilo zvítězit ve válce o Falklandské (Mal-vínské) ostrovy. Na 
druhé straně svrţení armádou podporované Marcoso-vy diktatury na 
Filipínách, k němuţ došlo v roce 1986, bylo výsledkem kombinace 
vnitřních tlaků na demokratickou reformu, jejichţ mluvčím byla Corazón 
Aquinová, a diplomatického tlaku USA. Jakmile ovšem armáda jednou 

okusí, co to je přímo zasahovat do politiky, můţe jí být zatěţko vrátit se 
znovu natrvalo do kasáren. I to se ukázalo na Filipínách, kde během 
prvních 18 měsíců, kdy byla ve funkci prezidentka Aquinová, došlo ke třem 
nezdařeným pokusům o puč. 

Kontrola nad armádou 

Nepochybná moc armády by mohla vést k závěru, ţe armáda je v po-
litice vţdy faktorem velice důleţitým, ne-li rozhodujícím. Skutečnost je 

však podstatně odlišná. Přímé zásahy armády do politiky, zejména je-li 
jejich cílem nahradit civilní vládu, jsou v mnoha částech světa vzácné a 
omezují se většinou na Latinskou Ameriku, Afriku a zčásti na Asii. Jak v 
západních liberálních demokraciích, tak v ortodoxních komunistických 
státech se vojenské puče - ať uţ úspěšné či neúspěšné - v podstatě ne-
vyskytovaly. Po roce 1945 byly v západní Evropě jedinými výjimkami 

Francie v letech 1958 a 1961 (v prvním případě se zhroutila Čtvrtá re-
publika, druhý pokus byl neúspěšný), Portugalsko, kde se armáda v roce 
1974 chopila moci, aby „uchránila národ války" a Španělsko, kde v roce 
1981 skončil pokus o vojenský převrat neúspěchem. V komunistickém 
světě jsou výjimkami nezdařený pokus o puč v Číně v roce 1971, kdy se 
moci snaţil chopit Lin Piao, převzetí moci generálem Jaruzelským v Polsku 

v roce 1981 a puč stoupenců tvrdé linie v srpnu 1991, který nakrátko zbavil 
moci M. S. Gorbačova. 

Jak se v jiných situacích dosahuje civilní kontroly nad armádou? Me-
chanismy a metody, jimiţ se civilní kontrola uplatňuje, byly rozděleny 
zhruba na dva typy. Samuel Huntington (1957) psal o metodách „objek-

tivních" a metodách „subjektivních", zatímco Eric Nordlinger pouţil 
označení metody „liberální" a metody „penetrační". Liberální čili objek-
tivní model vztahů mezi civilním sektorem a armádou je nejlépe vidět na 
západních polyarchiích. Tato forma kontroly se vyznačuje především tím, 
ţe jsou jasně odděleny role a úkoly politické a armádní; stručně řečeno, ar-
máda je drţena mimo politiku. Toho se dosahuje mnoha způsoby. 

Za prvé, armáda je právně podřízena civilním vůdcům, kteří obvykle 
odpovídají shromáţdění nebo veřejnosti. Za druhé, tvorba politiky, a to i ve 
sféře armády a obrany, je věcí civilních politiků, zatímco po armádě se 
pouze chce, aby jim radila a zajišťovala implementaci. I kdyţ v praxi můţe 
armáda politiku výrazně ovlivňovat, je jen jednou z mnoha zájmových 
skupin a omezuje ji uznání, ţe jí nepřísluší zpochybňovat rozhodnutí, která 

přijímají civilní vůdci. To je podpořeno třetím poţadavkem, 
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a to poţadavkem přísné politické neutrality (nepolitičnosti) ozbrojených 
sil, která je zárukou, ţe armáda zůstane loajální bez ohledu na to, která 
strana či vláda je momentálně u moci. 

Příkladem politické podřízenosti ozbrojených sil jsou Spojené státy. 
Vzhledem k úloze armády při zrodu republiky během americké války za 
nezávislost v letech 1775-1783 to můţe překvapovat. Tato podřízenost 
byla zajištěna tím, ţe prezidentu USA byla svěřena pravomoc vrchního 
velitele ozbrojených sil, a ţe George Washington (zprvu jako velitel 
amerických vojsk bojujících za nezávislost, později jako první americký 
prezident) nestrpěl, aby vojsko zasahovalo do civilních záleţitostí. Tento 
liberální model vztahů mezi civilním sektorem a armádou později 
odolal tlakům krvavé občanské války (1861-1865) i zkouškám první 
i druhé světové války, dokonce navzdory tomu, ţe povaha americké an-
gaţovanosti v obou světových válkách byla předmětem mnoha politic-
kých diskusí a sporů. I v situaci, kdy americkým prezidentem (v letech 
1953-1961) byl bývalý vojenský velitel a válečný hrdina Dwight Eisen-
hower, uznávaly ozbrojené síly USA rozhodující vliv civilních politiků. 
Civilní kontrola však neznamená, ţe armáda je politicky impotentní. 
Americké ozbrojené síly se sice nikdy nepokoušely přímo zasahovat do 
politického procesu, jejich zásahy jako strategicky umístěných a vliv-
ných lobbistů však americkou obrannou a zahraniční politiku obvykle 
značně ovlivňovaly. 

S podobným modelem vztahů mezi civilní sférou a armádou se mů-
ţeme setkat ve Spojeném království. Armáda Spojeného království je 
v poslední instanci odpovědna Koruně, v praxi tedy premiérovi a kabi-
netu, a to prostřednictvím Ministerstva obrany. Nikdy od občanské vál-
ky a vlády Olivera Cromwella, vojáka a státníka v jedné osobě, armáda 
britský politický ţivot přímo neovlivňovala. Stejně jako ve většině ostat-
ních liberálních demokracií je i ve Spojeném království profesionalis-
mus armády zaloţen do značné míry na jejím odhodlání zůstat mimo po-
litiku. Toto sebeomezení bylo jen velice zřídka vystaveno zkouškám. 
Například za 1. světové války vyuţil voják a organizátor lord Kitchener 
svého jmenování ministrem války k tomu, aby podnítil vytvoření počet-
né armády. Sir Douglas Haig, vrchní velitel Britské expediční armády, 
zásadním způsobem ovlivnil pouţití nákladné a vyčerpávající taktiky zá-
kopové války na Západní frontě. Svůj vliv dokázal uplatnit díky tomu, ţe 
podle názoru premiéra H. H. Asquitha bylo vedení války věcí generálů, 
a ţe král Jiří V. armádu v jejích konfliktech s civilními politiky občas 
podpořil. Za 2. světové války, kdy premiérem byl W. Churchill, se ţád-
né podobné problémy neobjevily. Naopak převáţilo obecné pravidlo, 
které vedlo k tomu, ţe západní státy se staly zeměmi ústavně stabilními 
a pevně zakořeněná demokratická kultura neměla ţádné větší potíţe 
s udrţením liberálního modelu vztahů mezi civilisty a vojáky. 

Značně odlišná podoba civilní kontroly se pouţívala ve státech dik-
tátorských nebo monopartijních. Místo aby se spoléhalo na „objektivní" 
mechanismy, jak dosáhnout převahy civilní autority, je armáda kontrolo-
vána metodami „subjektivními", které ji s civilním vedením svazují, a to 
tím, ţe do armády implantují jeho hodnoty a ideály. Zatímco liberální 
model funguje tak, ţe se ozbrojené síly z politiky vytěsňují, penetrační 
model pouţívá postup zcela opačný, kdy se armáda soustavně naveskrz 
politizuje. Toho se dosahovalo různými způsoby a s různým úspěchem. 
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Pojem 

Coup ďétat 
Coup ďétat (franc. „státní převrat", puč) je náhlé a násilné uchopení státní moci proti-
právní a protiústavní akcí. Převraty obvykle uskutečňuje armáda, případně se uskuteč-
ňují za pomoci armády; často se přitom pouţije násilí. Pouţití násilí však můţe být 
omezené a výjimkou nejsou ani převraty nekrvavé. Převraty se liší od revolucí (viz str. 
237), a to ve dvou směrech. Za prvé, provádějí je zpravidla relativně úzké skupiny li-
dí, obvykle pocházejících z hlavních státních institucí (například z řad byrokracie, po-
licie nebo armády) a nedochází tudíţ při nich k vystoupení mas. Za druhé, je pro ně 
zpravidla příznačné, ţe usilují o nahrazení vlády, resp. vládnoucí skupiny, aniţ by nut-
né měnily reţim nebo prosazovaly nějakou zásadnější společenskou změnu. 

se můţe chopit moci buď aby nahradila civilní vedení a nastolila určitou 
formu přímé armádní moci nebo aby jednu skupinu civilních vůdců na-
hradila jinou, jejímţ prostřednictvím můţe vládnout nepřímo. Jindy lze 
fakticky vojenskou vládu nastolit aniţ by ozbrojené síly formálně o moc 
usilovaly; to se stávalo například na Filipínách za prezidenta Marcose, 
zejména poté, co bylo v roce 1972 vyhlášeno stanné právo. V některých 
částech světa se zásahy armády do politiky staly čímsi zcela běţným 
a vojenské reţimy dosahovaly takové stability, ţe se uţ nedalo hovořit 
o jevech výjimečných nebo přechodných. Vojenský puč se tak mění 
v hlavní nástroj přechodu státní moci z jedné skupiny vůdců na druhou. 
V 19. století k tomu pravidelně docházelo v Latinské Americe (zejména 
v Mexiku, Peru a Chile), ve Španělsku a v balkánských zemích. Ve 20. 
století se zásahy armády omezovaly převáţně na rozvojové země Afriky, 
Latinské Ameriky a částečně Asie. Zdá se, ţe vojenské puče jsou spjaty 
se zcela specifickými okolnostmi. Nejdůleţitější z nich jsou: 

- ekonomická zaostalost, 
- ztráta legitimity civilních vládců, 
- konflikt mezi armádou a vládou, 
- příznivý mezinárodní kontext. 

Existuje zřejmá souvislost mezi výskytem vojenských převratů a 
ekonomickou nerozvinutostí. Pinkney (1990) upozornil, ţe převáţná 
většina z 56 zemí, které od roku 1960 zaţily vojenskou vládu, se nachází 
ve třetím světě. Například ke svrţení civilní vlády v Nigérii, která byla u 
moci čtyři roky, došlo v roce 1983 poté, co se v důsledku poklesu cen 
ropy zhoršila ekonomická situace v zemi. Růst prosperity se tudíţ jeví 
jako účinná obrana proti armádním zásahům do politiky; příkladem 

Pojem 

Represe 
Represe irepression) v politickém smyslu slova je stav ujařmenosti navozený sou-
stavným zastrašováním nebo otevřeným násilím. Podobá se ovládnutí, resp. potlače-
ní, od nichţ se však liší stupněm, resp. mírou; je totiţ obvykle spíše aktivní neţ re-
aktivní (její snahou je opozici spíše omezit, zadrţet, nikoli „vykořenit"). Cílem re-
prese je podepřít reţim nebo vládnoucí elitu, a to tím, ţe masy budou drţeny mimo 
politiku a ţe jim bude odňata moţnost se projevit. Toho se dosahuje nástroji politic-
kými i psychologickými. Represivní (utlačovatelské) reţimy oslabují nebo likvidují 
mechanismy zastupitelské politiky (volby, strany, odbory, svobodný tisk atd.) a sou-
stavným sledováním a silou vytvářejí ovzduší strachu. 
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byla situace v Latinské Americe, kde počínaje 70. léty měla armáda ten-
denci vracet se do kasáren. Všeobecná chudoba a ostré sociální rozdíly 
evidentně hrají významnou roli, protoţe oslabují podporu, které se do-
stává momentální vládě a armádě skýtají záminku, aby vystoupila se sli-
bem, ţe zajistí ekonomický rozvoj. Samy ekonomické faktory však ne-
dokáţí vojenské převraty vysvětlit. Například Indie trpí velice váţnou 
materiální deprivací, její ozbrojené síly však vţdy důsledně respektovaly 
svou politickou neutralitu a autoritu civilních vlád nikdy otevřeně ne-
zpochybnily. 

Na otázku, proč dochází k vojenským převratům, lze zčásti odpově-
dět tak, ţe k nim dochází proto, protoţe k nim dojít může. Jinak řečeno, 
armáda do politiky nejspíš zasáhne jedině tehdy, má-li dojem, ţe legiti-
mita (viz str. ..) stávajících institucí a vládnoucí elity je zpochybněna a 
počítá-li s tím, ţe její zásah bude mít úspěch. Proto ozbrojené síly zřídka 
přímo zasahují do politiky, byla-li úspěšně nastolena demokratická 
kultura. Je tomu tak proto, protoţe vojenská vláda můţe fungovat jedině 
prostřednictvím určité míry soustavné represe (viz str. 407), kterou však 
můţe být obtíţné udrţet, jelikoţ klade vysoké nároky na jednotu a dis-
ciplínu samotné armády. Nepřekvapuje proto, ţe většina úspěšných vo-
jenských reţimů byla nastolena v těch částech světa, které měly za sebou 
dlouhou historii koloniální nadvlády - v Latinské Americe, na Středním 
Východě, v Africe a v jihovýchodní Asii. Politická slabost a labilita, z ni-
chţ se armáda snaţí těţit, je nepochybně nejvýraznější v relativně no-
vých státech. To plyne nejen z neobeznámenosti s demokratickou politi-
kou, ale souvisí to i s nadměrnými expektacemi, které s sebou přináší ne-
závislost, s neusazeností nových politických institucí a někdy i s regio-
nálním a etnickým napětím zděděným z koloniální minulosti. 

Jako příklad lze uvést Nigérii, která po získání nezávislosti na Spoje-
ném království v roce 1960 zaţila jen krátká období civilní vlády. Kolo-
niální vláda se snaţila nacionalistické hnutí oslabit a rozdělit zpolitizo-
váním dělících čar mezi národy a etniky, zejména mezi Hausy na seve-
ru, Joruby na západě a Iby na východě. Nigerijská elita byla tudíţ roz-
drobená, regionalizovaná a neschopná navodit společenský konsens, který 
je pro politickou stabilitu nezbytný. Narůstající občanské nepokoje, 
důsledek stupňujícího se napětí, vedly k tomu, ţe moci se v roce 1966 
chopila armáda. O rok později však vyostřená rivalita mezi regiony vy-
ústila v občanskou válku: východní oblast, přejmenovaná na Biafru, usi-
lovala o to, vymanit se z moci federální vlády a osamostatnit se. Armá-
da tedy problémy Nigérie nejen nevyřešila, ale naopak prodlouţila. Stej-
né etnické, náboţenské a regionální konflikty, které suţují nigerijskou 
společnost, se dnes projevují i v samotné armádě a armáda je soustavně 
vyuţívá k posílení své moci v zemi. 

Třetím faktorem, který souvisí s politickou angaţovaností armády, je 
míra, v níţ se hodnoty, cíle a zájmy ozbrojených sil rozcházejí s hodno-
tami, cíli a zájmy reţimu jako takového. Příkladem můţe být Indie: na-
vzdory obecné chudobě a hlubokým náboţenským, jazykovým a regio-
nálním rozdílům byla indická armáda ochotna ponechat politiku politi-
kům, protoţe měla hluboce zakořeněnou úctu k principům liberálního 
konstitucionalismu. Postaví-li se armády proti vládám, činí tak buď v do-
mnění, ţe jejich zájmy nebo hodnoty jsou ohroţeny nebo protoţe si mys-
lí, ţe jejich počínání je důvodné a spravedlivé. V mnoha rozvojových 
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zemích, které nedávno získaly nezávislost, se armáda chopila moci, aby 
„zachránila národ"; sebe povaţovala ze „pozápadňující" či „modernizu-
jící" sílu, která čelí tradicionalistické, venkovské, hierarchicky uspořá-
dané a často vnitřně rozdělené politické elitě. To byl případ Nigérie, In-
donésie a Pákistánu. 

Jinde se autoritářská a konzervativní vojenská elita, často jednající ve 
svazku s velkými podniky a za podpory středních tříd, postavila proti au-
toritě reformistických nebo socialistických vlád. Nekrvavý puč v Brazílii 
v roce 1964 byl do značné míry důsledkem toho, ţe armáda podezírala 
prezidenta Goularta z levicových sklonů. Chilský prezident Salvador 
Allende, první demokraticky zvolená marxistická hlava státu na světě, 
byl v roce 1973 svrţen a zabit armádou, vedenou generálem Pinochetem. 
Armáda se sice zpravidla všemoţně snaţí dát najevo, ţe její zásah do po-
litiky je motivován například přáním skoncovat s korupcí, odstranit dě-
lící čáry v národě nebo národ bránit, úzce sobecké motivy však nikdy 
zcela nechybějí. Vojenské puče jsou často pokusem, jak zachovat privi-
legia, nezávislost a prestiţ ozbrojených sil, případně mohou být nástro-
jem sledování politických ambicí. 

Na rozhodnutí armády chopit se moci mohou mít konečně vliv i me-
zinárodní zřetele. Je jen málo zemí, kde vojenský převrat nemá ţádné 
důsledky pro sousední země, regionální a mezinárodní organizace a širší 
mezinárodní společenství. V některých případech zahraniční tlaky ne-
sporně armádu povzbuzují. Tak tomu evidentně bylo v případě Pinoche-
tovapuče v Chile. Ústřední zpravodajská sluţba USA (CIA) viděla v Al-
lendovi prokubánského komunistu, jehoţ hospodářské reformy ohroţují 
zájmy Američany ovládaných nadnárodních korporací v Chile i v jiných 
jihoamerických zemích. Pinochetovi se potají dostávalo od CIA rad a po-
vzbuzení a po nastolení jeho nového vojenského reţimu mu byla rovněţ 
zaručena diplomatická podpora USA. 

V jiných případech perspektiva negativní diplomatické reakce ar-
mádní pučisty odradila. Například ve východní Evropě zůstaly při hrou-
cení komunistických reţimů armády převáţně pasivní s ohledem na ma-
sové demonstrace a tlak veřejnosti. Komunistické vedení ztratilo politic-
kou vůli a ozbrojené síly dobře věděly, ţe prezident Gorbačov a SSSR 
akci armády nepodpoří a Spojené státy a Západ ji ostře odsoudí. Bylo by 
však omylem zveličovat citlivost vojenských reţimů na diplomatický 
tlak. Na Saddáma Husajna pramálo zapůsobila mezinárodní kritika jeho 
vojenského potlačování Kurdů a šiítských muslimů po válce v Perském 
zálivu v roce 1991. Podobně nigerijského generála Abachu neovlivnil 
v roce 1995 tlak ze strany Commmonwealthu, který měl zabránit popra-
vě Ken Saro-Wiwy a dalších obránců lidských práv. 

Pojem 

Pořádek, řád 
V běţném jazyce 
označujeme slovem 
pořádek  resp. řád 
(order) nějaké 
pravidelné, obvyk-
lé, správné, resp. 
slušné vzorce cho-
vání; říkáme napří-
klad, ţe člověk je 
„řádně oblečen . 
Jako politický prin-
cip znamená rad 
stabilní a předvída-
telné formy chová-
ní, především ty, 
které zajišťují 
osobní bezpečnost. 
Nepořádek, resp. 
neřád (disorder) 
tudíţ znamená cha-
os a násilí. I kdyţ 
řád,resp. pořádek 
se všeobecně cení, 
vyvolává dvě znač-
né odlišné politické 
asociace. Obvykle 
se spojuje s politic-
kou autoritou a má 
se za to, ţe ho lze 
dosáhnout jedině 
tehdy, navozuje-li 
se „shora" pro-
střednictvím práv-
ního řádu. O „prá-
vu a pořádku" (law 
and order) se tudíţ 
uvaţuje jako o je-
diném pojmu. Jiný 
názor spojuje řád, 
resp. pořádek s 
rovností a sociální 
spravedlností a 
zdůrazňuje, ţe 
stabilita a bezpeč-
nost mohou přiro-
zeně vycházet 
„zdola jako důsle-
dek spolupráce a 
vzájemného re-
spektování. 

Policie a politika 

Stejně jako armáda je i policie součástí donucujícího státu. Zatímco 
však hlavní funkcí armády je národní obrana, hlavním úkolem policie je 
udrţovat vnitřní pořádek. Policejní útvary vznikaly v 19. století, převáţ-
ně v reakci na zintenzivňující se sociální nepokoje a sílící politickou ne-
spokojenost, vyvolané industrializací. Například ve Spojeném království 
zaloţil v roce 1829 Robert Peel první policejní útvar, sloţený z place-
ných, na plný úvazek pracujících a speciálně vycvičených příslušníků po 
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Pojem 

Trestný čin 
Trestný čin (crimé) 
je porušení norem 
trestního práva, te-
dy práva, které vy-
mezuje vztahy mezi 
státem a jednot-
livcem, a vytváří 
tak podmínky 
uspořádané a po-
kojné sociální in-
terakce. Obvykle se 
má za to, ze osoby, 
které se dopustily 
trestného činu 
(resp. osoby za 
trestný čin od-
souzené), jsou mo-
tivovány spíše 
vlastním prospě-
chem neţ nějakými 
obecnějšími poli-
tickými či morální-
mi hledisky, jako je 
tomu v případě ob-
čanské neposluš-
nosti (viz str. 301). 
Na trestný čin se 
zpravidla hledí jako 
na symptom 
celkové úrovně so-
ciální neuspořáda-
nosti a osobní ne-
jistoty. O příčinách 
kriminality a způ-
sobech, jak jí celit, 
se však vášnivě 
diskutuje. V zásadě 
jsou zde ti, kdo 
zdůrazňují zkaţe-
nost jednotlivce a 
spoléhají na trest, a 
ti, kdo za krimi-
nalitou vidí depri-
vaci a snaţí se ji 
tudíţ omezovat so-
ciálními reforma- 

masakru, ke kterému došlo v roce 1819 v Manchesteru, kdy početnou, 
avšak pokojnou dělnickou demonstraci rozehnala ozbrojená jízda. V ce-
lém Spojeném království byl tento systém policie zaveden v roce 1856. 
Později ho přijalo mnoho dalších zemí. Třebaţe policie a armáda si jsou 
podobné tím, ţe jsou disciplinované, uniformované a (byť v různé míře) 
ozbrojené, lze mezi nimi objevit i závaţné rozdíly. 

Za prvé, zatímco armáda je v zásadě zaměřena navenek, tzn. je povo-
lávána k akci pouze zřídka, například za války, v situaci ohroţení státu ne-
bo při přírodních pohromách, zaměřenost policie na vnitřní pořádek zna-
mená, ţe se do veřejného ţivota zapojuje běţně a kaţdodenně. Policie je 
také těsněji neţ armáda začleněna do společnosti: její příslušníci i se svý-
mi rodinami ţijí ve společenstvích, ve kterých pracují, třebaţe -jak o tom 
bude ještě řeč - se často vytváří zvláštní kultura policie. Dále: policie ob-
vykle uţívá nevojenské postupy: jelikoţ alespoň částečně spoléhá na kon-
sens a legitimitu, její příslušníci jsou buď běţně neozbrojení (jako napří-
klad ve Spojeném království) nebo mají zbraně především k sebeobraně. 
V moderní době však vývoj zčásti směřoval k setření rozdílu mezí policií 
a armádou. Nejenţe armáda byla povolávána při vnitřních nepokojích, na-
příklad při masových výtrţnostech v Los Angeles v roce 1992; také poli-
cie nabývala stále více polovojenského charakteru. To se projevuje napří-
klad v tom, ţe stále častěji disponuje dokonalejšími zbraněmi a v mnoha 
zemích si osvojuje jakési polovojenské metody a postupy. 

Různé úlohy policie 

Existují tři různé přístupy k podstatě policejní činnosti a k úloze poli-
cie ve společnosti: přístup liberální, přístup konzervativní a přístup radi-
kální. Z liberálního pohledu je policie sloţka v podstatě neutrální, jejímţ 
úkolem je chránit individuální práva a svobody, a tak udrţovat veřejný po-
řádek. Podle tohoto názoru policie působí v rámci celkového konsensu 
a těší se vysoké míře legitimity, zaloţené na představě, ţe výkonem poli-
cejních činností (policing) se udrţuje stabilita společnosti a chrání se bez-
pečnost osob. Hlavním úkolem policie je chránit občany mezi sebou, jed-
noho před druhým. Jelikoţ přitom jde o důsledné dodrţování vlády práva 
(viz str. 320), policie ţádnou širší politickou funkci nemá. 

Konzervativní pohled zdůrazňuje roli policie při udrţování autority 
státu a při zajišťování, ţe se jurisdikce státu uplatní v celé společnosti. 
Tento názor, vycházející z pesimističtějšího pohledu na lidskou přiroze-
nost, podtrhuje význam policie jako donucovací sloţky, schopné zvládat 
společenský neklid a vypořádávat se s rušením veřejného pořádku. Poli-
cie se tak nutně chápe jako mechanismus politické kontroly. 

Radikální pohled přichází s mnohem kritičtějším postojem k moci 
policie. Policii prezentuje jako nástroj útlaku, který se uţívá v zájmu spí-
še státu neţ lidu a který slouţí spíše elitám neţ masám. Marxistická va-
rianta této teorie chápe policii konkrétně jako ochránce vlastnictví a pro-
sazovatele zájmů třídy kapitalistů. 

Na roli policie má rovněţ vliv povaha politického systému, v jehoţ 
rámci policie působí, a to, jak vláda policii pouţívá. Obvykle se rozlišu-
je zajišťování veřejného pořádku (civil policing) a plnění politických 
úkolů (political policing) a shledávající se rozdíly mezi liberálními státy 
a tzv. státy policejními. 
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Zajišťování veřejného pořádku 
Zajišťování veřejného pořádku je tou rolí policie, která se vztahuje 

k vynucování trestního práva. Je to ta stránka její činnosti, se kterou je 
veřejnost zpravidla nejlépe obeznámena a která dominuje tomu, co si ve-
řejnost o policii myslí: policie existuje proto, aby „bojovala se zločin-
ností". Je ovšem jasné, ţe zajišťování veřejného pořádku je něco zcela ji-
ného dejme tomu na indickém venkově a v moderních městech jako jsou 
New York, Paříţ nebo Petrohrad. Prakticky všichni souhlasí s tím, ţe malá 
a relativně homogenní společenství se vyznačují značnou sebekontrolou; 
to se však mění ve chvíli, kdy se společnosti fragmentarizují (sociálně a 
kulturně) a kdy velké organizace vztahy a interakce depersonali-zují. 
Rozšiřování industrializace ve 20. století vedlo tudíţ ke sbliţování 
organizace a postupů policie v různých částech světa. Policie se dnes 
všude začíná setkávat s podobnými problémy: jde například o porušování 
dopravních předpisů, krádeţe automobilů, vloupání, pouliční zločinnost 
a organizovaný zločin. 

Přesto se při zajišťování veřejného pořádku postupuje různě. Na jed-
ná straně existuje idea činnosti policie v místech. Zde se spoléhá na to, 
ţe policie je v místech neustále přítomna, aby zajistila spolupráci a pod-
poru veřejnosti při vyšetřování trestné činnosti a přispívala k formování 
hodnot a postojů, které pomáhají především porušování práva předchá-
zet. Tradičním vzorem zde bylo Spojené království s jeho koncepcí 
„stráţníka na pochůzce" (bobby on the beai). Tento systém byl dále roz-
pracován zejména v Japonsku. Od japonského policisty se očekává, ţe 
bude znát a navštěvovat rodiny a pracoviště ve svém obvodu a ţe bude 
přítomen jak v policejních budkách (koban), tak na stráţnicích v obyt-
ných čtvrtích (chuzaisho). Úspěšnost této metody je ovšem dána tím, ţe 
policisté jsou váţenými členy místní společnosti a ţe veřejnost souhlasí 
s tím, ţe bude soustavně sledována. Tlak na efektivitu a sniţování ná-
kladů vedl k tomu, ţe tento druh policejní činnosti ve Spojeném králov-
ství v 60. a 70. letech postupně slábl, i kdyţ po nepokojích ve městech, 
k nimţ docházelo počátkem 80 let, byl znovu v omezeném měřítku za-
veden. 

Na druhé straně existuje to, čemu se říká „hašení" (fire brigade poli-
cing). Zde se zdůrazňuje schopnost policie reagovat na protiprávní jed-
nání poté, co k němu dojde; přitom se doufá, ţe efektivita policejní re-
akce bude nástrojem prevence zločinnosti. Takové „hašení" čili reaktivní 
policejní práce vyţaduje přijetí tvrdších, dokonce polovojenských metod a 
hlade větší důraz na technologii a výzbroj. Tento přístup byl evidentně 
přijat v autoritařských a totalitních státech, do určité míry se však s ním 
můţeme setkat i v liberálních demokraciích. Ve snaze odstrašit po-
tenciální pachatele jsou newyorští policisté vyzbrojeni velkoráţními pis-
tolemi a obušky. Paříţští policisté mají poloautomatické maloráţní pis-
tole, obušky a neprůstřelné vesty, káhirští automatické pušky nebo sa-
mopaly. 

Plnění politických úkolů 
Práce policie můţe být „politická" ve dvojím smyslu. Za prvé, můţe 

být konána v souladu s politickými nebo sociálními předsudky či před-
pojatostmi, které upřednostňují určité skupiny nebo zájmy před jinými. 
Za druhé, tato činnost můţe jít nad rámec civilních záleţitostí a ovlivňo- 
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vat spory bytostně politické. S prvním problémem tradičně přicházeli ra-
dikálové a socialisté, kteří odmítají představu, ţe policie (stejně jako kte-
rýkoli jiný státní orgán, resp. sloţka) postupuje nezaujatě a nestranně. 
Podle tohoto názoru uţ sama příprava policie a její kázeň, stejně jako po-
vaha její práce má tendenci plodit kulturu sociálně autoritářskou a poli-
ticky konzervativní. Pracující třídy, stávkující, účastníci protestů, ţeny 
a příslušníci rasových menšin budou tudíţ nejspíš patřit ke skupinám, ke 
kterým policie přistupuje s menšími sympatiemi. 

Navzdory mechanismům veřejné odpovědnosti a navzdory ujišťová-
ní o nestrannosti nepochybně existují důkazy, které taková tvrzená pod-
porují, přinejmenším za některých konkrétních okolností. Například Fe-
derální poradní výbor pro problematiku občanských nepokojů, který 
v USA vytvořil Lyndon Johnson k vyšetření městských bouří, které pro-
pukly během „dlouhého horkého léta" roku 1967, dospěl k závěru, ţe 
mnohé z těchto nepokojů souvisely se stíţnostmi černošských obyvatel 
ghett na zneuţívání pravomoci ze strany policistů a na diskriminační po-
stupy policie. Útok na Rodneye Kinga, kterého se v roce 1992 v Los An-
geles dopustili čtyři policisté bílé pleti, následně soudem osvobození, 
rozpoutal dva dny trvající pouliční bouře a výtrţnosti, tento obraz jenom 
přiţivil. Podobný případ se vyskytl ve Spojeném království: Scarmano-
va zpráva o nepokojích, ke kterým došlo v roce 1981 v Brixtonu, kon-
statovala, ţe rasismus policie byl jedním z důvodů zhroucení vztahů mezi 
policií a místními občany. Zpráva mj. doporučila přijmout opatření, 
která by identifikovala a z policie vyloučila rasisty a naopak přispěla 
k tomu, aby se k policii hlásilo více občanů černé pleti. 

Míra plnění politických úkolů, tedy vyuţívání policie jako spíše po-
licejního neţ občanského nástroje, narůstala souběţně s tím, jak se spo-
lečnosti stávaly sloţitějšími a fragmentovanějšími. Někteří autoři zpo-
chybňují samo rozlišování mezi civilní a politickou oblastí práce policie 
a tvrdí, ţe veškerá kriminalita je „politická" v tom smyslu, ţe vyvěrá 
z distribuce majetku, moci a dalších zdrojů ve společnosti, a ţe tudíţ veš-
kerá činnost policie je „politická", jelikoţ policie stávající distribuci 
zdrojů chrání. Neutrálnost policie v očích veřejnosti je zvláště narušena 
tehdy, jestliţe se policie vyuţívá ke zvládání stávek, demonstrací a ob-
čanských nepokojů vyvěrajících z hluboké společenské nerovnosti. To se 
nepochybně vztahuje na činnost policie v oblastech zasaţených váţnými 
etnickými nebo národnostními spory jako jsou například Baskicko v se-
verním Španělsku a Severní Irsko, kde významná část obyvatelstva po-
vaţuje policii za sílu nelegitimní. 

V mnoha případech byly vytvořeny speciálně cvičené polovojenské po-
licejní sloţky, aby prováděly politicky citlivé operace. Klasickým příkla-
dem je obávaná francouzská Compagnie Républicaine de Securité (CRS), 
která je organizována po vojensku a jejíţ příslušníci bydlí v kasárnách. Ve 
Spojeném království byla k podobným účelům vytvořena Special Patrol 
Group (SPG). Kromě toho prakticky všechny státy mají zpravodajské či 
státně bezpečností sluţby, které jsou obvykle obestřeny tajemstvím. Jejich 
úloha je navýsost politická, jelikoţ zahrnuje sledování a někdy i destabili-
zování skupin hodnocených jako ohroţení státu nebo jako oponenti stáva-
jícího společenského uspořádání. K těmto agenturám pro vnitřní bezpeč-
nost patří mj. Zvláštní zpravodajské oddělení (Special Branch) a MI5 ve 
Spojeném království, FBI a CIA v USA a KGB v Rusku. 
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Policejní státy 
Termínem „policejní stát" (police state) označujeme formu vládnutí, 

při které je zcela odhozena liberální vyváţenost mezi pravomocemi po-
licie a občanskými svobodami a je umoţněn vznik systému, kdy policie 
postupuje arbitrárně a nevybíravě. Policie tudíţ funguje vně právního 
rámce a není odpovědna soudům ani veřejnosti. Policejní státy mají to-
talitní rysy (viz str. ..), které spočívají v tom, ţe nadměrná a ţádné regu-
laci nepodléhající pravomoc, svěřená policii, má nastolit ovzduší stra-
chu, kdy všechny stránky sociální existence jsou podřízeny politické 
kontrole. Policejní stát ovšem není řízen policií na způsob armádou říze-
ného vojenského reţimu. Policie jedná spíše jako jakási soukromá armá-
da, která je kontrolována vládnoucí elitou a v zájmu vládnoucí elity také 
vystupuje. 

Tak tomu evidentně bylo v případě nacistického Německa, které vy-
budovalo obrovský aparát politického zastrašování a tajného špiclování. 
SA čili „hnědé košile" fungovaly jako političtí zastrašovatelé a pouliční 
bojovníci, Gestapo byla tajná policie, SD (Sicherheitsdienst) prováděl 
zpravodajské a bezpečností operace a z SS se za Himmlera stal jakýsi 
stát ve státě. Rovněţ SSSR se do značné míry opíral o činnost tajné po-
licie. Lenin vytvořil v roce 1917 Čeku, aby pomocí ní likvidoval své po-
litické protivníky; z Ceky se později vyvinulo OGPU (které mj. odpoví-
dalo za násilnou kolektivizaci), později NKVD (nástroj Stalinova osob-
ního teroru) a nakonec v roce 1953 KGB. Vedle politicky zaměřené čin-
nosti převzala KGB i ostrahu hranic, celkovou bezpečnost a tábory nu-
cených prací. K dalším příkladům komunistické tajné policie patřily Sta-
si ve Východním Německu a Securitate v Rumunsku. Obě tyto organi-
zace působily jako nástroje politické represe, budovaly rozsáhlé sítě ci-
vilních informátorů, pronikaly do všech sfér společnosti a na poţádání 
„neutralizovaly" odpůrce reţimu. 

Systémy, které zajištují plnění politických úkolů policie však mohou 
postupovat i s vyuţitím „ortodoxnějších" metod a mechanismů policejní 
práce. Například v Německu i za nacismu nadále - třebaţe v nepříliš 
dobrém postavení - existovala také běţná místní policie, která odpoví-
dala za „světštější", méně politické stránky vynucování práva. Sovětská 
milice, oddělená od KGB a podřízená ministerstvu vnitra, měla na sta-
rosti odhalování trestných činů, zajišťování pachatelů, agendu vnitrostát-
ních pasů a celkově udrţování vnitřního pořádku. 

Zároveň i některé státy obvykle označované za „liberální" našly pro 
tajnou policii uplatnění. Americká CIA se nepochybně angaţovala v řadě 
utajených zahraničních operací jako byl například Pinochetův puč v Chile, 
pokus o atentát na kubánského vůdce Fidela Castra a dodávky zbraní 
„contras" v El Salvadoru. Byla vystavena i obviněním ze zasahování do 
vnitřních věcí Spojených států, a to i v podobě stále nedoloţeného tvrzení, 
ţe hrála roli v atentátu na prezidenta Kennedyho v roce 1962. Určitá for-
ma teroristické policejní činnosti byla koncem 60. let pouţita v Severním 
Irsku v podobě tzv. B-Specials. Šlo o pomocnou jednotku Královské ul-
sterské policie (Royal Ulster Constabulary), vytvořené k tomu, aby dozí-
rala nad občanskými demonstracemi a bojovala proti IRA. Příslušníci B-
Specials se podíleli na politicky cíleném i běţném zastrašování katolické 
komunity; rozpuštěni byli v roce 1969, ovšem teprve poté, co výraznější 
roli při policejním „zvládání problémů" převzala britská armáda. 



414 

Politická kontrola a odpovědnost 

Problém kontroly nad policií se často klade v podobě uţ Aristotelem 
poloţené otázky „quis custodiet ipsos custodesl" (kdo bude střeţit stráţ-
ce?). Téma politické kontroly je nanejvýš citlivé a spojují se v něm dvě 
navzájem protikladné představy. V pozitivním smyslu naznačuje odpo-
vědnost, dohled a pečlivé sledování, policii omezovanou řádně nastole-
nou autoritou a vůči této autoritě loajální. V negativním smyslu však 
znamená politizaci a moţnost, ţe policie bude spjata s potřebami mo-
mentální vlády. 

Hlavním faktorem při praktickém stanovení vyváţenosti mezi odpo-
vědností a politizaci je to, zda policie je centralizovaná nebo decentrali-
zovaná. Decentralizace má tu přednost, ţe umoţňuje zdravou nezávislost 
policie na ústřední vládě, a přitom nastoluje situaci, kdy policie dokáţe 
reagovat na místní potřeby a zájmy. Proto se decentralizovaná, místně 
odpovědná policie často povaţuje za ideál. Tlaky na centralizaci jsou 
však značné a je nezřídka těţké jim odolat. Centralizace nejen lépe od-
povídá potřebám národních vlád, ale také skýtá vyhlídky na větší provo-
zuschopnost a politickou účinnost. 

Většina států evropského kontinentu má celostátní policii, kontrolo-
vanou z centra; klasický příklad tohoto modelu se často spatřuje ve fran-
couzské policii. Francie má dvě celostátní policejní sloţky: Policii, která 
je pod civilní kontrolou ministerstva vnitra, a Gendarmerie, která je pod 
armádní kontrolou ministerstva obrany: prvně jmenovaná odpovídá za 
dodrţování veřejného pořádku (law and order) ve městech, druhá pře-
devším za výkon policejních činností na venkově; jurisdikce obou se 
však z velké části překrývá. Z toho odedávna vzniká „válka policií". 
Zvláštní znepokojení se obvykle vyjadřuje pokud jde o úroveň politické 
kontroly nad Policií. Ministři vnitra osobně odpovídají za jmenování vy-
sokých policejních důstojníků; prefekti, kterým podléhají policejní útvary 
v kaţdém z 96 départments, vystupují fakticky jako prodlouţená ruka 
Ministerstva vnitra. Policejním náčelníkům zůstává tudíţ jen velmi ome-

zená operační autonomie. 
Tyto problémy vyhrocuje relativní slabost francouzského Ministerstva 

spravedlnosti, která vede k tomu, ţe odpovědnost policie soudní moci je 
tradičně slabá. V Policii se tudíţ často spatřoval pouhý nástroj vlády, 
necitlivý k občanským svobodám a ke spravedlnosti, s vysokými 
důstojníky ochotnými veřejně vyjadřovat sympatie pravicovým stranám 
jako jsou Rassemblement pour la République (RPR) a Union pour la Dé-
mocratie Francaise (UDF). Kdyţ však po zvolení prezidenta Mitteranda 
vznikla v roce 1981 socialistická vláda, byly provedeny dalekosáhlé 
změny. Na vyšších úrovních došlo k personálnímu zemětřesení: byl jme-
nován i nový prefekt policie a nový generální ředitel policie, a byly vý-
razně omezeny pravomoci policie zasahovat do práv občanů například 
odposloucháváním telefonních hovorů. 

Na druhé straně je zde zkušenost skandinávských zemí, která ukazu-
je, ţe jednotnou policii lze zkombinovat s vysokou mírou odpovědnosti 
vůči veřejnosti. V Dánsku vláda jmenuje Komisaře policie, který má ši-
rokou celkovou odpovědnost; místní policejní náčelníci, kterých je 72, 
samostatně disponují jim svěřeným personálem a zdroji. Ve Švédsku exis-
tuje celonárodně spravovaná policie od roku 1965; soustava místních po-
licejních výborů je však zárukou, ţe představitelé místních správ, resp. 

Pojem 

Odpovědnost 
Odpovědnost 
(accountability) 
znamená povinnost 
skládat úcty (ans-
werability), tj. po-
vinnost vysvětlovat 
vlastní chování a být 
otevřen kritice ze 
strany někoho jiného. 
Odpovědnost 
vyţaduje, aby 
povinnosti, pravomoci 
a úkoly jednotlivých 
orgánu, resp. sloţek 
byly stanoveny způ-
sobem, který 
umoţňuje účinně 
monitorovat a hod-
notit počínání pod-
řízených. V tomto 
smyslu můţe odpo-
vědnost fungovat 
jedině v rámci 
ústavnosti a dodr-
ţování pravidel; být 
odpovědný ne-
znamená být podřízen 
arbitrární moci nebo 
být vystaven 
nepředvídatelným 
trestům. Odpovědnost 
se však můţe také 
rovnat jakési „slabé" 
formě trestní 
odpovědnosti 
(responsibili-ty, viz 
str. 336); plyne z ní 
sice povinnost skládat 
účty a vysvětlovat, 
nikoli nutně však 
povinnost nést vinu a 
přijmout trest. 
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samospráv mohou kontrolovat rozpočty policie a o otázkách politické li-
nie i operativy jednat s policejními náčelníky. 

Patrně nejdecentralizovanější systém policie na světě existuje v USA. 
Mnohoúrovňový systém americké federace vede k tomu, ţe existuje pět 
hlavních typů policejních orgánů. Patří k nim federální útvary napojené 
na Ministerstvo spravedlnosti (např. FBI, Finanční policie a Správa pro 
boj s drogami), policie padesáti členských států USA, šerifové a zástupci 
šerifů na úrovni hrabství, policie měst a malých územních jednotek 
(townships) a konečně systém policejních sluţeben na vesnicích a v ma-
lých obcích, resp. městských částech (boroughs). Předností tohoto systé-
mu je, ţe zajišťuje vysokou schopnost reagovat na místní potřeby; poli-
cie je totiţ organizována a funguje podle potřeb územních obvodů, kte-
rým slouţí. Mezi hlavní nevýhody patří, ţe tento systém vede k poměr-
ně značnému zdvojování a překrývání mezi zhruba 40 000 různých poli-
cejních orgánů a ţe je velice obtíţné udrţet rovnováhu mezi odpověd-
ností vůči veřejnosti a neoprávněným politickým zasahováním do jejich 
činnosti. 

Ve velkých amerických městech jako jsou New York a Los Angeles 
jsou politické tlaky na běţné rozhodování policejních sloţek téměř ne-
vyhnutelné, jelikoţ policejní komisaře, obvykle kariérní policisty, jme-
nují na dobu určitou starostové, a jelikoţ policejním komisařům za nor-
málních okolností velice záleţí na opětném jmenování. Jinde však byly 
decentralizované systémy zcela opuštěny. V Západním Německu a Ja-
ponsku byl posun k větší decentralizaci pokud jde o organizaci policie 
jedním z výrazných rysů demokratické rekonstrukce po roce 1945. Nee-
fektivnost a zmatky, které z toho povstaly, však brzy vedly k tomu, ţe 
politická linie se v této věci obrátila. V roce 1950 Západní Německo ob-
novilo policie zemí (Länder) a krátce nato vytvořilo celostátní - spolkové 
- orgány jako jsou Úřad federální kriminální policie a Pohraniční policie. 
V Japonsku byly v roce 1954 všechny policejní útvary začleněny do 
jedné celostátní policie; ta je odpovědna Komisaři pro národní veřejnou 
bezpečnost, nadále je však spravována na úrovni prefekty řízených 
územních celků. 

Také Spojené království se zpravidla uvádí jako příklad země s de-
centralizovanou policií, protoţe celostátní policii nikdy nemělo. S vý-
jimkou londýnské Metropolitní policie, která je přímo odpovědná minis-
tru vnitra (Home Secretary), jsou policejní útvary organizovány a odpo-
vědny místně, a to prostřednictvím svých náčelníků (chief constables) 
komisím pro policii, jejichţ členy jsou smírčí soudci (magistrates) a 
místní radní. Tento model doporučeníhodné decentralizace však často 
není v praxi naplněn. Za prvé, pravomoci ministra vnitra jdou daleko nad 
rámec Metropolitní policie a zahrnují vše, co souvisí s vynucováním prá-
va (law enforcement). Prostřednictvím směrnic a oběţníků i prostřednic-
tvím legislativy, kterou prosadí v parlamentu, má ministr vnitra trvalý 
vliv jak na policejní orgány, tak na policejní náčelníky. Kromě toho vy-
tvoření celostátních systémů ukládání a vyhledávání dat jako jsou Nati-
onal Police Computer a National Reporting Center, které se pouţívaly 
při koordinaci celostátních operací za hornických stávek v letech 1984 
1985, znamenalo tendenci k větší centralizaci. Centralizaci v 90. letech 
napomohlo i omezení vlivu volených členů těch orgánů, které se proble-
matikou policie zabývají. Nadto mnoho politicky citlivých aktivit poli- 
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cie je vystaveno malé, resp. nedostatečné demokratické kontrole. To platí 
zejména o MI5, jejíţ věcná působnost byla v roce 1996 rozšířena; spadá do 
nijak zpravodajská činnost související s kriminalitou a vynucováním práva, 
tak „národní bezpečnost". Veškeré operace MI5 jsou tajné, rozpočet MI5 
nepodléhá parlamentní kontrole a MI5 jako jediná z bezpečnostních sluţeb 
Spojeného království můţe „úkolovat sama sebe". To znamená, ţe 

teoreticky se můţe zaměřit kdy chce na koho chce. 

Shrnutí 

> Armáda je politická instituce zvláštního druhu. Vyznačuje se faktickým 

monopolem co do vybavenosti zbraněmi, velmi značnou donuco-vací silou, 
vysokou vnitřní kázní, přísně hierarchickou organizací, souborem hodnot a 
kulturou, které se liší od hodnot a kultury civilní společnosti, i tím, ţe je 
vnímána jako ztělesnění národního zájmu a stojí tudíţ „nad" politikou. 
> Hlavním účelem armády je být nástrojem války, který lze obrátit proti 
jiným politickým společnostem. Armáda však můţe působit i jako mocná 

zájmová skupina, která ovlivňuje zejména obrannou a zahraniční politiku. 
Nadto můţe pomáhat udrţovat vnitřní pořádek a stabilitu, jestliţe civilní 
mechanismy nedokáţí nebo nejsou ochotny jednat, a ve zvláštních situacích 
můţe namísto civilní vlády dosadit nějakou formu vlády vojenské. 
> K výkonu kontroly nad armádou se uţívaly dva navzájem odlišné me-
chanismy. Liberální čili „objektivní" metody spoléhají na to, ţe armáda 

bude drţena stranou politiky, a to tak, ţe se zajistí její podřízenost a od-
povědnost civilním vůdcům. Penetrační čili „subjektivní" metody se naopak 
snaţí svázat ozbrojené síly s civilním vedením tím, ţe jim naočku-jí 
politické hodnoty a ideologické cíle vedení. 
> Vojenské převraty jsou obvykle spjaty se zvláštními okolnostmi. 
Z nich nejdůleţitější jsou ekonomická zaostalost (která oslabuje podpo 

ru projevovanou stávající vládě), ztráta legitimity dosavadních institucí 
a vládnoucí elity, konflikt zájmů nebo politických hodnot armády a ci 
vilního vedení a mezinárodní kontext, který nástupu vojenského reţimu 
napomáhá nebo ho alespoň toleruje. 
> Hlavním úkolem policie je vynucovat trestní právo a udrţovat veřejný 
pořádek. Policie můţe mít i politický charakter, působí-li v ní sociální a jiné 

předsudky, pouţívá-li se při občanských nepokojích či politických sporech 
nebo jde-li o policejní stát, ve kterém se policie mění v soukromou armádu 
slouţící jedině zájmům vládnoucí elity. 
> Kontrola nad policií se opírá o náleţitou vyváţenost odpovědnosti a 
politizace, která sama zase závisí na tom, zda je policie centralizovaná nebo 

decentralizovaná. Decentralizovaná policie je zdravě nezávislá na ústřední 
vládě a vyznačuje se tím, ţe do značné míry reaguje na místní potřeby. 
Centralizace však lépe vyhovuje potřebám národních vlád a skýtá lepší 
vyhlídky pokud jde o správní výkonnost a účinnost policejní práce. 
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ČÁST 5 

POLITICKÁ OPATŘENÍ A JEJICH 

PROVÁDĚNÍ 
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KAPITOLA 19 

Proces tvorby politiky a výkonnost systému 

„Mou politikou je ţádnou politiku nemít." 
Abraham Lincoln svému tajemníkovi (1861) 

V jistém smyslu jsou politická opatření, resp. politické linie (policies) 
tou stránkou politiky, která se dotýká největšího počtu lidí a o kterou se ta-
ké nejvíc lidí zajímá. Řečeno zjednodušeně, „policies" jsou „výstupy" po-
litického procesu. Projevuje se v nich vliv (dopad) vlády na společnost. 
V 60. a 70. letech se dokonce objevila nová oblast zkoumání, které se říká 
„policy analysis". Snaţí se zkoumat, jak se politická opatření iniciují, 
jak se formulují a jak se realizují, i jak by se dal politický proces zlepšit. 
„Policy analysis" - studium přijímání a realizace politických opatření - 
se však nezabývá jen problémy hospodárnosti (efficiency) a účinnosti 
(effectiveness), tedy tím, co by se v souvislosti s tvorbou politiky dalo 
shrnout do otázky „jak". Zabývá se i tím, co by bylo moţno shrnout do 
otázky „co", tedy povahou vládních „výstupů" a tím, co z nich „vy-
plývá" pro společnost. Jádrem „policy analysis" jsou normativní otázky 
typu „K čemu je vláda?" a „Jak vypadá dobrá společnost?" Při kaţdém 
pokusu o zhodnocení výkonnosti vlády nebo politického systému je tu-
díţ zapotřebí uvaţovat o některých z nejzásadnějších politických a ideo-
logických otázek, které celý tento vědní obor rozdělují. 

V 19. kapitole hovoříme zejména o těchto problémech: 

Hlavní problémy 

-Co je „policy"? 
- Jak se přijímají rozhodnutí? Jaké teorie byly vytvořeny, aby se vysvět-

lilo rozhodování? 
- Jaká jsou hlavní stadia politického procesu a jaký je jejich význam? 
- Jaké jsou ţádoucí „výsledky" politického procesu? 
- Jak jsou jednotlivé státy a politické systémy pokud jde o tyto „výsled-

ky" výkonné? 

Proces tvorby a realizace politiky 

Proces tvorby a realizace politiky {polky proces) souvisí s mechanis-
my, pomocí nichţ se tvoří a realizuje veřejná (vládní) politika. Jde o pro-
ces, a to ve dvojím smyslu. Za prvé, jeho součástí je série vzájemně na 
sebe navazujících akcí či událostí. Na jeho počátku je zrod představ 
a předkládání návrhů; následně pokračuje diskusí, analýzou a hodnoce-
ním a končí přijetím rozhodnutí a jejich realizací předem určenou čin-
ností. „Policy-making" se tudíţ podobá procesu zaţívání v lidském těle: 
určité „vstupy" spojuje s určitými „výstupy". Za druhé, je to proces 
v tom smyslu, ţe ty aspekty, jeţ lze shrnout pod otázku „jak", odlišuje 
od těch, jeţ lze shrnout pod otázku „co", tj. zaměřuje se spíše na způsob, 
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Pojem 

Politická linie 
Politická linie (po-
lky) je obecné pro-
gram činnosti, který 
si stanoví například 
jednotlivec, 
skupina, firma nebo 
vláda. Abychom 
něco mohli označit 
za politickou linii, 
resp. soubor poli-
tických opatření, 
musí být přijato 
formální (úřední, 
oficiální) rozhod-
nutí, které nějaké-
mu konkrétnímu 
postupu dává ofici-
ální „poţehnání". 
Pod pojmem veřej-
ná politika (public 
policy) můţeme te-
dy rozumět určitým 
stanoveným 
postupem přijatá 
rozhodnuti státních 
orgánů. Je však 
vhodnější chápat 
„policy' jako určité 
spojení, řetězec 
záměrů, postupů a 
výsledků.     
V úrovni záměrů 
(intentíons) se poli 
tika projevuje 
v postoji vlády (v 
tom, co vláda říká, 
ţe učiní). 
V úrovni postupů 
(actions) se proje-
vuje v chovaní vlá-
dy (v tom, co vláda 
skutečně činí). 
V úrovni výsledků 
(results) se proje-
vuje v důsledcích 
toho, co vláda činí 
(ve vlivu vládnutí 
na společnost). 

Rozhodnutí (deci-
sion). Akt volby; 
určitý výběr ze šká-
ly moţností. 

jak se politika dělá (na proces), neţ na substanci, resp. „materiál" politi-
ky a jeho důsledky (produkt). Konec konců, politiku - ve smyslu „poli-
cy" - lze hodnotit jedině z hlediska jejích důsledků, tedy podle toho, „co 
se skutečně stane", ať uţ dobrého nebo špatného. V prvním oddílu této 
kapitoly uvaţujeme o tom, jak se přijímají rozhodnutí a zkoumáme vý-
znam jednotlivých stadií politického procesu, resp. politického cyklu. 

Různé teorie rozhodování 
Přijímání rozhodnutí a zejména celých souborů rozhodnutí je nepo-

chybně jádrem politického procesu. Tvorba politiky se sice týká i aktů 
iniciačních a aplikačních, přijímání rozhodnutí a dospívání k závěrům se 
však obvykle chápe jako její klíčový rys. Přesto můţe být obtíţné jasně 
určit, jak a proč se rozhodnutí přijímají. Bezpochyby jinak je přijímají 
jednotlivci a jinak skupiny, jinak se přijímají v malých útvarech a jinak 
ve velkých organizacích, stejně jako jinak se přijímají ve strukturách de-
mokratických a jinak v autoritářských. Přesto byla předloţena řada obec-
ných teorií politického rozhodování. Z nich nejdůleţitější jsou: 

- modely racionálního aktéra, 
- inkrementalistické modely, 
- modely byrokratické organizace, 
- modely systému názorů. 

Modely racionálního aktéra 
Modely rozhodování, které kladou důraz na lidskou racionalitu, byly 

obvykle budovány na základě ekonomických teorií, které samy byly vy-
vozovány z utilitarismu. Takové představy jsou základem teorií veřejné 
volby (viz str. 294), které rozvíjel například Anthony Downs (1957) a kte-
rých se nadšeně chopila Nová pravice. Jejich jádrem je pojem tzv. „eko-
nomického člověka", tedy určitý model lidské přirozenosti, který klade dů-
raz na egoistické, vlastním zájmem motivované sledování materiálního 
uspokojení, měřeného uţitečností, resp. uţitkem (utility). Přistupujeme-li 
k věci takto, můţeme říci, ţe k rozhodnutí se dospívá těmito kroky: 

- Identifikuje se povaha problému. 
- Na základě uspořádání individuálních preferencí se zvolí cíl, tedy to, 

čeho se má dosáhnout. 
- Dostupné prostředky, jak tohoto cíle dosáhnout, se vyhodnotí z hledis-

ka jejich efektivity, spolehlivosti, nákladů atd. 
- Na základě volby prostředků, které nejspíš poţadovaný cíl zajistí, se 

přijme rozhodnutí. 

Takový proces předpokládá, ţe jasné, resp. jasně stanovitelné cíle exis-
tují a ţe lidé jsou s to je racionálně a důsledně sledovat. Aby se tak stalo, 
uţitek musí být homogenní, stejnorodý: objem uspokojení (blaha čili štěs-
tí), které kaţdá z činností přinese, musí být moţné srovnat s objemem 
uspokojení, které by bylo výsledkem jakékoli činnosti jiné. S nejlepším 
příkladem takového přístupu k rozhodování se setkáváme při přijímání 
rozhodnutí v podnikatelské, resp. obchodní sféře, kde se pouţívá analýza 
nákladů a výnosů (cost-benefit analysis). 

Model racionálního aktéra je lákavý tím, ţe se v něm odráţí názor 
většiny lidí na to, jak by se měla rozhodnutí přijímat. Politikové i jiní li-
dé mají nepochybně značný sklon prezentovat své jednání jako cílené 
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(goal-oriented) a zároveň jako výsledek pečlivého přemýšlení a zvaţování. 

Zkoumáme-li ji však pečlivěji, racionální kalkulace se nemusí jevit jako 
zvlášť přesvědčivý model rozhodování. Za prvé, tento model se aplikuje 
snáze na jednotlivce, kteří mohou mít uspořádaný soubor preferencí, neţ na 
skupiny, v nichţ bude nejspíš existovat mnoho vzájemně si odporujících 
cílů. O organizacích lze tudíţ říci, ţe racionálně rozhodují jedině jsou-li 
vysoce centralizované a mají-li přesně definovanou strukturu velení. 

Druhý problém spočívá v tom, ţe v praxi se často rozhoduje na základě 
nedostatečných a občas i mylných informací a ţe pozitivní výsledky 
různých postupů vůbec nemusí být srovnatelné. Lze například srovnávat 
„náklady" spojené se zvýšením daní a náklady spojené se sníţením plateb 
na zdravotní pojištění? Herberta Simona (1983) dovedly takové problémy k 
vypracování koncepce „omezené racionality" (bounded rationality). Jeho 

koncepce vychází z toho, ţe nelze analyzovat a ani vyjmenovat všechny 
moţné způsoby, resp. postupy jednání, a tudíţ ţe rozhodování je v podstatě 
nacházením jakéhosi kompromisu mezi různě ceněnými a nepřesně 
odhadnutými výsledky. Tento proces Simon označil slovem „uspokojování" 
(satisfying). Slabinou modelů racionálního aktéra je konečně i to, ţe 

přehlíţejí úlohu vnímání, resp. dojmů, tj. míru, v níţ je jednání ovlivňováno 
spíše názory na realitu a představami o ní neţ realitou samou. Malý význam 
se tudíţ přikládá hodnotám a ideovým orientacím těch, kdo rozhodnutí činí, 
případně se jim nepřikládá význam vůbec ţádný. 

Inkrementalistické modely 

Inkrementalismus se obvykle prezentuje jako hlavní alternativa ra-
cionálního rozhodování. David Braybrooke a Charles Lindblom (1963) 
označili tento model termínem „nespojitý inkrementalismus" (disjointed 
incrementalism); Lindblom (1959) pouţil v této souvislosti trefné po-
jmenování „protloukání se", resp. „salámová taktika" {science of mudd-ling 
through). Podle tohoto názoru se zpravidla rozhoduje na základě ne-

dostatečných informací a nedostatečného poznání; ty, kdo rozhodují, to 
odrazuje od smělých a novátorských postupů. Tvorba politiky je tudíţ ja-
kýmsi neustálým průzkumem: jelikoţ nemají ţádné zásadní předem sta-
novené cíle a postrádají přesné představy, kam chtějí dospět, ti, kdo politiku 
tvoří, zpravidla postupují v rámci nějakého stávajícího modelu či rámce, a 
ve světle zpětné vazby v podobě informací o důsledcích dřívějších 

rozhodnutí své stanovisko uzpůsobují, resp. mění. Inkrementalismus je tedy 
vlastně strategie vyhýbání se problémům či jejich obcházení, kdy tvůrcové 
politiky mají sklon spíše před problémy utíkat neţ se pokoušet je řešit. 

Lindblomovy argumenty ve prospěch inkrementalismu jsou normativní i 
deskriptivní. Lindblom nepřichází jen s přesnějším vylíčením toho, jak se v 
reálném světě rozhoduje; tvrdí také, ţe předností toho přístupu je, ţe 

připouští pruţnost a vyjadřování rozdílných, případně proti-kladných 
názorů. V tomto smyslu je výrazně antiutopický a odpovídá tvorbě politiky 
v pluralitních demokraciích: „salámová taktika", resp. politika „malých 
kroků" přinejmenším znamená responsivitu a flexibilitu, konzultace a 
kompromisy. Tento model byl však také kritizován jako bytostně 
konzervativní, jelikoţ ospravedlňuje zaujatost vůči novátorství a 

upřednostňování setrvačnosti. Tvůrci politiky, kteří se hlásí k inkre- 

Pojem 

Utilitarismus 
Utilitarismus (utili-
tarianism) je filo-
zofie morálky, kte-
rou vypracovali Je-
remy Bentham (viz 
str. 93) a J. S. Mill 
(1773-1836).Tato 
teorie o sobe pro-
hlašovala, ţe přiná-
ší spolehlivou, do-
konce vědeckou 
etiku, jelikoţ klade 
rovnítko mezi 
„dobrem a blahem" 
čili štěstím a mezi 
„zlem a bolestí" či-
li neštěstím. O jed-
notlivcích se tudíţ 
má za to, ţe jednají 
tak, aby maximali-
zovali blaho a mi-
nimalizovali bolest; 
přitom blaho i 
bolest se vypočí-
távají pomoci uţit-
ku čili uţitné hod-
noty, obvykle chá-
pané jako uspoko-
jení vyplývající z 
materiální spotře-
by. Princip obecné-
ho čili společen-
ského uţitku lze 
uţít k hodnocení 
zákonů, institucí a 
politických systé-
mu v podobě co 
největšího štěstí 
„co největšího po-
čtu lidí". Politicky 
se utilitarismus 
spojoval s liberalis-
mem a ekonomi-
kou volného trhu a 
skýtal tak teore-
ticky základ egois-
tickému individua-
lismu. 

Inkrementalismus 
(incrementalism). 
Teorie, podle níţ 
rozhodnutí se ne-
přijímají ve světle 
přesně a jasně sta-
novených cílů, ale 
cestou malých kro-
ků diktovaných 
měnící se situací. 
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mentalismu, se budou spíše věnovat problémům, které přináší den a ne-
budou mudrovat nad dlouhodobými vizemi. Jejich energie se zaměří na to, 
jak při plavbě udrţet směr, nikoli na úvahy, kam se pluje. 

Další problém spočívá v tom, ţe inkrementalismus pramálo osvětluje 
politická rozhodnutí svou povahou radikální nebo dokonce revoluční. 
Například Stalinovo rozhodnutí zahájit v roce 1928 první sovětskou pě-
tiletku, Castrovo rozhodnutí chopit se v roce 1959 na Kubě moci a dokonce 

i rozhodnutí M. Thatcherové ve Spojeném království v 80. letech „radikálně 
zmenšit roli státu" lze sotva líčit jako inkrementální korekce. Vzhledem k 
těmto problémům přišel Amitai Etzioni (1967) s myšlenkou „smíšeného 
snímání" (mixed scanning), která má překlenout propast mezi racionálním 
přístupem a inkrementalismem. Smíšené snímání umoţňuje, aby 
rozhodování probíhalo ve dvou zřetelně odlišitelných fázích. Za prvé, ti, 

kdo přijímají rozhodnutí, obecně zkoumají a hodnotí, čili „snímají" všechny 
dostupné politické alternativy z hlediska toho, zda a jak účinně vyhovují 
předem stanoveným cílům. Pak přichází zúţenější a inkrementálnější 
postup, kdy se zkoumají podrobnosti zvolené alternativy. Například obecné 
rozhodnutí omezit veřejné výdaje musí být provázeno řadou uţ přesněji 

cílených rozhodnutí, týkajících se konkrétních oblastí či programů, kterých 
se dotkne. 

Modely byrokratické organizace 
Jak modely racionálního aktéra, tak modely inkrementalistické jsou -

pokud jde o rozhodování - ve své podstatě teoriemi „černé schránky" (black 

box): nevšímají si totiţ vlivu, který má na výsledná rozhodnutí struktura 
procesu tvorby politiky, tedy politického cyklu. Naopak modely 
byrokratické čili organizační se snaţí do této černé schránky proniknout, 
jelikoţ kladou důraz na to, jak proces ovlivňuje produkt. Prvním 
propagátorem tohoto přístupu byl Graham Allison (1971), který zkoumal 
rozhodování Spojených států a Sovětského svazu za kubánské raketové 

krize roku 1962. Výsledkem jeho úsilí byly dva protikladné, ovšem 
spřízněné modely. První, kterému se obvykle říká model „organizačního 
procesu", se soustřeďuje na vliv, který na rozhodnutí mají hodnoty, před-
poklady a obvyklé vzorce chování, které shledáváme v kaţdé velké or-
ganizaci. Rozhodnutí nejsou ani tak výsledkem racionální analýzy a ob-
jektivního hodnocení, ale spíše odrazem, resp. projevem hluboce zako-

řeněné kultury ministerstva nebo agentury, které příslušná rozhodnutí 
přijímají. Druhá teorie, model „byrokratické politiky", klade důraz na vliv, 
který má na rozhodnutí dohadování mezi agenturami a v nich pracujícími 
lidmi, kdy kaţdý sleduje jiné zájmy. Tento přístup opouští představu, podle 
které je stát monolit, jednolité seskupení okolo jednoho názoru nebo 
jednoho zájmu, a naznačuje, ţe rozhodnutí vycházejí spíše z jakéhosi ringu, 

kde se situace neustále mění a převahu má tu jedna, tu druhá strana. 
I kdyţ tyto modely nepochybně upozorňují na důleţité aspekty roz-

hodování, i ony mají své slabiny. Za prvé, model organizačního procesu 
ponechává malý prostor k uplatnění politického vůdcovství (viz str. 366) 
shora. Bylo by například pošetilé tvrdit, ţe veškerá rozhodnutí jsou utvá-
řena tlaky a dojmy organizací; znamenalo by to totiţ zcela přehlíţet osobní 

roli například F. D. Roosevelta při iniciování Nového údělu nebo vliv A. 
Hitlera na rozhodnutí Německa přepadnout Polsko. Za druhé, je 
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zjednodušením naznačovat, jak to činí model byrokratické politiky, ţe 
političtí aktéři jednoduše zastávají názory zaloţené na jejich vlastním 
postavení a na zájmech organizací, ve kterých pracují. Aforismus, podle 
něhoţ „za čím stojíte, závisí na tom, kde sedíte" (where you stand de-
pends on where you sit), můţe být často namístě, od ostatních sympatií 
a individuálních cílů však nelze zcela odhlíţet. Konečně, vysvětlovat 
rozhodnutí výlučně pomocí teorie černé schránky znamená nepřikládat 
ţádný význam vnějším tlakům, které vycházejí z širších ekonomických, 
politických a ideologických souvislostí. 

Modely systému názorů 
Modely rozhodování, které zdůrazňují úlohu názorů a ideologie (viz 

str. 63), upozorňují na to, nakolik je chování strukturováno vnímáním. 
Co lidé vidí a chápou, je do značné míry dáno tím, co jim jejich pojmy 
a hodnoty vidět nebo chápat dovolují nebo k vidění a chápání čeho je ve-
dou. Tato tendence je hluboce zakořeněná, jelikoţ ve většině případů je 
z valné části nevědomá. Ti, kdo přijímají rozhodnutí, si sice mohou mys-
let, ţe jsou racionální, nekompromisní a důsledně nestraničtí, jejich so-
ciální a politické hodnoty však mohou fungovat jako mocný filtr, který 
jim definuje, co je myslitelné, co je moţné a co je ţádoucí. Určité infor-
mace a určité varianty se tudíţ nevyhodnocují a dokonce ani nezvaţují, 
zatímco jiné informace a jiné varianty jednání zaujímají v kalkulaci, kte-
rá je s rozhodováním spojena, významné místo. Na značný, doslova roz-
hodující význam tohoto procesu upozornil Kenneth Boulding (1956); 
ukázal totiţ, ţe bez určitého mechanismu, který informace filtruje, by ti, 
kdo rozhodují, byli jednoduše zavaleni obrovským mnoţstvím údajů, se 
kterými by se měli vypořádat. 

Na to, odkud toto filtrování pochází a jaká je jeho povaha, se však ná-
zory různí. Například Robert Jervis (1968) upozornil na fakta, která 
svědčí o tom, ţe ti, kdo rozhodují o mezinárodních otázkách, soustavně 
vnímají skutečnost chybně. Podle jeho názoru je příčinou do značné mí-
ry etnocentrismus. To, ţe Anthony Eden a vláda Spojeného království 
měli za suezské krize v roce 1956 sklon pohlíţet na generála Násira jako 
na „druhého Hitlera" a tendence USA vidět v roce 1956 ve Fidelu 
Castrovi marxistického revolucionáře mohou slouţit jako příklady tohoto 
fenoménu. Irving Janis (1972) zase naznačil, ţe mnohá rozhodnutí na 
poli mezinárodních vztahů lze vysvětlit pomocí toho, co pojmenoval 
„skupinové myšlení" (groupthink). Jde o jev, kdy kombinace psycholo-
gických a profesionálních tlaků vede skupinu lidí, kteří rozhodují, k zau-
jetí určitých společných, jednotných stanovisek; opačné nebo nepohodl-
né názory se přitom automaticky pomíjejí. 

O spojení různých přístupů k rozhodování, při němţ by se přihlédlo 
k vlivu systémů názorů, se pokusil Paul Sabatier (1988). Sabatier se pře-
devším snaţil vysvětlit, jak dochází ke změnám politických opatření, 
resp. politické linie. Upozornil zejména na úlohu „subsystémů", které se 
na tvorbě politiky podílejí, tj. souborů lidí, kteří politiku v určité kon-
krétní oblasti nějak ovlivňují. Součástí systému tvorby politiky (policy 
system) nemusejí být jen navzájem propojené kolektivy politiků, pra-
covníků státní sluţby a členů zájmových skupin; mohou jí být i vý-
zkumní pracovníci, učitelé vysokých škol a ţurnalisté, kteří se příslušnou 
oblastí zabývají. Sabatier tvrdil, ţe v rámci těchto subsystémů vznikají 

Pojem 
Etnocentrismus 
Etnocentrismus 
(ethnocentrism) má 
dva významy, které 
spolu souvisejí. Za 
prvé, označuje ur-
čitý osobnostní typ, 
pro který je 
příznačná dogma-
tická, tudíţ nutně 
autoritářská víra v 
nadřazenost vlastní 
skupiny nebo 
vlastního národa. V 
tomto smyslu se 
etnocentrismus 
překrývá s rasis-
mem (viz str. 138). 
Za druhé označuje 
určitý způsob cho-
vání, kdy činy a 
úmysly jiných 
skupin nebo národů 
se chápou na 
základě aplikace 
hodnot a teorií vy-
vozených z kultury 
toho, kdo je pozo-
ruje. V tomto 
smyslu je etnocent-
rismus jakousi (ob-
vykle podvědomou) 
předpojatostí, 
vyvěrající z ne-
schopnosti ocenit 
význam kulturní 
rozrůzněnosti. Et-
nocentrismus váţně 
komplikuje ze-
jména srovnávací 
výzkum a moţná i 
znemoţňuje plně 
docenit či pochopit 
jiné kultury nebo 
vypracovat obecně 
platné teorie. 
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„koalice stoupenců", resp. prosazovatelů (advocacy coalitions), tvořené 
jednotlivci, kteří mají zhruba stejné názory a hodnoty. Tyto názory však 
vstupují do hry na třech různých úrovních: 

- názory zásadní (klíčové morální či politické principy), 
- názory téměř zásadní (politické preference), 
- názory odvozené (názory na aplikaci nebo implementaci). 

Význam těchto názorů spočívá v tom, ţe tvoří Sebatierovým slovem 
řečeno „tmel" (glue) politiky, jelikoţ k sobě připoutávají lidi na základě 
sdílených hodnot a preferencí. Je ovšem třeba vidět, ţe zatímco zásadní 

názory (core beliefs) jsou vůči změně značně odolné, u názorů téměř zá-
sadních (near-core beliefs) a odvozených (secondary beliefs) obvykle 
zjišťujeme vyšší míru neshody a pruţnosti. Na základě tohoto rámce přišel 
Sabatier s návrhem, ţe změny politické linie lze do značné míry vysvětlit 
měnící se rovnováhou sil ve zmíněném subsystému, zejména tím, ţe jedna 

koalice stoupenců převládne nad jinými. Tento proces lze nicméně chápat 
jako proces racionální, jelikoţ diskuse v rámci určitého systému názorů a 
rivalita mezi těmito systémy vede k „učení zaměřenému na tvorbu politiky" 
(policy-orientated learning) a podporuje ho. 

Marxisté a feministky však mohou z takových tezí vyvodit závěry 
značně rozdílné (Hann, 1995). Marxisté tvrdili, ţe na zásadní názory v 

jakémkoli subsystému tvorby politiky a fakticky vůbec mezi tvůrci politiky 
a osobami, které ovlivňují veřejné mínění, má rozhodující vliv vládnoucí 
ideologie, a ţe tudíţ upřednostňují zájmy dominujících ekonomických 
subjektů. Feministky zase mohou tvrdit, ţe v důsledku převahy muţů mezi 
tvůrci politiky jsou „tmelem" politiky patriarchální ideje a hodnoty. 
Výsledkem je pak politická předpojatost, která pomáhá udrţovat systém 

moci muţů. 

Jednotlivá stadia procesu tvorby politiky 

Proces tvorby politiky nelze pochopit jen pomocí toho, jak se rozhoduje. 
Součástí politiky, resp. politické linie a politických opatření (poli-cy) nejsou 
jen soubory rozhodnutí ve smyslu určitého počtu vzájemně spolu 
souvisejících rozhodnutí týkajících se určité oblasti; jsou jí i rázné druhy 
rozhodnutí. Například jsou zde, za prvé, „rozhodnutí rozhodnout". Taková 
rozhodnutí jsou výsledkem poznání, ţe existují určité problémy, které je 

třeba řešit, a témata, na která je třeba se zaměřit, stručně řečeno, ţe „něco se 
musí udělat". Proces pak přechází k dalšímu souboru rozhodnutí, která se 
týkají toho, co se má udělat, jak se to má udělat a kdy se to má udělat. Ani 
tady však věc nekončí. I kdyţ se uţ „něco" udělalo a rozhodnutí se promítla 
do praxe, vyvstávají další otázky a je třeba učinit další rozhodnutí. Ta se 
týkají toho, zda výsledky odpovídají záměrám a zda obsah politiky i proces 

rozhodování lze v budoucnu zlepšit. Celý proces tvorby politiky - politický 
cyklus - lze tudíţ rozčlenit na čtyři zřetelně odlišná stadia: 

- iniciace, 
- formulace, 
- implementace, 
- evaluace. 
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Iniciace 
Odkud politická linie, resp. politické opatření přichází? Především: 

jak se příslušné názory rodí? Tyto otázky mají význam nejen proto, ţe 
politika (policy) někde začínat musí (bez iniciace nemůţe být formulace, 
implementace atd.), ale i proto, ţe toto stadium strukturuje veškeré ná-
sledné diskuse, spory i rozhodnutí. Iniciace je tudíţ věcí zásadní důleţi-
tosti v tom smyslu, ţe stanoví, vytyčuje politickou agendu, tedy ţe určité 
věci definuje jako problémy a ţe určuje, jak je třeba se na tyto problémy 
zaměřit. Proč se například ochrana ţivotního prostředí, do té doby 
prakticky přehlíţená, stala v 80. letech součástí politické agendy a jak 
k tomu došlo? Nebo: proč se nezaměstnanost, v 50. a 60. letech chápaná 
tak, ţe to jediné, co z ní vyplývá, je potřeba zvýšit veřejné výdaje, začala 
spojovat s takovými představami jako jsou flexibilita pracovních sil a 
oslabování moci odborů? Proč se z jiných variant (například z rozšíření 
dělnických samospráv) vůbec problémy nestanou? 

Studium iniciace politiky naráţí na to, ţe politika můţe vzcházet do-
slova z kterékoli části politického systému. Můţe přicházet „shora", tj. 
od politických vůdců, kabinetů, vládních agentur atd., nebo můţe při-
cházet „zdola", tedy prostřednictvím tlaku veřejného mínění, masových 
médií (viz str. 225), politických stran (viz str. 266), zájmových skupin 
(viz str. 290), výzkumných center apod. V podobě politického vůdcov-
ství spočívá iniciace politiky v mobilizování podpory iniciativám vychá-
zejícím z vůdcových osobních priorit nebo z ideologických priorit něja-
ké vládnoucí strany nebo skupiny. To je nejmarkantnější v případech 
transformačního vůdcovství (příkladem jsou Lenin a bolševici v Rusku, 
Hitler a nacisté v Německu a dokonce i Thatcherová a konzervativci ve 
Spojeném království), kdy se vůdci snaţí „přijít s vyprávěním", které má 
širokou odezvu v lidu, aby prosadili nějakou zásadní přeměnu společ-
nosti. 

Političtí vůdcové jsou však jen zřídka originální myslitelé a jen vzác-
ně jsou zdrojem skutečných politických inovací. Právě v procesu iniciace 
politiky mohou hrát zásadní roli od světa praktické politiky zdánlivě odtr-
ţení spisovatelé, profesoři a filozofové, kteří formulují „klíčové" hodnoty 
a teorie, jeţ vůdcové a strany následně rozpracují do podoby konkrétních 
návrhů politických opatření. Mnohé z ekonomické politiky, kterou vyspělé 
západní země sledovaly v prvních letech po skončení 2. světové války, 
vzešlo z myšlenek Johna Maynarda Keynese (viz str. 206). Podobně poli-
tika Nové pravice, jejímţ cílem bylo „omezení funkcí státu", sníţení daní, 
adresné sociální dávky atd., měla svůj původ v dílech například Friedricha 
von Hayeka (viz str. 70) a Miltona Friedmana (viz str. 207). 

Iniciace politiky „zdola" je důleţitá ve všech politických systémech. 
Na otázku, které faktory jsou v politickém ţivotě rozhodující, Harold 
Macmillan odpověděl: „Události, chlapče, události". K těmto událostem 
mohou patřit stávky, nepokoje, přírodní pohromy, burzovní krachy v ci-
zích zemích i to, kam a jak se rozhodnou investovat nadnárodní společ-
nosti. Zpravidla však platí, ţe čím je politický systém demokratičtější 
a pluralističtější, tím větší vliv mají na iniciaci politiky tlaky zdola. Lze 
dokonce tvrdit, ţe demokracii lze chápat tak, ţe nastolování politické 
agendy spíše „zdola" neţ „shora" z ní přímo vyplývá. 

Důleţitou roli hraje v tomto procesu veřejné mínění, jelikoţ pravi-
delné a na soutěţi zaloţené volby nutí uchazeče o vůdcovství, aby for-
mulovali politické návrhy, které přihlíţejí k tomu, co lidi znepokojuje 

Problém (issue). 
Věc uznaná za sou-
část politické agen-
dy, o které se ve-
řejně diskutuje ne-
bo na kterou se ná-
zory rozcházejí. 
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Pojem 
Politická síť 
Politická síť (policy 
network) neboli 
politické společen-
ství (policy com-
munity) je uspořá- 
daný soubor vztahů 
mezi politickými 
aktéry, kteří mají v 
určité oblasti 
společný zájem ne-
bo společnou cel-
kovou orientaci. 
Tyto vztahy se vy-
značují zpravidla 
tím, ţe přesahují 
formální institucio-
nální uspořádání a 
dělící cáry mezi 
vládními a nevlád-
ními orgány a 
útvary. Součástí 
politické sítě mo-
hou tudíţ být státní 
úředníci, významní 
poslanci, lobbisté 
na správných mís-
tech, věci nakloně-
ní profesoři, čelní 
ţurnalisté apod. 
Uznání existence 
politických sítí 
upozorňuje na vý-
znam, který při 
tvorbě a zejména 
iniciaci politiky 
mají neformální 
postupy a vztahy. 
Politické sítě byly 
kritizovány za rela-
tivní uzavřenost 
před tlaky zvnějšku 
a za omezováni 
vlivu, který na po-
litický proces má 
prostřednictvím za-
stupitelských insti-
tuci veřejnost. 

Nastolování agen-
dy (agenda set-
ting). Schopnost 
strukturovat poli-
tickou diskusi vy-
konáváním kontro-
ly nad tím, o kte-
rých problémech se 
bude jednat nebo 
stanovením priorit 
mezi nimi. 

a po čem lidé touţí. To, co lidi znepokojuje a po čem lidé touţí, je však 
často vágní a neuspořádané, dokud to neartikulují skupiny, které se pre-
zentují jako představitelé určitých částí veřejnosti. K tomuto procesu 
bezpochyby významně přispívají i masová média, tedy noviny, časopisy, 
rozhlas a zejména televize, a to jak tím, ţe vybírají a podle priorit seřa-
zují informace, kterých se veřejnosti dostane, tak tím, ţe je ve svých re-
dakcích excerpují, uspořádávají a interpretují. Například v Itálii a v Ja-
ponsku se politická korupce stala problémem z valné části díky publici-
tě, kterou jí zajistila tištěná média. 

Politické strany a zájmové skupiny hrají klíčovou roli rovněţ v na-
stolování agendy. Například opoziční strany se neomezují jen na kriti-
ku vládní politiky; vypracovávají rovněţ alternativní soubory politic-
kých opatření, aby se jevily jako schopné strany vládní. Zájmové skupi-
ny zase upozorňují na širokou škálu věcí, které vyvolávají znepokojení 
a pocity ukřivděnosti, přicházejí s konkrétními případy a idejemi a vy-
jadřují zájmy různých společenských skupin a vrstev. Pokud jde o vý-
zkumné týmy, resp. „mozkové trusty" (think tanks), jde o zájmové sku-
piny, které byly přímo vytvořeny k tomu, aby vypracovávaly politické 
návrhy a získávaly pro jejich přijetí klíčové aktéry politického procesu. 

Od 70. let vědci obvykle umenšovali roli formálních, zastupitelských 
institucí a zdůrazňovali spíše neformální procesy iniciace a rozpracová-
vání politických opatření. Upozorňují tak na důleţitost politických sítí, 
tj. společenství politických aktérů, která jdou napříč veřejným i soukro-
mým sektorem. 

Z technického hlediska - tj. z hlediska efektivity politického proce-
su, nikoli z hlediska kvality jeho výstupů - můţe iniciace mít dvě na-
vzájem protikladné slabiny. Za prvé, můţe být oslabována malým poč-
tem námětů, návrhů a novátorských myšlenek; jinak řečeno, můţe se ne-
dostávat politických „vstupů". To bylo moţno pozorovat na systémech 
státního socialismu v SSSR a v zemích východní Evropy. Jelikoţ neexis-
tovaly konkurenční volby, svobodný tisk, opoziční strany a autonomní 
skupiny, byla iniciace politických opatření do značné míry v rukou sítí 
úředníků a funkcionářů aparátu státostrany. Ti, kdo politiku iniciovali, 
byli například sami zainteresováni na zachování systému centrálního 
plánování; výsledkem bylo, ţe problém ekonomické reformy se stal sou-
částí politické agendy teprve ve chvíli, kdy samotnému systému uţ ne-
bylo pomoci. Kupříkladu Gorbačovovy reformy konce 80. let byly jed-
noduše příliš malé a příliš opoţděné. 

Druhá slabina iniciace souvisí s opačným problémem. Politický pro-
ces můţe být závaţností a rozmanitostí politických „vstupů" zahlcen; 
výsledkem je stagnace a paralyzování. Tomu se říkalo „přetíţenost" vlá-
dy (overload). Jde o jev, který jde ruku v ruce s intervencionistickými 
opatřeními; od vlády se prostě očekává příliš mnoho. Veřejnost i zájmo-
vé skupiny poţadují mnohem víc, neţ můţe vláda zajistit. Samuel Beer 
(1982) tento problém pojmenoval „pluralistická stagnace". Vlády inspi-
rované Novou pravicí se proto v 80. a 90. letech snaţily omezit očeká-
vání lidí pokud jde o to, co můţe stát učinit, a tak si do jisté míry znovu 
zajistit kontrolu nad iniciováním politiky. 

Formulace 
Jakmile je problém nebo soubor problémů součástí politické agendy, 

musí se pečlivě analyzovat a propracovat, aby se dospělo k usoustavně- 
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ným politickým návrhům. Formulace politiky, která se běţně chápe jako 
nejdůleţitější stadium politického procesu, neznamená pouhé převedení 
obecných návrhů do podoby konkrétních a podrobných doporučení, ale 
i „přefiltrování" návrhů a někdy i zásadní přepracování problému, o 
němţ se uvaţuje. Ve svém rozboru politického cyklu popsali Hogwo-od 
a Gunn (1984) několik fází formulace od iniciace k „rozhodnutí roz-
hodnout". První je rozhodnutí o tom, jak se bude rozhodovat, tj. rozhod-
nutí, jaké mechanismy nebo postupy budou uţity a kteří političtí aktéři 
budou zapojeni do analýzy a rozpracování politiky. Mají danou politiku 
formulovat úředníci nebo ministři? Má se tak stát s vyuţitím stávajících 
(obvyklých) procedur nebo se má ustavit nějaký zvláštní výbor či komi-
se? Má se konzultovat se zájmovými skupinami a výzkumnými centry? 
Pokud ano, se kterými? Tato rozhodnutí jsou zcela jistě důleţitá, jelikoţ 
určují, jací sympatizanti a jaké zájmy se zapojí, jakmile se politika zač-
ne rozpracovávat a začne se o ní diskutovat. 

Do druhé fáze spadá definování problému a prognózování. Tato fáze 
skýtá značný prostor pro reinterpretaci, jelikoţ ti, kdo politiku formulu-
jí, se mohou na „problém" dívat podstatně jinak neţ ti, kdo s ním popr-
vé přišli. Ve třetí fázi jde o vytyčení cílů a stanovení priorit. Jelikoţ na 
vytyčování cílů bude nejspíš mít vliv veřejné mínění a jelikoţ na ně bu-
dou mít vliv i takové subjekty jako jsou média, politické strany a zájmo-
vé skupiny, není samozřejmě zaručeno, ţe priority, k nimţ dospějí ti, kdo 
je stanoví, budou stejné jako priority, které měli na mysli ti, kdo politiku 
iniciovali. 

Konečně jsou zde analýza a hodnocení variant, jejichţ vyústěním je 
výběr té varianty, které se dává přednost. To fakticky znamená, ţe bylo 
učiněno autoritativní rozhodnutí. V této fázi formulace politiky budou nej-
spíš vzaty v úvahu různé faktory; přitom politické a volební souvislosti 
jednotlivých variant nejsou o nic méně závaţné neţ ohledy na správní 
zvládnutelnost a účinnost. Je ovšem třeba poznamenat, ţe konečné roz-
hodnutí, kterým se proces formulace uzavírá, můţe být v podstatě pouhou 
formalitou, protoţe k zásadní diskusi uţ došlo a rozhodující argumenty byly 
předloţeny uţ mnohem dřív. Kabinety, zákonodárné sbory či meziná-
rodní setkání na nejvyšší úrovni tudíţ často ratifikují čili „odkývávají" roz-
hodnutí, která byla ve skutečnosti učiněna někde jinde. 

Bylo by pošetilé si myslet, ţe formulace probíhá v různých systé-
mech a v různých státech stejně. Richardson (1984) se pokusil objasnit 
odlišné postupy při formulování politiky pomocí různých národních „po-
litických stylů" (policy styles). Upozornil zejména na dvě hlavní dimen-
ze: zda se při formulování politiky konzultuje nebo úkoluje a zda vlády 
dlouhodobě plánují nebo víceméně jen ze dne na den reagují. Z tohoto 
hlediska lze Švédsko a Japonsko nejspíš označit za státy, jejichţ politic-
ký styl vcelku upřednostňuje jak konzultace, tak dlouhodobé plánování. 
V obou existuje propracovaný a formalizovaný systém skupinových 
konzultací, který stojí na souboru politických cílů a priorit, o nichţ pa-
nuje široká shoda. Na druhé straně v USA sice fragmentovanost federál-
ní vlády vyţaduje vysokou míru konsensu, aby byla určitá politika ak-
ceptována, prakticky však také vylučuje dlouhodobé plánování a zvětšu-
je tak reaktivní, „hasičský" politický styl. 

Spojené království je příkladem toho, jak se politický styl můţe ča-
sem měnit. Ve stylu, na který upozornil Richardson, poznáváme jak brit- 
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skou zálibu v konzultacích, tak tendenci spíše na problémy reagovat neţ 
je předjímat. V 80. letech za Margaret Thatcherové byl však stanoven da-
leko jasnější soubor dlouhodobých politických cílů, a to v podobě napl-
ňování toho, co Andrew Gamble (1988) popsal formulí „volná ekonomi-
ka a silný stát" (the free economy and the strong state). Sledování těch-
to cílů provázel posun od konzultování k úkolování. Projevem toho byl 
například růst reálné premiérčiny moci. V letech 1990-1997 si však John 
Major osvojil kolektivnější a konsensuálnější styl, kdy se kabinet na 
svých zasedáních znovu skutečně radil. Tony Blair se ale znovu vrátil 
k centralizovanému vedení, při kterém se spíše spoléhal na zvláštní po-
radce a na bilaterální jednání s jednotlivými ministry neţ aby kabinetu 
umoţňoval hrát významnou politickou roli. 

Hlavním rysem formulování je bez ohledu na rozdíly mezi jednotlivý-
mi národními politickými styly to, ţe výrazně redukuje škálu aktérů zapo-
jených do politického procesu. Zatímco při iniciování politiky můţe hrát 
svou roli široká škála zájmů, skupin a hnutí, formulace politiky je věcí 
těch, kdo „jsou uvnitř" (státních úředníků, hlavních poradců, politiků 
a skupin, se kterými se konzultuje), tedy těch, kdo jsou buď součástí stát-
ního mechanismu nebo k němu mají institucionalizovaný přístup. Proto se 
na formulování snesla řada kritik. Jedna je zaloţena na neţádoucím vlivu, 
který údajně uplatňují pracovníci státní sluţby působící v roli poradců. Po-
litikové nanejvýš stanoví celkové politické priority, zatímco konkrétní cíle 
i prověřování variant ponechávají do značné míry v rukou státních úřed-
níků. Z pozic teorie veřejné volby se tvrdilo, ţe v politických opatřeních 
se tudíţ zpravidla odráţejí zájmy profesionálních pracovníků státní sluţby, 
zatímco marxisté poukazovali na to, ţe k radikálním alternativám se zpra-
vidla nepřihlíţí, jelikoţ neodpovídají sociálnímu původu výše postave-
ných úředníků a tomu, v čem byli vzděláváni. 

Jiné kritiky souvisejí s růstem konzultací, a tudíţ s počtem skupin 
a aktérů, kteří jsou do formulování politiky zapojeni. Zejména teoretiko-
vé Nové pravice tvrdili, ţe v důsledku posunu ke korporatismu je politi-
ka ovlivňována spíše silnými dílčími zájmy neţ širším veřejným dobrem 
(Olson, 1982). Z tohoto hlediska lze na korporatismus pohlíţet jako na 
průlom do dělící čáry mezi iniciací a formulací, který skupinám, které by 
měly pouze nastolovat politickou agendu, umoţňuje utvářet obsah vládní 
politiky. Existuje i kritika, která vychází z celkového „demokratického 
deficitu" při formulaci politiky. Volení politikové sice v demokratických 
systémech nad politickým procesem dozírají a přijímají konečná 
rozhodnutí, samy procedury jsou však zárukou, ţe jejich přispění je mi-
nimální. Formulování politiky je časově i věcně náročné: vyţaduje pro-
fesionalitu, odborné znalosti a pečlivost pokud jde o detaily. To vše jsou 
kvality, kterými politikové - demokratičtí či jiní - jen zřídka oplývají. 

Implementace 
Jedním z největších kroků vpřed, který analýza politiky učinila, bylo 

zdůraznění významu stadia implementace. Implementace se tradičně 
chápala jako něco, co se rozumí samo sebou a pohlíţelo se na ni jako na 
jeden z aspektů správy (viz str. 381), nikoli jako na jeden z rysů 
politiky. Analýzy amerického programu Velké společnosti z poloviny 60. 
let rozbily iluze o dělící čáře mezi politikou a administrativou a názorně 
doloţily, jak výrazně se výstupy politiky mohou rozcházet se záměry 
jejích 



431 

tvůrců. Wildavsky (1980) se proto o analýze politiky vyjádřil, ţe v ní jde 
o to, „říkat moci pravdu". Podmínky, kterých je zapotřebí, aby se dosáhlo 
„dokonalé" implementace, tj. aby se zajistilo, ţe z politiky vzejde 
přesně to, co se zamýšleno, popsal Hood (1976) takto: 

- jednotný administrativní systém s jednou linií moci, aby se zajistila 
kontrola z centra; 

-jednotné normy a pravidla pro celý systém, 
- naprostá poslušnost nebo důsledná kontrola, 
- vyčerpávající informace, dokonalá komunikace a perfektní koordina-

ce, 
- dost času na mobilizování administrativních zdrojů. 

Vzhledem k tomu, jak je těţké kterékoli z těchto podmínek - tím spí-
še všem - vyhovět, sebeméně nepřekvapuje, ţe propast mezi rozhodnu-
tím a tím, co z něho vzejde, je často pořádně hluboká. Vţdyť uvaţme: na-
příklad kontrola z centra a naprostá poslušnost nejen nemusí být moţná, 
ale nemusí být ani ţádoucí. Ti, kdo politiku tvoří, se sice mohou těšit de-
mokratické legitimitě, ovšem ti, kdo tuto politiku implementují (pracovní-
ci státní sluţby, funkcionáři na úrovni míst, učitelé, lékaři, policisté atd.) 
mohou zase lépe - očima a hlavou „člověka z ulice" - vidět a chápat, co 
bude fungovat a co fungovat nebude. Takové úvahy vedly ke zcela nové-
mu, „převrácenému" přístupu k analýze politiky, který zdůrazňuje nezbyt-
nost flexibility i hodnotu toho, jestliţe se ponechá určitá míra volného uvá-
ţení těm, kdo politiku realizují. To je přímý opak tradičního přístupu, kdy 
se na implementaci pohlíţí systémem „shora dolů" a zdůrazňuje se uni-
formita a kontrola. Většina komentátorů dnes ovšem uznává, ţe vyváţe-
nost mezi kontrolou z centra a flexibilitou při aplikaci je v oblasti imple-
mentace politiky velkým dilematem (Barrett a Fudge, 1981). 

I kdyţ dokonalá implementace nemusí být moţná a nemusí být ani 
ţádoucí, zájem pokud jde o implementaci politiky se většinou soustředil 
na nebezpečí plynoucí z flexibility při aplikaci. Pressman a Wildavsky 
(1973) ve své průkopnické práci o implementaci, která má podtitul Jak 
se washingtonská velká očekávání v Oaklandu totálně rozplynou aneb 
proč nás udivuje, že federální programy vůbec fungují... právě na to upo-
zornili. Flexibilita můţe mít řadu příčin. Jednou z nich je, ţe ti, kdo po-
litiku provádějí, nemusí ze všech sil myslet jen na to, aby s vyuţitím 
svých zkušeností a poznatků „člověka z ulice" zajistili účinnou imple-
mentaci; můţe jim, jak teoretikové veřejné volby zdůrazňují, jít také 
o to, aby chránili svou kariéru a bránili své profesní zájmy. Lidé ze stát-
ní sluţby a profesionálové z veřejného sektoru tak budou mít zcela evi-
dentní motiv, aby „odfiltrovávali" či interpretací měnili ty stránky veřej-
né politiky, které, jak se domnívají, je ohroţují nebo jim nejsou vhod. 

Další problémy v souvislosti s implementací politiky vyvstávají ani 
ne tak z nedostatečné kontroly shora jako z neexistence tlaku spotřebitelů 
zdola. Takto viděno, je nedostatečná implementace, zejména pokud jde 
o zajišťování sociálních sluţeb, důsledkem toho, ţe vláda se zpravidla 
pohybuje vně trţních mechanismů a na dodávání svého „zboţí" má 
obvykle monopol. Pracovníci státní sluţby, funkcionáři v místech i za-
městnanci veřejného sektoru si vcelku mohou dovolit lajdačit a počínat 
si nehospodárně, protoţe - na rozdíl od soukromých podnikatelů - ne-
musí dělat všechno pro spokojenost svých zákazníků. 
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Jednou z významných reakcí na tuto situaci byl nástup nové veřejné 
správy (viz str. 385). Ta umoţňuje soukromým subjektům převzít větší 
odpovědnost za poskytování sluţeb, a to privatizací, uzavíráním pří-
slušných smluv a „testováním trhu". Nová veřejná správa vedla i k širší-
mu vyuţívání ukazatelů výkonnosti, které váţí veřejné sluţby na určitý 
soubor „dodacích podmínek", jeţ fakticky napodobují trţní konkurenci, 
jelikoţ penalizují výkony, které daným standardům neodpovídají. Těchto 
idejí se s největším nadšením chopili na Novém Zélandě, ve Spojeném 
království, v USA a ve Skandinávii. Někteří autoři tvrdí, ţe výkonnost 
a hospodárnost se tím zvýšila. Jiní však varují, ţe odpovědnost a étos 
sluţby veřejnosti byl obětován prvořadému zájmu na omezování výdajů 
a sniţování daní. 

Evaluace 

Politický proces vrcholí evaluací, hodnocením politiky, které - přinej-
menším teoreticky - vede k tomu, ţe se rozhoduje, zda danou politiku sle-
dovat dál nebo s ní skoncovat. Toto stadium politický cyklus uzavírá, a to 
v tom smyslu, ţe evaluací získané informace se mohou opětně pouţít ve 
stadiích iniciace a formulace. To můţe vyústit v nové politické návrhy 
a napomoci doladění a zkvalitnění stávajících politik (viz graf 19.1). 

Kromě toho, ţe se zaměřuje na věcné otázky vhodnosti nebo účin-
nosti veřejné politiky, můţe evaluace osvětlovat i procedurální otázky, 
například jak je organizováno stadium formulace, s kým a kdy se kon-
zultuje a jak je kontrolována implementace. Bohuţel vlády se ale obvykle 
zdráhají uvolňovat zdroje na evaluaci politiky, a to navzdory její zřejmé 
důleţitosti. To, ţe americký prezident Carter koncem 70. let trval na 
tom, ţe jedno procento fondů určených na kaţdý projekt musí jít na eva-
luaci, bylo moţná smělé novátorství; vedlo to však k nesmírnému papí-
rování, aniţ by výsledkem bylo nějaké postřehnutelné zkvalitnění poli-
tického procesu nebo jeho produktů. Jedinými státy, které berou evaluaci 
váţně, jsou nečetné - obvykle konsensuální - demokracie, které se 
orientují na dlouhodobé plánování. 

O evaluaci se zajímali spíše vědci, a to ve svých pracích zaměřených 
na politické výstupy; ty se od konce 70. let objevovaly především v 
USA. Metody empirického výzkumu se pouţívají jak ke studiu toho, 
co vláda pokud jde o zákony, daně, programy atd. (výstupy) dělá, tak po-
kud jde o to, jaké důsledky (výsledky) příslušné politiky mají. Dye 
(1995) to vyjádřil tak, ţe tato analýza politiky se zabývá tím, „kdo co do-
stane" (who gets what). 

Je jasné, ţe výsledky, ke kterým politický proces vede, se často znač-
ně rozcházejí se záměry těch, kdo politická rozhodnutí formulovali nebo 
přijímali. Příkladů je mnoţství. Sociální politiky, které měly zmírnit chu-
dobu a všem občanům umoţnit aktivně se podílet na ţivotě společnosti, 
vedly podle Le Granda (1982) k tomu, ţe střední třída se cítila jako v ba-
vlnce a ţe podle Murraye (1984) vzrostl počet příslušníků nejchudších 
vrstev, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Ve své studii o britské dani 
z hlavy předloţili Butler, Adonis a Travers (1994) jakýsi katalog selhání 
a nedopatření vlády a Parlamentu, která způsobila, ţe politika, jeţ měla 
omezit výdaje místních orgánů, vyústila v rozsáhlé občanské nepokoje. 
Ty přispěly k pádu M. Thatcherové a k rázné změně politiky za jejího 
nástupce Johna Majora. Podobně tomu bylo se školným na univer- 
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zitách, které v roce 1997 zavedla Blairova vláda. To mělo vytvořit před-
poklady pro rozšíření vysokoškolského vzdělání, jeho nevýhodou však 
bylo, ţe méně majetné studenty odrazovalo od toho, aby se na univerzity 
hlásili. Podle mnoha lidí taková selhání ukazují, jak je důleţité vládnout 
transparentně a jak velký význam má odpovědnost vůči veřejnosti (viz str. 

414). Má-li politický proces účinně převádět vstupy do náleţitých výstupů, 
musí být vţdy otevřen přezkumu a kritice. Kultura utajování aţ příliš často 
zakrývá neschopnost a vytváří prostor pro arbitrární a sobecky motivované 
jednání. 

Iniciace 
Graf 19.1 Poli-
tická zpětná vaz-
ba 

Formulace 

Implementace 

Evaluace  

Výkonnost systému 

Zatím jsme politický proces analyzovali převáţně z hlediska „mana-
ţerského". Jak se přijímají rozhodnutí? Jaká stadia má politický proces? Jak 
efektivní a hospodárná je tvorba politiky? Za těmito otázkami se však 
skrývá řada hlubších problémů „politických". Při nich nejde ani tak o to, co 
vláda dělá, ale spíše o to, co by měla dělat, jinak řečeno „od čeho" vláda je. 
Problém tkví v tom, ţe se zde dotýkáme obtíţně zodpově-ditelných 
normativních otázek, které jsou jádrem politiky. Nemůţeme vědět, „od 
čeho" vláda je, aniţ bychom porozuměli takovým problémům jako jsou 
podstata spravedlnosti a ţádoucí vyváţenost svobody a autority, jinými 
slovy aniţ bychom měli určitou vizi „dobré společnosti". 

Téma 
Otevřená vláda: pro a proti 
Otevřená vláda (open government) je zásada, ţe vše, co se odehraje ve vlá-
dě, musí být dostupné veřejné kontrole a kritice, a to díky volnému toku in-
formací od vládních orgánů k zastupitelským sborům, masovým médiím a 
společnosti vůbec. Obecně se přijímá, ţe některé informace je třeba utajovat 
(s ohledem na bezpečnost státu, soukromí atd.); otevřená vláda, resp. 
otevřené, transparentní vládnutí se však běţně chápe tak, ţe znamená urči-
tou preferenci práva veřejnosti „vědět" (right to know). To se zpravidla za-
kotvuje v podobě práva na informace, které mj. znamená, ţe nutnost utajení 
musí vláda případně obhajovat před soudy. 
K přednostem otevřené vlády patří: 
-Je určitou brzdou proti neodbornosti, zkorumpovanosti a tyranii. 
- Usnadňuje politické diskuse a polemiky a vede ke kvalitnějším výsledkům 

politiky a k informovanějšímu voličstvu. 
K jejím stinným stránkám patří: 
- Ztěţuje tvorbu politiky, protoţe vystavuje proces formulace zrakům veřej-

nosti. 
- Odrazuje od zvaţování nepopulárních, přesto však závaţných myšlenek a 

návrhu. 
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Pojem 

Relativismus 
Relativismus (rela-
tivism) je názor, ţe 
neexistují ţádná 
objektivní či „ab-
solutní" měřítka a 
ţe tudíţ všechna 
tvrzení lze hodnotit 
jedině v souvislos-
tech. Morální rela-
tivismus odmítá 
koncepci, podle níţ 
existují nebo mo-
hou existovat auto-
ritativní etické 
principy, a to zpra-
vidla z toho důvo-
du, ţe jednotlivec 
je bytost morálně 
autonomní. Pozná-
vací čili epistemo-
logický relativis-
mus tvrdí, ţe různé 
způsoby posuzová-
ni jsou stejně platné 
a tudíţ odmítá 
univerzalistické ná-
roky například vě-
dy (viz str. 36). Re-
lativismus byl kri-
tizován za to, ţe 
oslabuje morální 
pojítko společnosti 
(vytváří „poušť', po 
které nevede cesta) 
a za to, ţe 
intelektuálně sám 
sebe vyvrací (samo 
popření objektiv-
ních měřítek je re-
lativní). Relativis-
mus je naprostým 
protikladem všech 
forem fundamenta-
lismu (viz str. 83). 

Jelikoţ názory na tyto a podobné věci se zásadně rozcházejí, různí se 
i standardy, pomocí nichţ lze vlády a politické systémy posuzovat. Přes-
to lze identifikovat čtyři standardy, kterých se mnoho lidí přidrţuje. Kaţ-
dý z nich vrhá určité světlo na výkonnost systému. Jsou to: 

- stabilita a řád, 
- materiální blahobyt, 
- občanství, 
- demokratické vládnutí. 

Udržování stability 

Lze rozumně tvrdit, ţe udrţování stability a řádu (viz str. 409) je nej-
základnější funkcí vlády. S výjimkou anarchistů, kteří říkají, ţe společen-
ský řád vzejde z ţivelného jednání svobodných jednotlivců, prosazovali 
všichni političtí myslitelé a filozofové vládu jako jediný nástroj, jak ome-
zovat chaos a nestabilitu. Thomas Hobbes (viz str. 321) to vyjádřil tak, ţe 
bez vlády „lidé ţijí osaměle, nuzně, stísněně, jako zvířata, a jejich ţivot je 
krátký". Z tohoto hlediska je hlavním účelem vlády vládnout, tedy uplat-
ňováním autority zajišťovat stabilitu. To ovšem zase vyţaduje, aby vláda 
dokázala zachovat svou vlastní existenci a zajistit další bytí samotného po-
litického systému. Výkonnost systému lze tedy posuzovat na základě ta-
kových kritérií jako jsou jeho přetrvávání a odolnost; vţdyť uţ samo dlou-
hé bytí určitého reţimu naznačuje, ţe dokáţe drţet konflikty v mezích ne-
bo je smiřovat. Existují však různé názory, jak toho nejlépe dosáhnout. 

Tyto názory se rozpadají na dvě velké skupiny. První je důsledkem 
v podstatě liberálního názoru, ţe stabilní vláda se musí opírat o konsens 
a souhlas. Tím, co zajišťuje dlouhodobé přeţívání reţimu, je podle toho-
to názoru jeho schopnost reagovat na poţadavky a tlaky obyvatelstva. 
V jazyce teorie systémů se to vyjadřuje tak, ţe jde o schopnost slaďovat 
„výstupy" vlády s rozmanitými „vstupy". V tom, jak se často říkalo a ří-
ká, je zvláštní síla západních liberálních demokracií. Zastánci liberální 
demokracie (viz str. 50) zdůrazňují, ţe liberální demokracie, jelikoţ je 
zaloţena na konsensu, v sobě obsahuje mechanismy, které zajišťují její 
responzivitu, a tudíţ jsou zárukou vysokého stupně vyváţenosti celého 
systému. Vládní moc se získává v konkurenčním boji o hlasy lidí a lze 
o ni přijít, kdyţ takto získaná podpora klesne. Aktivní občanská společ-
nost umoţňuje, aby prostřednictvím autonomních skupin a sdruţení ob-
čané uplatňovali svůj vliv. 

Je to do jisté míry schopnost liberální demokracie vytvářet politickou 
stabilitu, co vysvětluje, proč v postkomunistickém i rozvojovém světě 
byly poměrně široce přijaty takové liberálně demokratické postupy jako 
svobodné volby a soutěţ politických stran. Liberální demokracie má 
však v tomto směru i své nevýhody. Z nich hlavní je, ţe responzivita mů-
ţe plodit nestabilitu, jelikoţ přispívá k růstu toho, co lid od vládu očeká-
vá, a pěstuje iluzi, ţe politický systém můţe uspokojit všechny poţadav-
ky a vyrovnat se se všemi „vstupy". Hlavním dilematem, před kterým 
stabilní demokracie stojí, je z tohoto hlediska to, ţe responzivitu je třeba 
vyvaţovat efektivitou. Vláda musí citlivě reagovat na vnější tlaky, musí 
však být také schopna vtisknout společnosti svou vůli ve chvíli, kdy tyto 
tlaky hrozí vyvolat konflikt, ve kterém nebude smír moţný. 

Z této obavy vyplývá jiný pohled na stabilitu a řád. Konzervativní 
myslitelé tradičně spojují stabilitu a řád nikoli s responzivitou, ale s au- 
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Téma 

Welfare v zrcadle diskuse 
Welfare v nejširším slova smyslu znamená štěstí, prosperitu a blahobyt: nejen pouhé 
fyzické přeţívání, ale i určitou míru zdraví a spokojenosti. Jako politická zásada se 
však pojeni welfare začal spojovat s určitými nástroji, jak celkové tělesné a duševní 

ciálním zabezpečením, které zajištuje vláda prostřednictvím mechanismu tzv. státu 
blahobytu (welfare state). 
Stoupenci welfare tvrdí, že k jeho přednostem patří: 
Zvyšuje výkonnost národa, protože výsledkem jsou zdravější a vzdělanější pra- 
covní síly. 
Podporuje rozvoj osobnosti, jelikož jednotlivce chrání před sociální deprivací. 
Posiluje soudržnost společnosti, jelikož zajišťuje, že každý bude na společnosti 
interesován. 
Kritikové se však proti welfare staví, a to z těchto důvodů: 
Plodí  závislost, jelikož omezuje strach z chudoby a snižuje tudíž motivaci k práci. 
Podkopává hospodářský růst, protože  zvyšuje daňovou  zátěž. 
Zmírňuje strádání a chudobu, aniž by se zabýval strukturálním znevýhodňováním  
a nerovností.  

toritou. Thomas Hobbes prezentoval tuto myšlenku v podobě jasné vol-
by mezí absolutismem a anarchií, mezi přijetím nezpochybnitelné a svr-
chované moci a pádem do chaosu a zmatků přirozeného stavu. Konzer-
vativci ovšem také kladli obzvláštní důraz na to, nakolik je politická au-
torita podepřena sdílenými hodnotami a společnou kulturou. Z tohoto 
hlediska jsou stabilita a řád do značné míry produktem sociální a kultur-
ní soudrţnosti, schopnosti společnosti vyvolávat úctu k autoritě a zajiš-
tbvat trvalou podporu stávajících institucí. 

Zřejmým projevem tohoto stanoviska jsou obavy neokonzervativců 
z permisivity (nadměrné tolerantnosti) a z morálního a kulturního relati-
vismu (viz str. 434), které vedou k volání po obnově „tradičních", „ro-
dinných" a „křesťanských" hodnot. Takto viděno, lze dospět i k závěru, 
ţe východoasijské země, které se hlásí k té či oné variantě konfucianis-
mu (viz str. 56), stejně jako islámské státy mají větší schopnost udrţet 
politickou stabilitu neţ západní liberálně demokratické reţimy. Tento 
přístup ke stabilitě má však jednu slabinu: jelikoţ spoléhá na autoritu, 
která se uplatňuje shora, nemusí být schopen účinně omezovat výkon 
vládní moci. Chápe-li se stabilita samoúčelně, tj. nezávisle na takových 
ohledech jako jsou demokratická legitimita, sociální spravedlnosti a do-
drţování lidských práv, můţe jednoduše vést k tyranii a útlaku. Konec 
konců Saddám Husajn dokázal zajistit dlouhé trvání svého iráckého re-
ţimu, a to navzdory hospodářským sankcím, vojenským útokům i opo-
zici ze strany šiítských muslimů a Kurdů, ovšem do značné míry sou-
stavným terorem a brutální represí. 

Zajišťování materiálního blahobytu 

Myšlenka, ţe politické systémy mohou a měly by být posuzovány 
podle toho, jak dokáţí zajistit materiální blahobyt, je všem dobře známá. 
Ve volbách bez výjimky dominují ekonomická témata a vůbec vše, co 
souvisí s tím, jak „dobře" se lidé cítí. Mandát vlád se obvykle potvrzuje 
v časech růstu a šířící se prosperity, zatímco v časech recese a hospodář-
ské krize o něj vlády přicházejí. Podobně lze sotva pochybovat, ţe ús- 
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Pojem 
Rovnost 
Rovnost (equality) 
je zásada rovného 
rozdělování, ne-
znamená však to-
toţnost nebo stej-
nost. Termín rov-
nost má různé dů-
sledky v závislostí 
na tom, co se roz-
děluje. Formální 
rovnost znamená 
rovnou distribuci 
osobních a politic-
kých práv a obvy-
kle se opírá o před-
poklad, ze všichni 
lidé se „rodí" rov-
ni. Rovnost příleţi-
tostí znamená, ţe 
všichni stojí na 
stejné startovní čá-
ře neboli ţe mají v 
ţivotě stejné šance; 
můţe vsak 
ospravedlňovat 
společenskou ne-
rovnost, protoţe 
nadání a pracovi-
tost jsou distribuo-
vány nerovně. 
Rovnost výsledků 
(nejkontroverznější 
projev rovnosti) 
znamená stav, kdy 
se rozdělují rovné 
příjmy, bohatství a 
jiná sociální dobra. 
Její stoupenci tvrdí, 
ţe nastoluje 
spravedlnost a po-
máhá vytvářet spo-
lečenství (viz str. 
71); ti, kdo ji zleh-
čují, v ní spatřují 
„rovnostářství" 
směrem dolů a ur-
čitou formu sociál-
ního inţenýrství. 

pěch politického systému jako takového souvisí s tím, nakolik je schopen 

„dodávat dobra". Všeobecná chudoba a nízké úrovně růstu v rozvojových 
zemích prohloubily napětí ve společnosti, ţivily korupci a zapříčinily krach 
pokusů o nastolení ústavních a reprezentativních vlád. Rovněţ zhroucení 
reţimů státního socialismu ve východní Evropě a v SSSR souviselo s 
krachem centrálního plánování a zejména s tím, ţe tyto reţimy nedokázaly 
zajistiti tu úroveň materiálního blahobytu a tu škálu spotřebního zboţí, 

které byly dostupné na kapitalistickém Západě. Nadto není náhoda, ţe 
průmyslově vyspělé země se těšily jak největší politické stabilitě, tak 
nejvyšší ţivotní úrovni na světě; proto se také o nich hovoří jako o 
reţimech prvního světa. 

O tom, jaké cesty nejspolehlivěji vedou k vytváření bohatství a k do-
sahování materiálního blahobytu, se široce diskutovalo. V této diskusi se v 

jistém smyslu odráţí tradiční ideologické dělítko mezi kapitalismem a 
socialismem: kapitalismus věří v trh (viz str. 201) a v konkurenci, so-
cialismus se spoléhá na znárodňování a plánování (viz str. 208). Revoluce 
ve východní Evropě, které proběhly v letech 1989-1991, však výrazně 
pozměnily meze a podmínky této diskuse, jelikoţ (očividně) podryly 

oprávněnost jakékoli formy socialismu kvalitativně odlišného od trţního 
kapitalismu. Jinak řečeno, i socialisté začali souhlasně přijímat, ţe trh nebo 
alespoň nějaká forma trţní konkurence jsou tím jediným spolehlivým 
mechanismem, jak dosáhnout bohatství. Diskuse na téma kapitalismus nebo 
socialismus se tak postupně změnila v diskusi na téma „jaký kapitalismus". 
Přitom nejde jen o to, jak lze bohatství produkovat; jde také o to, jak je 

bohatství rozdělováno, tj. o to, co kdo dostane. To úzce souvisí s 
vyváţeností mezi trhem a státem a s tím, nakolik vláda můţe a měla by 
modifikovat, co z trhu vzejde, a to systémem „welfare" (viz str. 435) a 
přerozdělováním. 

Uţijeme-li materiální blahobyt jako ukazatel výkonnosti, vyplyne jedno 
velké dilema: růst je třeba vyvaţovat korektností (fairness). Jde o to, ţe nám 

musí jít jak o velikost koláče, tak o to, jak se tento koláč porcuje. Lze 
zaznamenat dva protichůdné pohledy na tento problém. Z pohledu volného 
trhu, který prosazují teoretikové typu Hayeka a Fri-edmana, vyplývá, ţe 
celkové prosperity se nejspíše dosáhne systémem neregulovaného 
kapitalismu. Titmuss (1968) v této souvislosti hovořil o výkonnostním 
modelu zaloţeném na tom, čeho dosahuje průmysl. Z tohoto hlediska 

nejvíce podporují ekonomický růst materiální stimuly, které podněcují k 
podnikání a k usilovné práci a postihují lenost. Stát blahobytu by tudíţ měl 
fungovat pouze jako jakási záchranná síť, která chrání jednotlivce před 
absolutní chudobou spočívající v tom, ţe postrádají základní prostředky k 
existenci. Třebaţe tento systém společenskou nerovnost nejspíš prohloubí, 
podle uvedené teorie z něj profitují i lidé méně zámoţní: dostávají sice 

menší díl, ovšem koláče daleko většího, takţe nakonec jsou na tom lépe. 
Ekonomové přiklánějící se k volnému trhu hovoří v souvislosti s touto teorií 
o „dotačním efektu". Těmito politickými prioritami se počínaje 70. léty 
řídily vlády Nové pravice, které se snaţily odpoutat od „fiskální krize státu 
blahobytu". Nabobtnávající sociální rozpočty vedly podle tohoto názoru k 
růstu daňové zátěţe, která vytváření bohatství jen brzdí. 

Opačný sociálně demokratický názor, který Titmuss popsal jako model  
„institucionálně redistributivní", zdůrazňuje především morální 
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a ekonomické výhody rovnosti. Neregulovaná konkurence se jednak od-
suzuje za to, ţe plodí závist a konflikty, jednak se hodnotí jako neúčinná 
a neproduktivní. Předností sociální spravedlnosti je, ţe distribuci bohat-
ství neváţe na rozmary trhu; zajišťuje tudíţ, ţe všichni jsou na společ-
nosti osobně zainteresováni, a tak je kaţdý motivován, aby společnosti 
přispíval. Politiky volného trhu tolerují značnou sociální nerovnost a ris-
kují tudíţ větší vylučování ze společnosti, které se projeví růstem počtu 
vyděděnců (underclass); ti se stávají ţivnou půdou kriminality a sociál-
ního neklidu. K dlouhodobé a udrţitelné prosperitě je tudíţ zapotřebí, 
aby materiální stimuly působily v širším rámci spravedlivého rozdělování 
a skutečné zajištěnosti lidí. 

Posilování občanské sounáležitosti 
Myšlenka, ţe náleţitým cílem vládnutí je občanství, se objevila uţ 

v politickém myšlení antického Řecka. Ve své slavné řeči nad padlými, 
pronesené v roce 431 př. Kr., Periklés uvedl: „Athénští občané se doká-
ţí starat jak o záleţitosti veřejné, tak i o své vlastní, a věnují-li se někteří 
především svému zaměstnání, nechybí ani jim znalost politického ţi-
vota. My jediní totiţ člověka, který se nezajímá o politiku, povaţujeme 
ne za člověka drţícího se stranou, ale přímo za neuţitečného; sami roz-
hodujeme různé otázky nebo o nich alespoň patřičným způsobem uva-
ţujeme..." 

Občan je člen politického společenství neboli státu, nadaný souborem 
práv a povinností. Občanství je tudíţ „veřejná" tvář individuální exis-
tence. Lidé se mohou podílet na ţivotě svých obcí díky tomu, ţe mají 
práva a za něco jsou odpovědni. Sama občanská participace zase souvisí 
s pokrokem na poli ústavní vlády, který se projevuje rozšiřováním po-
litických práv a občanských svobod (viz str. 403). 

Ve své klasické práci věnované problematice občanských práv T. H. 
Marshall (1950) rozlišil tři „soubory práv" (bundles of rights): občanská 
práva, politická práva a sociální práva. Občanská práva (civil rights) de-
finoval jako „práva nezbytná ke svobodě jednotlivce". Patří k nim svo-
boda projevu, svoboda shromaţďovací, svoboda pohybu, svoboda svě-
domí, právo na rovnost před zákonem a právo na vlastní majetek. Ob-
čanská práva jsou tudíţ práva, která se vykonávají v občanské společ-
nosti; jsou to práva „negativní" v tom smyslu, ţe brzdí neboli omezují 
výkon státní moci. Politická práva (political rights) umoţňují jednotlivci 
aktivně se podílet na politickém ţivotě. Hlavními politickými právy jsou 
tudíţ právo volit, právo být volen a právo zastávat veřejnou funkci. K 
tomu, aby politická práva bylo moţno uplatňovat, je evidentně zapotřebí 
všeobecných, tj. všem dostupných voleb, politické rovnosti (viz str. 88) a 
demokratické vlády. Konečně - a to vyvolávalo a vyvolává největší 
spory - Marshall tvrdil, ţe občanství předpokládá sociální práva (social 
rights), která jednotlivci zaručují určitý minimální sociální status a 
jsou tudíţ základem uplatňování občanských i politických práv. Mar-
shall tato „pozitivní" práva definoval - poněkud vágně - jako právo „ţít 
ţivotem civilizované bytosti podle standardů, které ve společnosti pře-
vaţují". 

Sám pojem občanství se zpravidla chápe jako vynález veskrze zá-
padní. Nepřekvapuje proto, ţe výkonnost západních demokracií je právě 
v této oblastí velká. Z občanských a politických práv evidentně vyplývá 

Pojem 

Občanství 
Občanství (citi-
zenship) je vztah 
mezi jednotlivcem 
a státem, ve kterém 
jsou obě strany 
spjaty vzájemnými 
právy a povinnost-
mi. Ód poddaných 
a cizinců se občané 
odlišují tím, ţe jsou 
plnoprávnými 
cleny svého poli-
tického společen-
ství nebo státu, a to 
díky tomu, ţe mají 
základní práva. 
Existují různé po-
hledy na občanství 
v závislosti na tom, 
zda tím, co občan-
ství utváří, je indi-
vidualismus (viz 
str. 212) nebo ko-
munitarismus (viz 
str. 194). Individu-
alismus, který jde 
ruku v ruce s libe-
ralismem, prosazu-
je zásadu „občan-
ství spjatého s prá-
vy" {citizenship of 
rights) zvláště 
zdůrazňuje soukro-
má oprávnění a 
status jednotlivce 
jako autonomního 
aktéra. Komunita-
rismus existuje v 
socialistické a 
konzervativní va-
riantě; obě však 
prosazují zásadu 
„občanství spjatého 
s povinnostmi" (ci-
tizenship of duty); 
obě také zdůrazňují 
úlohu státu Jako 
morálního činitele a 
důleţitost sociální 
existence čili 
existence v obci. 
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Pojem 
Autonomie 
Autonomie (auto-
nomy) doslova zna-
mená samospráva; 
řecký výraz, od 
kterého je tento 
termín odvozen, 
označuje ,zákon", 
který člověk dává 
sám sobě. O stá-
tech, institucích 
nebo skupinách lze 
říci, ţe jsou auto-
nomní, jestliţe se 
těší vysoké míře 
nezávislosti, i kdyţ 
slovu autonomie se 
v této souvislosti 
rozumí občas tak, 
ţe označuje spíše 
značnou míru sa-
mosprávy neţ na-
prostou nezávislost. 
Aplikujeme-li ji na 
jednotlivce, je 
autonomie těsně 
spjata se svobodou 
(viz str. 317). Jeli-
koţ však autonomie 
neznamená jen „být 
nechán na pokoji" 
(being left alone), 
ale spise racionálně 
se řídit vlastní vůlí, 
hovoří se o ní jako 
o jisté formě 
pozitivní svobody. 
O jednotlivci 
říkáme, ţe je 
autonomní, jestliţe 
reaguje na své ni-
terné čili „skuteč-
né", nefalšované 
popudy a dosahuje 
tak autentičnosti. 
Autonomie se často 
spojuje s demo-
kracií; můţe však 
také sféru demo-
kracie omezovat, 
jelikoţ klade důraz 
spíše na individua-
litu neţ na vládu 
kolektivu či větši-
ny. 

ústavní a reprezentativní vláda, se kterou se běţně setkáváme v průmyslově 

vyspělých západních zemích. Idea sociálních práv však podnítila značné 
diskuse; předpokládá totiţ určitou úroveň sociálních sluţeb a přerozdě-
lování, které klasičtí liberálové stejně jako Nová pravice pokládají za neo-
spravedlnitelné a ekonomicky škodlivé. Rovněţ marxisté a feministky kri-
tizovali ideu občanství: marxisté z toho důvodu, ţe přehlíţí nerovnou třídní 
moc, feministky proto, ţe nepřihlíţí k patriarchálnímu útlaku. 

Ti, kdo občanství berou za kritérium výkonnosti, však stojí před váţným 
problémem: potřebou vyváţit práva a povinnosti, a tudíţ rozdělit 
odpovědnost mezi jednotlivce a společenství. Od počátku 80. let se tento 
problém stal tématem sílící diskuse mezi liberalismem a komunitaris-mem. 
Teoretikové komunitarismu - například Alisdair Maclntyre (1981) a 
Michael Sandel (1982) - odhodili představu ničím neomezeného jednotlivce 

a tvrdili, ţe „politika zaloţená na právech" by měla být nahrazena 
„politikou zaloţenou na společném dobru". Podle tohoto názoru působí 
liberální individualismus destruktivně. Tím, ţe jednotlivci dává práva a 
nároky, plodí atomismus a odcizení a oslabuje tak pouta, která drţí 
společnost pohromadě. Takto nazíráno se můţe zdát, ţe nezápadni 

společnosti jsou sice nevýkonné pokud jde o ukazatele souvisící s ob-
čanstvím (vykazují výrazné nedostatky například pokud jde o lidská práva), 
přesto však mohou dosahovat úspěchů pokud jde o navozování smyslu pro 
přináleţitost ke společnosti a k obci. 

Prohlubování demokracie 
Zatímco stabilita, materiální blahobyt a občanství jsou vesměs výsledky 

čili produkty vládnutí, v případě demokracie jde v podstatě o sám proces, 
tedy spise o to, jak se rozhoduje než jaká rozhodnutí se přijímají. De-
mokracie je vláda lidu, čili - zjednodušeně - co největší rozptyl politické 
moci a vlivu. Z hlediska demokracie je smyslem politiky rozšiřovat moc 
jednotlivce a vytvářet větší prostor pro rozvoj osobnosti. V autonomii se 
spatřoval cíl a zároveň i prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout. Klasikové 
teorie demokracie jako J.-J. Rousseau (viz str. 95) a J. S. Mill (viz str. 66) 
chápali politickou participaci jako zdroj rozvoje a seberealizace člověka. 
Demokracie je tudíţ základem i projevem svobody, kdy, řečeno s Rousse-
auem, svoboda znamená „být svým vlastním pánem". 

Dovedena do nejzazších logických důsledků, myšlenka samosprávy lidu 
předpokládá odstranění rozdílu mezi státem a občanskou společností, a to 
nastolením určité formy přímé demokracie (viz str. 90). Například athénská 
demokracie, o níţ jsme hovořili v kapitole 4, se fakticky rovnala vládě 
lidového shromáţdění, kdy občané byli vedeni k tomu, aby se bez-
prostředně a neustále podíleli na ţivotě své polis čili městského státu. Mo-
derní koncepce demokracie se však od této utopické vize odvrátily a de-
mokracii chápou spíše jako prostředek k dosaţení určitého cíle. Obecně 
známé mechanismy zastupitelské demokracie (viz str. 90) - všeobecné vo-
lební právo, tajné hlasování a konkurenční volby - se například zpravidla 
obhajovaly poukazem na to, ţe volební právo brání zneuţívání státní mocí a 
ţe soutěţ politických stran pomáhá vytvářet společenský konsens. To, ţe lid 
můţe „ty darebáky vykopnout" {kick the rascals out), tudíţ pomáhá zajistit, 
ţe vláda je ve svých pravomocích omezená a ţe existuje přinejmenším 
určitá míra odpovědnosti vůči veřejnosti. 

Měřena osobní autonomií a vládou lidu, většina politických systémů ale 
nedopadá zrovna dobře. To, čemu jsme v moderním světe ochotni ří- 
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kat demokracie, je zpravidla demokracie omezená a nepřímá, tj. liberální 
demokracie. To, jak funguje, jde sotva nad rámec toho, o čem Joseph 
Schumpeter (viz str. 248) napsal, ţe jde o „institucionální mechanismus 
dospívání k politickým rozhodnutím, ve kterém jednotlivci získávají 
moc rozhodovat konkurenčním bojem o hlasy lidu" (Schumpeter, 1942: 
269). Tento „institucionální mechanismus" radikální demokraté kritizo-
vali s poukazem na to, ţe participaci lidu redukuje na téměř bezvýznam-
ný rituál: vhození hlasovacího lístku jednou za několik let, a to za poli-
tiky, kteří mohou být zbaveni svých funkcí jedině tak, ţe na jejích místa 
přijdou jiní politikové. Stručně řečeno, lid nevládne nikdy a prohlubují-
cí se propast mezi vládou a lidem se projevuje v šířící se inerci (ochab-
losti), apatii a úpadku pospolitosti. 

S tímto hodnocením jde tudíţ volání po radikální, dokonce revoluční 
politické a společenské změně. Například: státní moc je třeba decentra-
lizovat, aby se moc „přiblíţila" lidu. K tomu by bylo například zapotře-
bí rozbít národní stát; je totiţ obtíţné si představit, jak by se společenství 
o velikosti moderního státu mohlo samo spravovat prostřednictvím bez-
prostřední a soustavné participace. Obdobně hovoří-li se v moderních 
společnostech o principu demokracie, vztahuje se jen na úzce „politická" 
rozhodnutí. Chápe-li se demokracie jako samospráva, resp. sebespráva, 
jako schopnost utvářet rozhodnutí, která se dotýkají našeho vlastního ţi-
vota, nepochybně musí být demokratizována i moc ekonomická, nejspíš 
pomocí mechanismu kontroly a samosprávy pracujících. 

I demokracie - stejně jako kritéria výkonnosti, o nichţ jsme hovořili 
výše - před nás klade určitá dilemata. Z nich nejdůleţitější je potřeba na-
lezení rovnováhy mezi dvěma cíli, resp. v rámci cílu dvojjediného: vládou 
lidem a vládou pro lid. Zde jsme u napětí mezi dvěma konkurujícími si 
přednostmi: participací lidu a vládnutím ve veřejném zájmu. Nejzásadnější 
námitka proti participaci, a tudíţ proti všem formám přímé demokracie je, 
ţe obyčejní lidé jednoduše nemají dost času, vyzrálosti a odborných 
znalostí, aby sami moudře vládli ve svůj vlastní prospěch. S tímto argu-
mentem přišel uţ Platón (viz str. 33), který zastával názor, ţe vládnout by 
měli ctnostní a spravedliví, tj. králové - filozofové. V této podobě se ar-
gumentace ve prospěch vlády pro lid fakticky rovná argumentaci ve pro-
spěch osvíceného despotismu. Se znepokojením pokud jde o schopnosti 
obyčejných lidí lze však nakládat zdrţenlivěji, totiţ zavedením zastupitel-
ských procedur, které v politickém ţivotě umoţňují jakousi dělbu práce. 
Další problém je v tom, ţe větší moc jednotlivců je třeba vyváţit větší mocí 
společenství. Upřednostnit autonomii jednotlivce nutně znamená stanovit 
meze veřejné autoritě. Vzývat přednosti vlády lidu však znamená riskovat 
podřízení jednotlivce vládě veřejnosti či většiny. Napětí mezi jednotlivcem 
a společností ovšem nevede jen k velkým praktickým obtíţím; naléhavě 
také upozorňuje na to, co - podle názoru některých - vţdy bylo a i 
nadále je ústředním problémem teorie politiky. 

Shrnutí 

> Veřejnou politiku představují oficiální a sdělně formulovaná rozhod-
nutí státních orgánů. O tvorbě politiky jako o procesu lze uvaţovat ve 
dvojím smyslu. Za prvé, tvoří ho série na sebe navazujících činností, ji-
miţ se politické záměry přetvářejí v politické výstupy. Za druhé, tvorba 
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politiky se týká především toho, jak vlády rozhodnutí přijímají neţ čeho 
se tato rozhodnutí obsahově týkají. 
> Rozhodnutí je akt volby jedné ze škály moţností. Rozhodnutí se vy-
světlovala cíleným chováním racionálních aktérů, inkrementálním při-
způsobováním se měnícím se okolnostem, byrokratickými či organizač-
ními faktory ovlivňujícími proces rozhodování a názory a hodnotami, 
které vyznávají ti, kdo rozhodují. 
> Politický proces lze rozčlenit na čtyři stadia. Ve stadiu iniciace se za-
čínají formulovat politické návrhy a sestavuje se politická agenda. Ve 
stadiu formulace se politika rozpracovává, tj. obecné náměty se přetvá-
řejí v konkrétní a podrobná doporučení. Stadium implementace sestává 
z procesů, jimiţ se politická rozhodnutí uvádějí v ţivot. Stadium evalu-
ace má podobu kritické reflexe politických výstupů, která má zlepšit po-
litický proces v budoucnu. 
> Politiku lze konec konců hodnotit jedině podle toho, jaké dopady (dob-
ré i nedobré) má na společnost jako celek. Jelikoţ to však klade norma-
tivní otázky, neexistuje ţádný konsens, co to ţádoucí „dopady" vládnutí 
jsou. Mezi nejčastěji uţívané ukazatele výkonnosti vlády či systému patří 
schopnost udrţovat stabilitu a řád, zajišťovat materiální blahobyt, po-
silovat občanskou sounáleţitost a prohlubovat demokracii. 
> Hodnotit politické systémy je obtíţné, jelikoţ kaţdý ukazatel výkon-
nosti vede k problémům a sloţitostem. Stabilitu lze udrţovat konsensem 
a reagováním na potřeby lidí nebo společnou kulturou a úctou k autoritě. 
Vytváření bohatství mohou znesnadňovat politiky, které mají zajistit jeho 
rovnější rozdělování. Rozšiřování občanských práv můţe podrývat 
občanské povinnosti a pocit přináleţitosti k obci. Rozšiřování demokra-
tického vládnutí můţe vést k omezování svobody jednotlivce a osobní 
autonomie. 

Otázky k diskusi 

- Rozhodují lidé obvykle racionálně a promyšleně? 
- Které stadium politického procesu je nejdůleţitější a proč? 
- Existují nějaké morální či ekonomické důvody, proč by měla existovat 

větší sociální rovnost? 
- Můţe „politika zaloţená na právech" ohroţovat „politiku zaloţenou na 

obecném dobru"? 
- Existuje nutně napětí mezi demokracií a svobodou? 
- Jsou lidé nejlepšími soudci toho, co je pro ně dobré? 
- Který politický systém se nejvíce přibliţuje „dobré společnosti"? 
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Slovník politologických termínů 

Pokud se o určitém termínu podrobně hovoří v některém rámečku, který 
je součástí hlavního textu, následuje po definici odkaz na příslušnou stranu. 

Absolutism, absolutismus. Teorie nebo praxe absolutního vládnutí, opírají-
cího se obvykle o tvrzení, ţe právo vládnout není ničím omezeno (viz 
str.48). 
Accountability, odpovědnost. Povinnost objasnit a vysvětlit vlastní chová-
ní a podřídit se sledování a hodnocení ze strany nějaké vyšší autority. 
Administration, správa, spravování. Činnost spočívající v koordinaci nebo 
provádění politických opatření; v uţším smyslu nakládání s informacemi a 
finanční kontrola (viz str. 381). 
Administrative Iaw, správní právo, Právo upravující uplatňování výkonné 
moci a realizaci politických opatření. 
Adversary politics, konfrontační politika. Politika vyznačující se ideolo- 

ickým antagonismem a neustálým volebním soupeřením hlavních politic-
ých stran ( viz str. 344). 

Agenda setting, nastolování agendy. Schopnost strukturovat politickou dis-
kusi vykonáváním kontroly nad tím, o kterých problémech se bude jednat 
nebo stanovením priorit mezi nimi. 
Alienation, odcizení. Vzdálení se vlastní skutečné přirozenosti; u marxistů 
redukování práce na pouhé zboţí. 
Altruism, altruismus. Zájem a péče o blaho druhých, motivovaná ušlechti-
lým egoismem nebo uznáním, ze všichni jsme lidé. 
Anarchism, anarchismus. Ideologie směřující k odstranění státu a naprosto 
odmítající politickou autoritu, zaloţená na bezvýhradné víře ve svobodu a 
rovnost. 
Anarchy, anarchie. Doslova bezvládí; slovo anarchie se často uţívá pejora-
tivně k navození představy nestability nebo dokonce chaosu. 
Ancien régime (franc), doslova starý pořádek; obvykle se tento termín spo-
juje s absolutistickými strukturami z doby před francouzskou revolucí. 
Anomie, anomie. Oslabení hodnot a normativních pravidel, jdoucí ruku v 
ruce s pocity izolovanosti, osamělosti a ztráty smyslu. 
Anthropocentrism, antropocentrismus, člověkosťřednost. Názor, ţe morál-
ně a filozoficky jsou nejdůleţitější potřeby a zájmy člověka; protiklad eko-
centrismu. 
Antiparty parties, protistranické strany. Strany bojující proti zásadám běţ-
né stranické politiky. Za cíl si kladou likvidaci tradiční politiky politických 
stran, a to odmítáním parlamentních kompromisů a zdůrazňováním mobili-
zace veřejnosti. 
Anti-politics, antipolitika, odmítání (oficiální) politiky. Zklamání, rozčarování 
formálními a zaběhanými politickými postupy, projevující se neúčastí na 
nich, podporou antisystémovych stran nebo uchylováním se k přímé akci. 
Anti-Semitism, antisemitismus. Předsudky nebo nenávist vůči ţidům; anti-
semitismus můţe nabývat podob náboţenských, ekonomických nebo raso-
vých (viz str. 139). 
Asian values, asijské hodnoty. Hodnoty, ve kterých se údajně odráţejí ději-
ny, kultura a náboţenské základy asijských společností; příkladem jsou so-
ciální harmonie, respektování autorit a víra v rodinu. 
Association, sdruţení. Skupina vzniklá na základě dobrovolností a uznání 
společných zájmů a cílů. 
Athenian democracy, athénská demokracie. Forma přímé demokracie, ve 
které vládne shromáţdění občanů a funkce jsou obsazovány losem nebo se 
v nich lidé střídají na základě rotace. 
Atomism, atomismus. Představa, ţe společnost je soubor jednotlivců, kteří 
jsou do značné míry soběstační, nebo tendence k rozbití společnosti a k izolo-
vanosti. 
Autarky, autarkie, soběstačnost. Doslova sebespráva; obvykle je tento ter-
mín spojován s ekonomickou soběstačností, která je výsledkem koloniální 
expanze nebo vyčlenění se z mezinárodního obchodu. 

g 
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Authoritarianism, autoritarismus, autoritářství. Představa nebo praxe vlád-
nutí „shora"; uplatňování autority bez ohledu na souhlas ovládaných (viz str. 
58). 
Authority, autorita. Právo ovlivňovat chování jiných lidí na základě jimi 
uznané povinnosti poslouchat; autorita můţe být tradiční, charismatická ne-
bo právně - racionální (viz str. 25). 
Autonomy, autonomie, samospráva. Autonomní osobnost se racionálně 
spravuje vlastní vůlí, protoţe je nezávislá na vnější autoritě (viz str. 438). 

Balance of power, mocenská rovnováha. Model vzájemných vztahů mezi 
státy, který obvykle brání agresi nebo rozpínavosti tím, ţe je činí prakticky 
neuskutečnitelnými. 
Balkanization, balkanizace. Fragmentace čili drobení určitého politického 
celku na změť antagonistických útvarů (jako tomu často bylo na Balkáně). 
Behaviquralism, behavioralismus. Názor, ţe teorie o společnosti by se měla 
vytvářet pouze na základě pozorovatelného chování (behaviour), které vý-
zkumu skýtá kvantifikovatelné údaje. 
Bias, předpojatost. Sympatie nebo předsudky, které (často aniţ si to lidé 
uvědomují) ovlivňují to, co si lidé myslí; předpojatost vede ke zkresleným 
závěrům. 
Bicameralism, dvoukomorovost. Rozdělení zákonodárné moci v důsledku 
existence dvou (vzájemně si rovných) komor zákonodárného sboru; jeden z 
nástrojů, jak zajistit omezenou vládu (viz str. 339). 
Big government,„velký" (silný) stát. Stát intervenující, obvykle regulující i 
ekonomiku a sociální věci. 
Bill, návrh zákona. Text, který je-li schválen, stává se zákonem. 
Bill of rights, listina práv. Ústavní dokument, který vypočítává práva a svo-
body jednotlivce a definuje tak právní meze občanské svobody. 
Bipolarity, bipolarita, dvoupólovost. Tendence mezinárodního systému roto-
vat kolem dvou pólů (velmocenských bloků); bipolarita vede k rovnováze a 
stabilitě. 
Bonapartism, bonapartismus. Způsob vládnutí, kdy se osobní vůdcovství 
pojí s konzervativním nacionalismem; podle marxistu je bonapartismus pro-
jevem relativní samostatnosti státu ve vztahu k vládnoucí třídě. 
Bourgeois ideology, burţoazní ideologie. Marxistické označení idejí a teo-
rií, které slouţí zájmům burţoazie tím, ţe zakrývají rozpory kapitalistické 
společnosti. 
Bourgeoisie, burţoazie. Marxistické označení vládnoucí třídy kapitalistické 
společnosti, vlastníků výrobních prostředků. 
Bureaucracy, byrokracie. Doslova vláda úřadů, resp. úředníků; správní apa-
rát státu, resp. - šíře - racionální organizace fungující na základe pravidel. 

Cabinet, kabinet, vláda. Sbor ministrů, který se formálně a pravidelně schá-
zí a v jehoţ čele stojí předseda, premiér, resp. šéf exekutivy. Kabinety mají 
funkci rozhodovací nebo poradní. 
Cabinet government, vláda kabinetu. Systém vládnutí, kdy výkonná moc 
je svěřena kabinetu, jehoţ kaţdý člen ma (teoreticky) stejný vliv a podléhá 
kolektivní odpovědnosti (viz str. 365). 
Cadre, kádr, „jádro". Skupina elitních členů politické strany vyznačující se 
ideologickou pevností a téměř vojenskou kázní. 
Capitalism, kapitalismus. Systém společenské zboţní výroby, ve kterém je 
bohatství v soukromých rukou a ekonomický ţivot je organizován na trţních 
principech. 
Caucus, kaukus. Shromáţdění členů politické strany, které má nominovat 
kandidáty do voleb nebo prodiskutovat legislativní návrhy ještě dříve, neţ se 
o nich začne formálně jednat. 
Censorship,cenzura. Kontrolování nebo potlačování publikací.projevů nebo 
jiných veřejných úkonů; cenzura můţe být formální nebo neformální. 
Centralization, centralizace. Soustředění politické moci nebo vládní autori-
ty na celostátní úrovni. 
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Charisma, charisma. Osobní kouzlo nebo moc; schopnost probouzet v li-
dech loajalitu, citovou závislost nebo nadšenou oddanost (viz str. 234). 
Chauvinism, šovinismus. Iracionální přesvědčení o nadřazenosti nebo pře-
vaze vlastní skupiny nebo vlastní věci. 
Checks and balances, brzdy a vyváţení. Vnitřní pnutí ve státním mecha-
nismu, které je důsledkem institucionální fragmentace. 
Christian Democracy, křesťanská demokracie. Jedna z ideologických tra-
dic v rámci evropského konzervatismu, která se vyznačuje prosazováním so-
ciálně trţní ekonomiky a omezeného intervencionismu. 
Citizenship, státní občanství, státní příslušnost. Vztah mezi jednotlivcem a 
státem zaloţený na vzájemných právech a povinnostech (viz str. 437). 
Civic culture, občanská kultura, kultura „občanskosti" .'Kultura, ve které 
se participace lidí spojuje s efektivním vládnutím; údajně základ stabilní 
demokracie. 
Civil liberty, občanská svoboda. Sféra privátní (soukromé) existence, která 
patří občanovi, nikoli státu; svoboda „od" státu (viz str. 403). 
Civil society, občanská společnost. Sféra autonomních skupin a sdruţení; 
soukromá sféra nezávislá na veřejné autoritě (viz str. 28). 
Civil war, občanská válka. Ozbrojený konflikt mezi organizovanými poli-
tickými skupinami ve státě, kdy se obvykle bojuje o ovládnutí státu nebo za 
vytvoření státu nového. 
Class consciousness, třídní vědomí, třídní uvědomělost. Marxistické označe-
ní jasného uvědomování si třídních zájmů a odhodlanosti je prosazovat. Třída 
s třídním vědomím (uvědomělá třída) je třídou „pro sebe' (viz str. 238). 
Class dealignment, oslabování identifikace se společenskou třídou, oslabo-
vání třídního vědomí. Oslabování vztahu mezi společenskou třídou a poli-
tickou stranou (viz str. 262). 
Clientelism, klientelismus. Vztah, kdy vládní orgány začínají slouţit zá-
jmům skupin, které mají regulovat nebo kontrolovat. 
Coalition, koalice. Uskupení konkurujících si politických aktérů, které 
svedlo dohromady vědomi společného ohroţení nebo nutnosti vyvinout spo-
lečné úsilí. 
Coalition government, koaliční vláda. Vláda, ve které se moc dělí mezi dvě 
nebo více politických stran, které si rozdělují vládní resorty. 
Cohabitation, kohabitace, spoluţití. Uspořádání, kdy v poloprezidentském 
systému prezident spolupracuje s vládou a parlamentem ovládanými konku-
rující stranou, resp. Konkurujícími stranami. 
Cold War, studená válka. Období rivality mezi Západem, ovládaným USA, 
a Východem, ovládaným SSSR, které trvalo od roku 1945 do zhroucení ko-
munismu v revolucích z let 1989-1991 (viz str. 153). 
Collective responsibility, kolektivní odpovědnost. Doktrína, podle níţ v systé-
mu vlády kabinetu jsou všichni ministři povinni na veřejnosti podporovat vládní 
politiku. 
Collective security kolektivní bezpečnost. Teorie nebo praxe čelení agresi 
sladěnými postupy řady států (viz str. 174). 
Collectivization, kolektivizace. Likvidace soukromého vlastnictví a jeho 
nahrazení vlastnictvím společným nebo veřejným (celospolečenským). 
Collectivism, kolektivismus. Víra v lidskou schopnost postupovat nikoli so-
becky, ale společně na základě spolupráce; kolektivismus mj. znamená, ţe 
společenská uskupení mají svůj smysl a význam (viz str. 212). 
Colonialism, kolonialismus. Teorie nebo praxe kontroly nad cizím územím, 
zpravidla jeho osídlením a ekonomickým ovládnutím (viz str. 140). 
Committee, výbor. Malá pracovní skupina, sloţená z členů většího uskupení 
(orgánu) a pověřená konkrétními úkoly (viz str. 341). 
Common law, „obecné právo". Právo zaloţené na obyčejích a preceden-
tech; právo domněle všem „společné". 
Commune, komuna. Malý kolektiv lidí, zaloţený na sdílení majetku a mo-
ci, a to třeba i nad věcmi rodinnými a osobními. 
Communism, komunismus. Princip společného vlastnictví majetku; často 
se tímto slovem označují hnutí a reţimy opírající se o marxistické zásady 
(viz str. 55). 
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Communitarianism, komunitarismus. Názor, ţe individualita čili osobnost je 
utvářena společností, čili ţe neexistují ţádné „společností neovlivněné" osob-
nosti (viz str. 194). 
Community, pospolitost. Princip nebo pocit zaloţený na kolektivní identitě 
určité společenské skupiny; pouta přátelství, loajality a vzájemné zaváza-
nosti (viz str. 193). 
Concept, pojem. Obecná představa něčeho, obvykle vyjádřená jedním slo-
vem nebo krátkým souslovím. 
Confederation, konfederace. Jeden z typů unie, v němţ si kaţdý stát podr-
ţuje nezávislost, zpravidla zaručenou rozhodováním na základě jednomysl-
nosti konfederováných států. 
Conflict, konflikt. Svár prati sobě stojících sil, ve kterém se projevuje roz-
dílnost názorů, preferencí, potřeb a zájmů. 
Confucianism, konfucianismus. Etická soustava, vyvozená z Konfuciovy 
filozofie. Zdůrazňuje úctu a loajalitu v mezilidských vztazích a kultivaci 
osobnosti kaţdého člověka (viz str. 56). 
Consensus, konsens. Široká shoda o základních principech, připouštějící 
neshodu v podrobnostech nebo důrazech (viz str. 30). 
Consensus politics, konsensuální politika. Politický styl, jehoţ základem je 
kompromis a urovnávání neshod; rovněţ můţe jít o překryvy politické linie 
a ideologických priorit jednotlivých stran. 
Consent, souhlas. Přivolení nebo dovolení; v politice obvykle souhlas s tím, 
být ovládán nebo nechat nad sebou vládnout. 
Conservatism, konzervatismus. Ideologie vyznačující se podporou tradic, 
povinností, autority a vlastnictví. Sahá od toryovského paternalismu aţ k 
Nové pravici. 
Consociational democracy, konsociační demokracie. Jedna z forem demo-
kracie, která funguje tak, ţe na moci se v těsném spojenectví podílí několik 
politických stran nebo uskupení. 
Constitution, ústava. Soubor pravidel stanovících povinnosti, pravomoci a 
funkce státních orgánů a vymezujících vztahy mezi státem a jednotlivcem 
(viz str. 310). 
Constitutional government, vládnutí na bázi ústavnosti. Vládnutí v rámci 
soustavy právních a institucionálních zábran, které omezují moc vládnou-
cích a chrání svobodu jednotlivce. 
Constitutional law, ústavní právo. Právo upravující vztahy mezi orgány 
jednotlivých mocí ve státě a mezi státem a jednotlivci. 
Constitutionalism, konstitucionalismus, ústavnost. Teorie nebo praxe vlád-
nutí omezeného existencí ústavy a dělbou moci (viz str. 314). 
Contested concept, sporný pojem. Pojem vyvolávající teoretické nebo po-
litické diskuse; pojmy jsou „svou podstatou" sporné tehdy, nelze-li nikdy 
vypracovat jejich obecně přijatou definici. 
Contract, smlouva. Dobrovolně uzavřená dohoda morálně a někdy i právně 
závazná. 
Convention, zvyklost. Ustálené pravidlo chování; neprávní ústavní pravidlo 
(viz str. 311). 
Convergence thesis, teorie konvergence. Teorie, podle níţ politickoekono-
mické faktory nutně způsobí, ţe kapitalistické a socialistické státy si budou 
stále podobnější. 
Cooperation, kooperace. Spolupráce; dosahování cílů společným postu-
pem. 
Core executive, exekutivní jádro. Síť institucí a aktérů hrajících klíčové role 
v celkovém řízení a koordinování vládní (státní) politiky; „centrum" (viz 
str. 365). 
Corporatism, korporatismus. Zapojení organizovaných zájmů do procesů 
vládnutí; korporatismus můţe mít charakter liberální nebo fašistický (viz str. 
293). 
Corruption, korupce, zkorumpovanost. Selhání při řádném plnění povin-
ností v důsledku sledování soukromého (a obvykle materiálního) prospěchu 
(viz str. 383). 
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Cosmopolitanism, kosmopolitismus. Doslova víra v celosvětový stát, čas-
těji snaha o soulad a porozumění mezi národy, resp. státy (viz str. 134). 
Coup ďétaí (franc.), převrat. Násilné uchopení moci protiprávní a protiú-
stavní akcí, kterou (na rozdíl od revoluce nebo povstání) uskuteční nějaká 
malá skupina (viz str. 407). 
Cult of personality, kult osobnosti. Propagandistický nástroj, pomocí něhoţ 
se politický vůdce prezentuje jako postava heroicka nebo poloboţská (viz 
str. 369). 
Cultural nationalism, kulturní nacionalismus. Jedna z forem nacionalismu, 
zdůrazňující především obrození národa jako svébytné civilizace (viz str. 

Culture, kultura. Postoje, názory, symboly a hodnoty lidí. Obecněji vše, če-
ho se nenabývá dědičností, ale učením. 

Decentralization, decentralizace. Rozšiřování autonomie míst přenášením 
pravomoci a odpovědnosti z celostátních orgánů „dolů". 
Decision, rozhodnutí. Akt volby; určitý výběr ze škály moţností. 
Deindustrialization, deindustrializace. Zuţování výrobní základny ekono-
miky, projevující se klesajícím podílem „těţkého" průmyslu. 
Deliberative democracy, demokracie diskutujíc demokracie jako diskuse. 
Jedna z forem demokracie, kdy se zdůrazňuje potřeba diskursu a diskuse ja-
ko cesty k definování veřejného zájmu. 
Demagogue, demagog. Politický vůdce, který ovládá masy tím, ţe v nich 
dokáţe vzbudit hysterické nadšení. 
Democracy, demokracie. Vláda lidem, resp. skrze lid; k demokracii patří 
participace veřejnosti i vládnutí ve veřejném zájmu. Demokracie můţe mít 
radu forem (viz "kapitola 4). 
Democratic centralism, demokratický centralismus. Leninský princip vý-
stavby strany, zaloţený na údajné vyváţenosti svobodné diskuse a naprosté 
akční jednoty. 
Democratic deficit, demokratický deficit. Nedostatečná odpovědnost vý-
konných orgánů shromáţděním zástupců lidu nebo nedostatečný prostor pro 
participaci veřejnosti. 
Democratization, demokratizace. Prosazování liberálně demokratických 
reforem, zahrnujících zejména přiznání základních svobod a rozšiřování 
participace veřejnosti a moţnosti výběru ve volbách. 
Departmentalism, resortismus. Tendence státních orgánů ke sledování 
vlastních zájmů a k bránění se politické kontrole nebo i širším správním hle-
diskům (viz str. 384). 
Détente (franc), doslova uvolňování, uklidňování; zmírňování napětí mezi 
dosud antagonistickými státy. 
Determinism, determinismus. Názor, ţe lidské jednání a rozhodování je 
bezezbytku podmíněno vnějšími faktory; determinismus vyústuje v závěr, ze 
svobodná vůle je mýtus. 
Devolution, devoluce. Přenášení pravomoci z centrálních orgánů na podří-
zené orgány v regionech, které ovsem (na rozdíl od federalizace) nevede ke 
sdílení suverenity (viz str. 189). 
Dialectic, dialektika. Vzájemné působení dvou protikladných sil, které vy-
úsťuje ve vyšší vývojové stadium. 
Dialectical materialism, dialektický materialismus. Primitivní determinis-
tická forma marxismu, která ovládala intelektuální ţivot v ortodoxních ko-
munistických zemích. 
Dictatorship, diktatura. Vláda jednotlivce; arbitrární (jasnými pravidly se 
nespravující) a nekontrolovalé uplatňování moci (viz str. 401). 
Dictatorship of the proletariat, diktatura proletariátu. Marxistické označe-
ní přechodného období mezi zhroucením kapitalismu a nastolením úplného 
komunismu. 
Direct action, přímá akce. Politická akce vymykající se ústavnímu rámci; 
můţe znamenat cokoli od pasivního odporu k terorismu. 
Direct democracy, přímá demokracie.o Lidová samospráva vyznačující se 
bezprostřední a soustavnou účastí občanů na úkolech (na plnění funkcí) státu. 
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Discourse, diskurs. Interakce, zejména komunikace mezi lidmi; diskurs mů-
ţe odhalovat nebo ilustrovat mocenské vztahy. 
Divine right, boţské právo. Doktrína, podle níţ pozemští vládci jsou vyvo-
leni Bohem a tudíţ nadáni nezpochybnitelnou autoritou; obrana monarchic-
kého absolutismu. 

Ecocentrism, ekocentrismus. Teoretická orientace, která dává udrţení eko-
logické rovnováhy přednost před uspokojováním zájmů lidí. 
Ecologism, ekologismus. Ideologie zaloţená na názoru, ţe existuje ţivotně 
důleţité sepětí mezi lidstvem a přírodou a ţe zdraví ekosystému ma přednost 
před zájmy lidí. 
Ecology, ekologie. Studium vztahů mezi ţivými organismy a jejich prostře-
dím; ekologie upozorňuje, ţe v přírodě spolu všechno souvisí a je navzájem 
propojeno. 
Economic liberalism, ekonomický liberalismus. Víra v trh jako samoregu-
lační mechanismus přirozeně směrující k tomu, aby se kaţdému dostalo pro-
sperity a rovných příleţitostí. 
Economic man, ekonomický člověk, homo oeconomicus. Jeden z modelů lid-
ské přirozenosti, který zdůrazňuje sobecké sledování materiálního uspokojení 
a na jednotlivce pohlíţí jako na maximalizátory uţitku. 
Egalitarianism, rovnostárství. Teorie nebo praxe zaloţená na touze nastolit 
rovnost, resp. názor, ţe rovnost je prvořadou politickou hodnotou. 
Election, volba, resp. volby. Nástroj obsazování úřadu nebo funkce výběrem, 
který provádí k tomu určený soubor lidí, voličstvo. 
Elective dictatorship, volená diktatura, diktatura omezovaná volbami. Ústavní 
nevyváţenost, kdy výkonná moc je drţena na uzdě jedině zájmem vyhrát 
další volby. 
Electoral college, sbor volitelů. Mechanismus nepřímých voleb; orgán tvoře-
ný voliteli pověřenými zajistit obsazení stranické nebo veřejné funkce volbou. 
Elitě, elita. Menšina, v jejíţ rukou je soustředěna moc, bohatství nebo pres-
tiţ. 
Elitism, elitismus. Názor, ţe vládnout má elita, resp. jeho praktická realiza-
ce. Teorie, ţe politická moc je soustředěna v rukou několika málo lidí (viz 
str. 99). 
Empire, impérium, říše. Jedna ze struktur politického panství, kdy různé 
kultury, etnické skupiny nebo národy jsou drţeny pohromadě pohrůţkami 
silou nebo pouţitím síly. 
Empirical, empirický. Opírající se o pozorování a experiment; empirické 
poznání se získává ze smyslových dat a zkušenosti. 
Empiricism, empirismus. Názor, ţe zkušenost je jedinou oporou poznání a ţe 
tudiz všechny hypotézy a teorie je třeba prověřovat pozorováním a experi-
menty. 
Entrepreneurialism, podnikavost. Hodnoty nebo postupy související s pod-
nikáním, mezi které patří přijímání obchodních rizik a orientace na zisk. 
Environmentalism,environmentalismus. Péče o ochranu nebo zachování 
přírody, konec konců (na rozdíl od ekologismu) ku prospěchu lidstva. 
Equality, rovnost. Zásada spíše rovného rozdělování neţ „stejnosti"; o rov-
nosti moţno hovořit v souvislosti s právy, příleţitostmi nebo výsledky (viz 
str. 436). 
Ethnic cleansing, etnická čistka. Násilné vyhánění nebo likvidace příslušníků 
„cizích" národů; často eufemistické označení genocidy. 
Ethnic group, etnická skupina. Skupina lidí sdílejících kulturní a historickou 
identitu, obvykle vázanou na víru ve společné předky. 
Ethnic nationalism, etnický nacionalismus. Jedna z forem nacionalismu, ţi-
vená především intenzívně proţívaným vědomím etnické odlišnosti a touhou 
ji zachovat. 
Ethnicity, etnicita. Pocitbvaná loajalita k vlastním, od jiných se odlišujícím li-
dem, kulturní skupině nebo oblasti; pouta spíše kulturní neţ rasová (viz str. 
190). 
Ethnocentrism, etnocentrismus. Aplikace hodnot a teorií odvozených z 
vlastní skupiny na jiné skupiny nebo národy; etnocentrismus nutně zna-
mená i předpojatost a zkreslování skutečnosti. 
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Eurocommunism, eurokomunismus. Jedna z forem komunismu, oproštěná 
od radikalismu a snaţící se spojit marxismus s liberálně demokratickými 
principy. 
Euroscepticism, euroskepticismus. Odpor proti pokračující evropské inte-
graci, vycházející zpravidla z jejích důsledků pokud jde o suverenitu a ná-
rodní identitu. 
Exceptionalism, výjimečnost. Rysy určitého politického systému, které 
jsou jedinečné, jenpro něj příznačné, a omezují tudíţ pouţití nějakých obec-
nějších kategorií. Slovem výjimečnost, resp. excepcionalismus se označuje 
také zdůrazňování (vlastní) výjimečnosti. 
Executive, exekutiva, výkonná moc. Skupina státních orgánů odpovídajících 
za implementaci nebo aplikaci práva a politických opatření (viz str. 352). 
Expansionism, expanzionismus, rozpínavost. Politika ozbrojené agrese, 
která má zajistit územní zisky; jev úzce spjatý s imperialismem. 

Fact, faktum. Pravda ověřená zkušeností nebo pozorováním; něco, o čem se 
ví, ţe se to stalo nebo ţe to tak je. 
Faction, frakce. Část členstva nebo skupina uvnitř nějakého širšího útvaru, 
obvykle politické strany; frakce se odlisuje věrností společné politické linii 
nebo společnými ideologickými sklony (viz str. 266). 
Factionalism, frakcionářství. Nárůst počtu frakcí v politické straně nebo 
státním mechanismu, vystupňovaná rivalita frakcí nebo vyhrocení boje uv-
nitř frakcemi zasaţeného uskupení. 
False consciousness, falešné vědomí. Marxistické označení klamů a mysti-
fikací, které brání ujařmeným třídám poznat, ţe jsou vykořistbvány. 
Fascism, fašismus. Ideologie vyznačující se odmítáním racionalismu, vírou 
v boj a v charismatické vůdcovství, ehtismem a extrémním nacionalismem. 
Slovem fašismus se označuje i Mussoliniho reţim v Itálii. 
Federalism, federalismus. Vertikální (územní) dělba moci na základě sdíle-
ní suverenity centrálními (obvykle celostátními) orgány a orgány federaci 
tvořících jednotek (viz str. 183). 
Feminism, feminismus. Ideologie usilující o posílení úlohy ţen ve společ-
nosti a většinou sledující cíl rovnosti pohlaví (gender). 
Feudalism, feudalismus. Systém výroby opírající se o zemědělství a vyzna-
čující se ustálenou společenskou hierarchii a pevně stanovenými povinnost-
mi. 
Fiscal crisis of the welfare state, fiskální krize sociálního státu. Krize stát-
ních financí, ke které dochází v situaci, kdy stále vyšší sociální výdaje jsou 
provázeny recesí a poklesem daňových příjmů. 
Fiscal policy, fiskální politika. Státní daňová a výdajová politika usilující 
především o ovlivnění agregátní poptávky. 
Franchise, hlasovací právo. Právo volit, aktivní volební právo. 
Fraternity, bratrstvo; přeneseně pouta sympatií a přátelství (soudruţství) 
mezi lidmi. 
Free market, volný trh. Zásada nebo praxe ničím neomezené konkurence 
na trhu, nenarušované zásahy ze strany státu. 
Free trade, volný (svobodný) obchod. Systém, kdy obchodování není ome-
zováno cly nebo jinými ochranářskými opatřeními. 
Freedom (nebo liberty) svoboda, Moţnost myslet nebo jednat podle vlast-
ního přání; svoboda znamená bud nezasahování - negativní svoboda - nebo 
rozvíjení vlastní osobnosti - pozitivní svoboda (viz str. 317). 
Functionalism, funkcionalismus. Teorie, podle níţ vláda, resp. stát reaguje 
především na potřeby lidí; jako teorie regionální integrace předpokládá, ze 
tu jde o proces pomalý, postupný (inkrementální) a motivovaný pragmatic-
kými hledisky. 
Fundamentalism, fundamentalismus. Hnutí nebo styl myšlení, podle něhoţ 
určité zásady jsou absolutní „pravdy", které nesmějí být zpochybňovány 
(viz str. 83). 

Gemeinschaft (něm.), pospolitost. Sociální svazky zaloţené na organických 
vazbách a vzájemném respektu. 
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Gender, gender. Kulturní rozdílnost mezi ţenami a muţi, vyplývající z je-
jich různých sociálních rolí a různého postavení ve společnosti (viz str. 217). 
General will, obecná vůle. Skutečné zájmy určitého kolektivu, ekvivalent 
obecného dobra; pokud nikdo nejedná sobecky, je to vůle všech. 
Gerrymandering, volební geometrie. Manipulace s hranicemi volebních 
obvodů s cílem politicky zvýhodnit určitou stranu nebo určitého kandidáta. 
Gesellschaft (něm.), společnost. Uměle vytvořené a dohodnuté sociální 
svazky, jejichţ základem je uznání překrývajících se zájmů. 
Glasnosť(rusky), doslova otevřenost; zmírnění cenzury a kulturního útlaku. 
Globalization, globalizace. Sloţitá vzájemná propojenost, v důsledku níţ je 
ţivot stále více utvářen rozhodnutími nebo událostmi, ke kterým dochází 
kdesi daleko (viz str. 160). 
Governance, správa věcí veřejných. Obecně různé způsoby koordinace ţi-
vota společnosti; vládnutí je pouze jedním z nich. 
Government, vláda, vládnutí. Mechanismus, jehoţ prostřednictvím je na-
stolován a udrţován na pravidlech zaloţený rád; mechanismus přijímání a 
prosazování kolektivních rozhodnutí ve společnosti i jinde (viz str. 65). 
Government gridlock, znehybnění státního mechanismu. Paralyzování, 
které je důsledkem rivality institucí v rámci státního mechanismu nebo snah 
reagovat na protichůdné poţadavky veřejnosti. 
Great power, velmoc. Stát, o kterém se má za to, ţe patří mezi státy k nej-
mocnějším. To se odráţí v jeho vlivu na menší státy. 
Gross domectic  product (GDP), hrubý domácí produkt (HDP). Celková v 
penězích vyjádřená hodnota všech finálních výrobků a sluţeb, které určitá 
ekonomika vyprodukuje za jeden rok. 
Head of state, hlava státu; čelný představitel státu, obvykle prezident nebo 
monarcha; titul v podstatě symbolického významu (viz str. 352). 
Hegemony, hegemonie. Převaha nebo nadvláda jednoho prvku určitého 
systému nad jinými; podle marxistů hegemonie v sobě zahrnuje ideologické 
ovládání (viz str. 223). 
Hierarchy, hierarchie. Stupňovitost sociálních pozic nebo statusů; z hierar-
chie vyplývá strukturální nebo formálně zakotvená nerovnost, kdy pozice 
nezávisejí na schopnostech jednotlivců. 
Historical materialism, historický materialismus. Marxistická teorie, po-
dle níţ materiální neboli ekonomické poměry konec konců určují právo, po-
litiku, kulturu a další aspekty sociální existence. 
Human nature, lidská přirozenost. Základní a neměnná povaha všech lid-
ských bytostí; to, co je lidstvu spíše vrozeno neţ co je sociálně nebo kultur-
ně podmíněno. 
Human rights, lidská práva. Práva, na která mají lidé nárok proto, ţe jsou 
lidmi; univerzální a základní práva (viz str. 319). 
Humanitarian intervention, humanitární intervence. Ozbrojený zásah pro-
vedený s cíli spíše humanitárními neţ strategickými. 

Ideal type, ideáltyp . Myšlenková konstrukce, která se snaţí dobrat smyslu 
sloţité skutečnosti předloţením jakéhosi logického extrému. 
Idealism, idealismus. Jeden z názorů na politiku, který zdůrazňuje význam 
morálky a idejí; z filozofického realismu můţe vyplývat, ţe ideje jsou „re-
álnější' neţ materiální svět. 
Ideology, ideologie. Více nebo méně ucelený soubor idejí, který se stává zá-
kladem určitého organizovaného politického postupu (viz str. 63). 
Immobilism, znehybnělost. Politická paralyzovanost vyplývající z nepří-
tomnosti silné exekutivy, zapříčiněné mnoha dělícími čarami ve shromáţdě-
ní (v parlamentu) a (patrně) i ve společnosti. 
Impartiality, nestrannost. Nepředpojatost; schopnost zabránit tomu, aby 
politické sympatie ovlivňovaly plněni profesionálních nebo politických po-
vinností. 
Imneachment obvykle se nepřekládá. Právem upravená procedura zbavo-
vání funkcionáře jeho veřejné (státní) funkce v případě závaţného osobního 
nebo profesionálního provinění. 
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Imperial overreach, nadměrná mocenská expanze. Tendence k nadměrné, 
přehnané imperiální expanzi, kdy rostoucí vojenská angaţovanost přesahuje 
moţnosti dané růstem domácí ekonomiky. 
Imperialism, imperialismus. Politická linie nebo praxe rozšiřování moci ne-
bo panství určitého státu za jeho hranicemi; imperialismus můţe být ideolo-
gií expanzionismu (rozpínavosti). (Viz str. 152). 
Incrementalism, inkrementalismus. Teorie, podle níţ rozhodnutí se nepřijí-
mají ve světle přesně a jasně stanovených cílu, ale cestou malých kroku dik-
tovaných měnící se situací. 
Indigenization, indigenizace, začleňování do vlastního („domorodého") 
kontextu. Proces, jímţ se zboţí nebo postupy odjinud přebírají tak, ţe se při-
způsobují místním potřebám a okolnostem. 
Individual responsibility, individuální odpovědnost. Viz ministerial res-
ponsibility. 
Individualism, individualismus. Názor, ţe lidské individuum (jednotlivec) 
je daleko důleţitější neţ jakákoli sociální skupina nebo kolektivní těleso, 
resp. orgán (viz str. 212). 
Industrialism, industrialismus. Ekonomická teorie nebo systém opírající se 
o tovární velkovýrobu a soustavnou akumulaci kapitálu. 
Initiative, iniciativa. Jeden z druhů referenda, jehoţ prostřednictvím veřej-
nost můţe předkládat návrhy zákonů. 
Institution, instituce. Etablovaný útvar (orgán), který má určitou formalizo-
vanou roli a status; v širším smyslu soubor norem zajišťujících pravidelné 
a předvídatelné chování, „pravidla hry". 
Integral nationalism, integrální nacionalismus. Intenzívně proţívaný, často 
i hysterický nacionalistický entuziasmus, kdy identita jednotlivce je pohl-
cována identitou národa. 
Interest, zájem. To, z čeho má prospěch jednotlivec nebo skupina; zájmy (na 
rozdíl od přání nebo preferencí) se obvykle chápou jako objektivní, „reálné ', ni-
koli jen jako „pociťované". 
Interest group nebo pressure group. Zájmová skupina nebo nátlaková sku-
pina. Organizované sdruţení snaţící se ovlivnit politickou linii nebo postu-
py vlády, resp. státu; zájmové skupiny mohou mít povahu frakční nebo pod-
půrnou. 
Intergovernmentalism, mezivládní spolupráce. Interakce mezi jednotlivý-
mi státy na základě svrchované nezávislosti (viz str. 170). 
International law, mezinárodní právo veřejné. Soubor norem, který zava-
zuje státy a vymezuje tak formální styky mezi nimi (viz str. 175). 
Internationalism, internacionalismus. Politická teorie nebo praxe zaloţená 
na nadnárodní nebo globální spolupráci; názor, ţe státy jsou útvary umělé a 
neţádoucí (viz str. 148). 
Interventionism, intervencionismus. Státní politika, která chce regulovat 
nebo ovládat ekonomický ţivot; obecněji politika angaţovanosti nebo zasa-
hování. 
Iron triangle, ţelezný trojúhelník. Síť politických subjektů (obvykle de-
monstrovaná na příkladu USA), kterou tvoří orgány exekutivy, parlamentní 
výbory a zájmové skupiny. 
Isolationism, izolacionismus. Politika vyvaţování se z mezinárodních zále-
ţitostí, zejména vyhýbání se politickým nebo vojenským závazkům vůči ji-
ným státům. 
Issue, problém, téma, otázka. Věc uznaná za součást politické agendy, o kte-
ré se veřejně diskutuje nebo na kterou se názory rozcházejí. 

Jingoism, hurávlastenectví. Veřejně projevované nadšení nebo oslavná ná-
lada vyvolané ozbrojenou expanzí nebo imperiálními výboji. 
Judicial activism, soudcovský aktivismus. Ochota soudců rozhodovat o vě-
cech, o kterých se vede politická diskuse; protiklad vyslovování se o tom, co 
říká zákon. 
Judicial independence, soudcovská nezávislost. Ústavní princip přísné od-
dělenosti soudnictví od ostatních státních orgánů (legislativních a exekutiv-
ních); jedna z aplikací dělby moci. 
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Judicial review, soudní kontrola ústavnosti. Pravomoc soudů přezkoumávat 
zákony, nařízení a postupy ostatních státních orgánů a prohlašovat je za ne-
platné (viz str. 324). 
Judiciary, soudnictví. Státní orgány, které jsou oprávněny rozhodovat spo-
ry a autoritativně vykládat (interpretovat) právo. 
Junta, doslova rada. Určitá (zpravidla vojenská) klika, která se revolucí ne-
bo převratem chopí moci. 
Justice, spravedlnost. Morálně zdůvodnitelné (ospravedlnitelné) rozdílení 
odměn a trestů, kdy kaţdému se dostane, „co mu patří". 

Keynesianism, keynesiánství. Teorie (jejím autorem je John Maynard Key-
nes) nebo politika řízení ekonomiky, obvykle spojovaná s cílem plné za-
městnanosti. 

Laissez-faire (franc), doslova „nechtě věcem volný průběh"; zásada neza-
sahování státu do ekonomického ţivota (viz str. 205). 
Law, právo. Soubor veřejně vyhlášených a vynutitelných pravidel platných 
v určitém politickém společenství; právo se zpravidla uznává za závazné. 
Leadership, vedení, resp. vůdcovství. Ovlivňování určité větší skupiny ne-
bo orgánu, případně osobní kvality, které v jiných lidech vyvolávají ochotu 
poslouchat (viz str. 366). 
Left, levice, resp. levicovost. Celková ideologická orientace vyznačující se 
sympatií pro takové principy, jakými jsou svoboda, rovnost, bratrství a po-
krok (viz str. 270). 
Legislature, zákonodárná moc. Ta část státního mechanismu, která má pra-
vomoc tvořit právo cestou formálně upraveného přijímání zákonů. 
Legitimacy, legitimita, oprávněnost. Kvalita, která dodává příkazu autorita-
tivnosti neboli závaznosti, z níţ vyplývá povinnost poslouchat (viz str. 232). 
Leninism, leninismus. Leninův teoretický přínos marxismu, zejména jeho 
přesvědčení o nutnosti revoluční čili avantgardní strany. 
Liberal democracy, liberální demokracie. Jedna z forem demokracie zahr-
nující jak omezenou vládu, tak systém pravidelných voleb zaloţených na 
konkurenci; liberální demokracie je jeden z typů reţimů (viz str. 50). 
Liberalization, liberalizace. Zavádění vnitřních i vnějších brzd státní moci 
a, resp. nebo přechod k soukromému podnikání a trhu. 
Liberalism, liberalismus. Ideologie zaloţená na věrnosti individualismu, 
svobodě, toleranci a konsensu; moderní liberalismus se liší od liberalismu 
klasického. 
Libertarianism, libertariánství. Názor, podle něhoţ by se měla maximálně 
rozšířit sféra individuální svobody, spojený obvykle se snahami minimali-
zovat sféru veřejné autority. 
Liberty, viz freedom. 
Licence, svévole, zvůle. Nadměrná svoboda; zneuţívání nebo nedbání ji-
ných lidí či práva. 
Limited government, omezená vláda. Vláda, resp. stát fungující v rámci 
omezení daných zpravidla právem, ústavou nebo soustavou institucionál-
ních brzd a vyváţení. 
Lobby, jako sloveso: lobbovat, zastupovat někoho u těch, kdo tvoří politi-
ku; jako podstatné jméno: lobby, určitá zájmová skupina, která ovlivňuje po-
litický proces (viz str. 299). 
Local democracy, místní demokracie, resp. demokracie v místech. Zásada 
zahrnující jak ideu autonomie míst, tak nutnost respektovat vůli veřejnosti. 

Machiavellianism, machiavellismus. Úskočné a obojetné chování, zpravid-
la vedené snahou o dosaţení osobních nebo politických výhod (viz str. 26). 
Machine politics, politika mašinérií. Politický styl, kdy straničtí „bossové" 
ovládají masovou organizaci klientelismem a poskytováním výhod. 
Majoritarianism, vláda většiny. Teorie nebo praxe, ve které se na první 
místo staví vůle většiny; to s sebou nese necitlivost k menšinám a jednotliv-
cům. 
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Maladministration, špatná správa. Nesprávné vyuţívání, resp. zneuţívání 
pravomocí, předpojatá aplikace pravidel, nedodrţování stanovených postu-
pů nebo prostě nekompetentnost. 
Managerialism, manaţerismus. Teorie, podle níţ třídní rozdíly byly v mo-
derní společnosti nahrazeny rozdíly zaloţenými na postavení v řídicím apa-
rátu a na byrokratické moci; technokracie (vláda expertů čili specialistů). 
Mandate, mandát. Autoritativní pokyn nebo příkaz; můţe jít o příkaz práv-
ně závazný nebo o morální povinnost (viz str. 247). 
Manifesto, manifest, program. Dokument představující (více či méně po-
drobně) politiku nebo linii, kterou politická strana zamýšlí sledovat, dosta-
ne-li se volbami k moci. 
Market, trh. Systém směny ovlivňované poptávkou a nabídkou a regulova-
né mechanismem cen (viz str. 201). 
Market socialism, trţní socialismus. Ekonomický systém zaloţený na sa-
mosprávných druţstevních podnicích fungujících v prostředí trţní konku-
rence. 
Marketization, marketizace, rozšíření trţních principů. Rozšíření na směně 
a soukromých materiálních zájmech zaloţených trţních vztahů na celou 
ekonomiku a pokud moţno i na celou společnost. 
Marxism, marxismus. Teoretická soustava vypracovaná Karlem Marxem, 
vyznačující se vírou v historický materialismus, dialektickou změnu a třídní 
přístup. 
Mass media, masová média, hromadné sdělovací prostředky. Sociální insti-
tuce v oblasti tisku, elektronické komunikace a vysílání, které přenášejí in-
formace rozsáhlému a nediferencovanému čtenářstvu, diváctvu nebo poslu-
chačstvu (viz str. 225). 
Mass society, masová společnost Společnost vyznačující se atomismem a 
kulturní a politickou nezakořeněností, resp. vykořeneností; tento pojem 
upozorňuje na negativní tendence v moderních společnostech.. 
Materialism, materialismus. Zdůrazňování materiálních potřeb a materiál-
ního uspokojování; filozoficky víra, ţe pouze hmota je „reálná" nebo ţe pří 
vysvětlováni historických skutečností nebo dějů jsou základem ekonomické 
faktory. 
McCarthyism, mccarthismus. Vyuţívání honů na čarodějnice a bezskrupu-
lózního vyšetřování, praktikované v 50. letech americkým senátorem Josep-
hem McCarthym proti „komunistům". 
McDonaldization, macdonaldizace. Proces, v jehoţ důsledku začaly globální 
výrobky a obchodní a marketingové praktiky spojené s průmyslem rychlého 
občerstvení ovládat stále více odvětvi ekonomiky. 
Mercantilism, merkantilismus. Jedna ze škol ekonomického myšlení, která 
zdůrazňovala úlohu státu při řízení mezinárodního obchodu a zajišťování 
prosperity. 
Meritocracy, meritokracie. Vláda nadaných; zásada, ţe odměny a funkce by 
se měly rozdílet podle schopností. 
Meta-ideology, metaideologie. Ideologie vyššího stupně neboli druhého řá-
du, která formuluje základ, na kterém můţe probíhat ideologická diskuse. 
Militarism, militarismus. Dosahování cílů vojenskými prostředky; rovněţ 
šíření vojenských idejí a hodnot ve společnosti civilistů (viz str. 400). 
Military-industrial complex, vojenskoprůmyslový komplex. Symbióza 
mezi ozbrojenými sílami a zbrojním průmyslem, zaloţená na společné touze 
zvýšit vojenské výdaje. 
Military regime, vojenský reţim. Reţim, ve kterém jsou politické funkce 
obsazovány podle toho, jak si kdo stojí v rámci vojenské hierarchie. 
Minimal state, minimální stát. Stát, jehoţ funkce se omezují na udrţování 
vnitřního pořádku a ochranu majetku; stát „noční hlídač". 
Ministerial responsibility nebo také individual responsibility, ministerská 
(neboli individuální) odpovědnost. Zásada, ţe ministři odpovídají za jedná-
ní (a pochybení) svých úředníků (viz str. 390). 
Model, model. Teoretické vyjádření empirických dat, které se snaţí umoţnit 
lepší porozumění věci tím, ze upozorňuje na důleţité vztahy a souvislosti. 
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Monarchy, monarchie. Instituce, ve které se funkce hlavy státu obsazuje dě-
děním nebo dynastickým nástupnictvím; monarchie můţe být absolutní ne-
bo konstituční (viz str. 360). 
Monetarism, monetarismus. Teorie, podle níţ příčinou inflace je rostoucí 
nabídka peněz, kdy tedy „příliš mnoho peněz honí příliš málo zboţí". 
Monetary policy, peněţní, měnová politika. Vliv státu na nabídku peněz a 
poptávku po nich, uskutečňovaný zejména mechanismem úrokových měr. 
Monism, monismus. Víra v pouze jednu teorii nebo hodnotu; politicky se 
monismus projevuje ve vynucované poslušnosti jediné a jednotné moci a je 
tudíţ samou svou podstatou totalitní. 
Multi-level governance, víceúrovňová správa věcí veřejných. Sloţitý poli-
tický proces, zahrnující úrovně niţší neţ státní, státní i nadstátní a aktéry 
vládni i nevládní. 
Multiplier, multiplikátor, násobitel. Mechanismus, v důsledku něhoţ má 
změna agregátní poptávky zvýšený vliv na státní příjmy, jelikoţ se postup-
ně projeví v celé ekonomice. 
Multipolarity, multipolarita, mnohopólovost. Mezinárodní systém, ve kte-
rém existují tri nebo více center moci, čímţ se vytváří určitá předpojatost ve 
prospěch proměnlivosti a moţná i nestability. 

Nanny state, pečovatelský stát. Stát nadměrně sociálně odpovědny, beroucí 
na sebe příliš mnoho sociálních závazků; z pouţití tohoto terminu nutně 
vyplývá, ţe sociální programy jsou neodůvodněné a pro jednotlivce poniţu-
jící a škodlivé. 
Nation, národ. Skupina lidí, kteří sdílejí společné kulturní dědictví a pova-
ţují se za přirozené politické společenství (viz str. 127). 
Nation-state, národní stát. Suverénní (svrchované) politické sdruţení, ve 
kterém se státní občanství kryje s národností; jeden národ v jednom státě 
(viz str. 143). 
National self-determination, sebeurčení národa. Zásada, ţe národ je suve-
rénní (svrchovaný) útvar; sebeurčení zahrnuje jak nezávislost, tak demokra-
tickou vládu. 
National Socialism nebo Nazism, nacionální socialismus čili nacismus. 
Jedna z forem fašismu, uplatňovaná v hitlerovském Německu a vyznačující 
se totalitárním terorem, genocidním antisemitismem a dobyvačným rasis-
mem. 
Nationalism, nacionalismus. Ideologie, podle níţ ústředním principem po-
litické organizace je příslušnost k národu; nacionalismus můţe být spojován 
s celou škálou idejí a cílů (viz Kapitolu 6). 
Natural aristocracy, přirozená aristokracie. Idea, podle níţ talent a vůd-
covství jsou vlastnosti dědičné, resp. vrozené a nelze je získat vlastním úsi-
lím nebo sebeprosazováním. 
Natural law, přirozené právo. Soustava morálních pravidel, kterým odpoví-
dají nebo by měly odpovídat lidské zákony; přirozené právo stanoví univer-
zální (všeplatné) standardy chování. 
Natural rights, přirozená práva. Bohem daná práva, pro všechny lidi zá-
kladní a tudíţ nezrušitelná. 
Negative freedom, negativní svoboda. Nezasahování, nepřítomnost vněj-
ších omezení jednotlivce; někdy chápaná jako svoboda „od". 
Negative rights, negativní práva. Práva vymezující sféru neomezovaného 
jednání a omezující tudíţ sféru, do které muţe stát zasahovat. 
Neocolonialism, neokolonialismus. Kontrola nad cizím územím realizova-
ná spíše jeho ekonomickým (a někdy kulturním) ovládáním neţ formálním 
politickým řízením. 
Neoconservatism, neokonzervatismus. Aktualizovaná verze sociálního 
konzervatismu, která zdůrazňuje potřebu obnovení autority a návratu k tra-
dičním hodnotám. 
Neocorporatism, neokorporatismus. Jedna z tendencí, se kterou se setkává-
me v západních polyarchiích a podle které má být organizovaným zájmům 
zajištěn privilegovaný a institucionalizovaný přístup k tvorbě politiky. 



456 

Pan-nationalism, pannacionalismus. Určitý typ, styl nacionalismu, zaměřu-
jící se na sjednocování dosud nesjednoceného lidu expenzionismem nebo 
politickou solidaritou („pan" znamená celkový, všeobecný, totální). 
Paradigm, paradigma. Intelektuální rámec sestávající ze vzájemně na sebe 
navazujících hodnot, teorií a předpokladů, ve kterém se usiluje o poznání 
(viz str. 40). 
Parliament, parlament. Fórum pro diskuse a zvaţování; parlament zname-
ná totéţ co shromáţdění nebo zákonodárný sbor. 
Parliamentary democracy, parlamentní demokracie. Jedna z forem demo-
kracie, která funguje prostřednictvím lidem zvoleného shromáţdění (parla-
mentu) a která zdůrazňuje důleţitost zvaţování a dohadování (viz str. 96). 
Parliamentary government, parlamentarismus. Systém, ve kterém vláda 
vládne ve shromáţdění (parlamentu) a skrze něj, čímţ legislativa a exekutiva 
„splývají" (viz str. 331). 
Parliamentary sovereignty, svrchovanost parlamentu. Absolutní a ničím 
neomezená autorita parlamentu čili shromáţdění, projevující se tím, ţe par-
lament můţe přijmout, zrušit nebo změnit jakýkoli zákon (viz str. 318). 
Partisan dealigment, oslabování politické identifikace. Pokles intenzity a 
rozsahu identifikace s politickou stranou, projevující se rostoucí přelétavos-tí 
voličů. 
Party democracy, vnitrostranická demokracie. Zásada rozsáhlé a rovné di-
stribuce moci v rámci určité politické strany nebo soustředění moci v rukou 
jejích volených členů. 
Party government. Vláda (jedné) strany. Systém, ve kterém jedna politická 
strana můţe sama vládnout a plnit svůj politický program. Party systém, 
systém politických stran. Relativně stabilní předivo vztahů mezi 
politickými stranami, strukturované jejich počtem, velikostí a ideologickou 
orientací. 
Paternalism,paternalismus. Přístup nebo politika demonstrující zájem a péči 
o ty, kteří si nemohou pomoci sami, připomínající (předpokládaný) vztah 
mezi otcem a dítětem. 
Patriarchy, patriarchát. Doslova otcovláda; systém, kdy muţi ve společ-
nosti dominují a ţeny jsou v podřízeném postavení (viz str. 114). 
Patriotism, doslova láska k vlasti. Psychologická vazba na vlastní národ ne-
bo zemi a loajalita k nim (viz str. 136). 
Peak association, střechová organizace. Skupina, kterou vláda (stát) uzná-
vá za představitele společných čili kolektivních zájmů podnikatelů nebo 
pracujících. 
Perestrojka (rus.), doslova přestavba, Slogan, heslo vztahující se k pokusu 
liberalizovat a demokratizovat sovětský systém v rámci komunismu. 
Permissiveness, permisivita, povolnost. Ochota dovolit lidem, aby se v 
otázkách morálky rozhodovali sami; permisivita naznačuje, ţe neexistují 
ţádné autoritativní hodnoty. 
Plannning, plánování. Systém organizace hospodářství, který stojí na raci-
onálním přidělování (alokaci) zdrojů v souladu s jasně definovanými cíli; 
plánováni můţe být direktivní nebo indikativní (viz str. 208). Plebiscitary 
democracy, plebiscitní demokracie. Jedna z forem demokracie, která 
funguje skrze nezprostředkovanou vazbu mezi vládnoucími a ovládanými a 
realizuje se plebiscity (referendy). (Viz str. 90). Pluralism, pluralismus. 
Víra v rozmanitost nebo mnohočetnost a oddanost jim; nebo teorie, ţe v 
moderních společnostech je moc široce a rovnoměrně rozdělena (viz str. 
97). 
Pluralist democracy, pluralitní demokracie. Jedna z forem demokracie, 
která funguje díky schopnosti organizovaných skupin artikulovat (vyjadřo-
vat) poţadavky veřejnosti a zajišťovat responzivitu vlády, tj. její schopnost 
a ochotu na tyto poţadavky reagovat (viz str. 98). 
Plurality, prostá většina. Číslo z určitého počtu čísel nejvyšší, „relativní" 
většina. 
Police state, policejní stát. Forma vládnutí, pro kterou je příznačné svévol-
né a teroristické vyuţívání policie a ve které si policie počíná jako soukro-
má armáda kontrolovaná vládnoucí elitou. 
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Policy, politické opatření, politická linie. Formální rozhodnutí veřejných or-
gánů; „výstupy vlády" (viz str. 422). 
Policy network, politická síť Systematizovaný, uspořádaný soubor vztahů 
mezi politickými aktéry, kteří v nějaké dané oblasti mají společné zájmy ne-
bo společnou celkovou orientaci (viz str. 428). 
Polis (řec), městský stát; v antickém Řecku se tak označovala i nejvyšší a 
nejţadoucnější forma organizace společnosti. 
Political culture, politická kultura. Vzorce psychologických orientací na 
politické objekty; politické postoje, názory, symboly a hodnoty lidí (viz str. 
222). 
Political equality, politická rovnost. Rovná distribuce politické moci a vli-
vu; mezi její znaky se obecně řadí i principy „jeden člověk, jeden hlas" a 
„kaţdý hlas má stejnou váhu" (viz str. 88). 
Political obligation, politická zavázanost. Občanova povinnost ke státu, ze 
které vyplývá, ţe stát je oprávněn vládnout. 
Political party, politická strana. Skupina lidí organizovaných s cílem získat 
politické zastoupení nebo státní moc; strana se obvykle vyznačuje jistou mí-
rou ideologické soudrţnosti (viz str. 266). 
Political philosophy, filozofie politiky, politická filozofie. Systematická 
analýza normativních a metodologických aspektů studia politiky. 
Political pluralism, politický pluralismus. Existence spektra politických 
hodnot, filozofií a hnutí, zejména systému politických stran, které spolu sou-
těţí. 
Political science, politická věda. Studium vládnutí, státu a politiky; v uţším 
smyslu aplikace empirické teorie a vědeckých metod na analýzu politických 
věcí. 
Political socialization, politická socializace. Proces, jehoţ prostřednictvím 
si jednotlivci osvojují politické názory a hodnoty a jímţ se tyto názory a 
hodnoty přenášejí z generace na generaci. 
Political systém, politický systém. Síť vztahů, prostřednictvím nichţ vláda 
(v širokém slova smyslu) produkuje „výstupy" (politická opatření,policies), 
kterými reaguje na „vstupy" - poţadavky nebo podporu ze strany veřejnos-
ti. 
Politics, politika. Činnost, jejímţ prostřednictvím lidé tvoří, udrţují a mění 
obecná pravidla, kterými se spravují ve svém ţivotě (viz Kapitolu 1). 
Polity, politicky organizovaná společnost. Společnost organizovaná pomocí 
uplatňování politické autority; u Aristotela vláda mnohých v zájmu všech. 
Polyarchy, polyarchie. Doslova vláda mnohých; přiblíţení se k demokracii, 
zakládající se na tom, ţe drţitelé moci se zodpovídají v pravidelných kon-
kurenčních volbách (viz str. 52). 
Popular sovereignty, suverenita lidu. Zásada, podle níţ neexistuje ţádná 
vyšší autorita neţ vůle lidu (základ klasické koncepce demokracie). 
Populism, populismus. Názor, ţe instinkty mas jsou v politice jediným spo-
lehlivým vůdcem nebo hnutí, které se snaţí působit na instinkty, negativní 
postoje nebo naděje lidu (viz str. 372). 
Positive freedom, pozitivní svoboda. Svoboda jako rozvíjení osobnosti, se-
berealizace nebo zvládnutí sama sebe; někdy chápaná jako svoboda „k". 
Positive law, pozitivní právo. Systém vynutitelných příkazů, který působí 
bez ohledu na jejich morální obsah. 
Positive rights, pozitivní práva. Práva, která se dovolávají něčeho od vlády 
(státu), a to co do zajištěni zdrojů nebo podpory; rozšiřuji tak úkoly státu. 
Positivism, pozitivismus. Teorie, podle níţ by se společenskovědní a fakticky 
jakýkoli výzkum měl striktně drţet metod přírodních věd. 
Post-Fordism, postfordismus. Transformace moderní společnosti v důsled-
ku odklonu od továrních výrobních postupů produkujících ve velkém (viz 
str. 214). 
Postindustrial society, postindustriální společnost. Společnost, která uţ ne-
ní závislá na zpracovatelském průmyslu, ale opírá se spíše o znalosti a ko-
munikace; „informační společnost". 
Postmaterialism, postmaterialismus. Teorie, podle níţ s šířícím se materiál-
ním blahobytem jsou ekonomické problémy a starosti postupně nahrazová-
ny problémy a starostmi souvisejícími s „kvalitou ţivota". 
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Postmodernism, postmodernismus, postmoderna. Intelektuální hnutí odmí-
tající představu absolutní a univerzální pravdy a obvykle zdůrazňující dis-
kurs, diskusi a demokracii (viz str. 84). 
Power, moc. Schopnost ovlivňovat chování jiných lidí, typicky pravomocí 
odměňovat nebo trestat (viz str. 27). 
Power politics, politika moci, mocenská politika. Jeden z přístupů k politi-
ce, který se opírá o předpoklad, ţe lidé se snaţí především získat moc; ně-
kdy se tento termín pouţívá ve významu popisném. 
Pragmatism, pragmatismus. Teorie nebo praxe, která zdůrazňuje především 
praktické okolnosti a cíle; pragmatismus znamená i nedůvěru k abstraktním 
idejím. 
President, prezident. Formální hlava státu, v republikách ekvivalent monar-
chy. V prezidentských systémech jsou prezidenti rovněţ šéfy vlád. 
Presidential government prezidentský systém. Systém vládnutí, ve kterém 
je výkonná moc soustředěna v rukou prezidenta, jehoţ úřad je politicky i 
ústavně oddělen od zákonodárného sboru (viz str. 356). 
Presidentialism, prezidencialismus. Stav, kdy vůdcovství je soustředěno v 
jedné osobě, která není vázána na politické strany a jiné statní orgány; cosi 
na způsob situace, kdy prezident je zároveň šéfem exekutivy. 
Pressure group, viz interest group. 
Primary election, primární volby, primárky. Volby v rámci jedné politické 
strany, ve kterých se vybírá kandidát, který bude postaven do následných 
„skutečných" voleb (viz str. 272). 
Prime minister, první ministr, premiér, předseda vlády. Šéf vlády, jehoţ 
moc je odvozena z vedoucího postaveni nejsilnější strany (nebo koalice 
stran) v parlamentu. 
Prime-ministerial government, vláda ministerského předsedy. Systém 
vládnutí, kde v důsledku potlačení kolektivního vládnutí kabinetu je výkonná 
moc soustředěna v rukou předsedy vlády. 
Privatization, privatizace. Převádění státního majetku z veřejného do sou-
kromého sektoru; jde o jeden z projevů omezování funkcí státu. 
Progress, pokrok. Postup kupředu; přesvědčení, podle něhoţ dějiny se vy-
značují tím, ţe na základe nashromáţděného poznaní a moudrosti jde lidstvo 
vpřed. 
ProIetariat,proletariát. Marxistický termín označující třídu, která je ţiva z 
prodeje své pracovní síly; přesně vzato, proletariát není totéţ co dělnická 
třída. 
Propaganda, propaganda. Informace šířené se záměrem formovat názory a 
pokud moţno podněcovat k politické akci; komunikace jakoţto manipulace. 
Proportional representation, poměrné zastoupení. Zásada nebo systém, 
podle nichţ strany jsou v parlamentu zastoupeny v poměru ke svým celko-
vým volebním ziskům (viz str. 251). 
Protectionism, protekcionismus, ochranářství. Omezování dovozu napří-
klad cly a kvótami, které mají chránit domácí výrobce. 
Public choice theory, teorie veřejné volby. Jeden z podoborů teorie racio-
nální volby, zabývající se zaopatřováním veřejných statků (viz str. 294). 
Public goods, veřejné statky. Zboţí a výhody, z jejichţ uţívání nebo poţí-
vání nemohou být vyloučeni ani ti, kdo nepřispívají na jejich obstaráni. 
Public interest, veřejný zájem. Obecné čili kolektivní zájmy určitého spo-
lečenství; to, co je dobré pro společnost jako celek (viz str. 259). 

Qualified majority voting, rozhodování kvalifikovanou většinou. Systém 
hlasování, který se pouţívá v EU a při kterém se v různých oblastech politiky 
rozhoduje různými většinami; hlasy jednotlivých států jsou „váţeny' na zá-
kladě počtu jejich obyvatel. 
Quango, zkratkové slovo pro quasi-autonomous nongovernmental organizati-
on. Kvaziautonomní nevládní organizace; veřejný orgán, jehoţ personál ne-
tvoří politikové nebo pracovníci státní sluţby, ale osoby do něj jmenované (viz 
str. 386). 
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Race, rasa. Skupina lidí, která se (údajně) od jiných skupin odlišuje těles-
nými nebo biologickými charakteristikami. 
Racialism (nebo racism), rasismus. Doktrína, podle níţ by politická a sociál-
ní organizace měla být zaloţena na rasových kategoriích; rasismus můţe také 
znamenat předsudky nebo nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiných ras (viz 
str. 138). 
Radical democracy, radikální demokracie. Jedna z forem demokracie, kte-
rá vyzvedává decentralizaci a participaci a co největší rozptýlení politické 
moci. 
Radical feminism, radikální feminismus. Jedna z forem feminismu, podle 
níţ dělící čára mezi pohlavími (gender) je ze všech sociálních dělících čar a 
střetů politicky nejvýznamnější, a která zastává názor, ţe tato dělící čára 
má své kořeny ve struktuře ţivota doma (v rodině). 
Radicalism, radikalismus. Angaţovanost ve prospěch totální, naprosto zá-
sadní změny, která zpochybňuje základní, hlubinné struktury, nikoli jen 
struktury povrchní. 
Rational choice, racionální volba. Jedna z přístupů k politice, který vychází 
z předpokladu, ţe jednotlivci jsou racionálně uvaţující aktéři, kteří sledují 
svůj prospěch: „ekonomická" teorie politiky. 
Rationalism, racionalismus. Přesvědčení, ţe svět je moţno pochopit a vy-
světlit lidským rozumem, zaloţené na předpokladu racionální struktury svě-
ta. 
Realism, realismus. Jeden z pohledů na politiku, který zdůrazňuje důleţitost 
moci a prosazování vlastních zájmů a do pozadí odsouvá úvahy morální a 
normativní. 
Rebellion, revolta. Lidové povstání proti etablovanému řádu, směřující (na 
rozdíl od revoluce) spíše k výměně vládnoucích neţ ke změně samotného 
politického systému. 
Recall, odvolání. Proces, kterým voliči mohou volat k odpovědnosti veřej-
né funkcionáře, s nimiţ nejsou spokojeni, a nakonec je i zbavovat funkcí. 
Redistribution, přerozdělování. Zmenšování materiálních rozdílů kombinací 
progresivního zdanění a poskytování sociálních sluţeb a dávek. 
Referendum, referendum. Hlasování, jímţ voličstvo můţe vyjádřit svůj ná-
zor na určitou otázku veřejné politiky; referenda mohou byt konzultativní 
(poradní) nebo závazná (viz str. 246). 
Reform, reforma. Změna uskutečněná v rámci systému, obvykle pokojně a 
postupně; v pojmu reforma je obsaţeno zlepšeni. 
Regime, reţim. Systém vládnutí; politický systém. 
Representation, reprezentace, zastupování. Kandidování jménem nějaké 
širší skupiny lidí nebo jednání za ni; reprezentace můţe znamenat spravování 
něčeho jménem někoho, výkon zmocnění nebo to, ţe někdo je někomu v 
něčem podoben. 
Representative democracy, reprezentativní, zastupitelská demokracie. 
Omezená a nepřímá forma demokracie zaloţená na (zpravidla volbou usku-
tečňovaném) výběru těch, kteří budou vládnout jménem lidu. 
Repression, represe, ovládnutí, potlačení. Stav ujařmenosti navozené sou-
stavným zastrašováním nebo otevřeným násilím (viz str. 407). 
Republicanism, republikánství. Princip,podle kterého politická autorita vy-
věrá konec konců ze souhlasu lidu; odmítnutí monarchistických a dynastic-
kých principů. 
Reserve army of labour, rezervní armáda pracovních sil. Dostupná nabíd-
ka pracovních sil, kterých se lze v čase recese snadno zbavit; tato „armáda" 
není nijak zajištěna a na trhu je prakticky bezmocná. 
Responsibility, odpovědnost, pocit odpovědnosti. Rozumné nebo morálně 
správné jednání; nebo odpovědnost vůči vyšší autoritě (viz str. 336). 
Responsible government, odpovědná vláda. Vláda, která skládá účty nebo-
li je odpovědna zvolenému shromáţdění a jeho prostřednictvím lidu. 
Revisionism, revisionismus. Pozměňování původních nebo obecně přijíma-
ných názorů; revisionismus můţe znamenat i odhození určité zásady nebo 
ztrátu určitého přesvědčení. 
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Revolution, revoluce. Lidové povstání, jehoţ součástí je mimoprávní akce 
mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity 
(viz str. 237). 
Rhetoric, rétorika. Umění pouţívat jazyk k přesvědčování nebo ovlivňová-
ní; rétorika můţe také znamenat pouţívání silných, v podstatě však prázd-
ných slov. 
Right, pravice, resp. pravicovost. Celková ideologická orientace vyznačující 
se sympatiemi pro takové principy, jakými jsou autorita, řád, hierarchie a 
povinnost (viz str. 270). 
Rights, práva. Právní nebo morální nároky na to, aby člověk jednal nebo aby 
se s ním jednalo určitým způsobem; občanská práva se liší od lidských práv. 
Rule of law, vláda práva, právní stát. Zásada, ţe „vládnout má právo", totiţ 
v tom smyslu, ţe stanoví rámec, v němţ se uskutečňuje veškeré jednání ne-
bo chování (viz str. 320). 
Ruling class, vládnoucí třída. Marxistický termín označující třídu, která v 
důsledku vlastnictví výrobních prostředku ovládá ostatní třídy a společnost 
vůbec. 

Science, (přírodní) věda. Oblast výzkumu, která se snaţí dospět ke spoleh-
livému objasnění jevů pomocí opakovatelných experimentu, pozorování a 
dedukce (viz str. 36). 

Scientism, scientismus. Názor, ţe přírodovědecká metoda je jediným zdro-
jem spolehlivého poznání a ţe se da pouţít ve všech vědních oborech. 
Secularism, sekularismus. Názor, ţe náboţenství by nemělo zasahovat do 
sekulárních (světských) záleţitostí, projevující se obvykle přáním oddělit 
církev od státu. 
Semi-democracy, polodemokracie. Reţim, ve kterém se v určité stabilní 
kombinaci vedle sebe uplatňují rasy demokratické a autoritaristické. 
Semi-presidential systém, poloprezidentský systém. Systém vládnutí, ve 
kterém prezident, volený prímo  občany, stojí v cele vlády odvozené od shro-
máţdění a shromáţděni odpovědné. 
Separation of powers, oddělení mocí. Zásada, ţe moc zákonodárná, moc 
výkonná a moc soudní mají být odděleny tím, ţe se vytvoří tři na sobě ne-
závislé soustavy státních orgánů (viz str. 333). 
Separatism, separatismus. Snaha vystoupit z nějakého politického útvaru s 
cílem vytvořit nezávislý stát. 
Shari'a, šaríja. Islámské právo, údajně zaloţené na boţím zjevení a vyvo-
zené z Koránu, hadíthů (Muhammadova učení) a dalších pramenů. 
Sociál capital, sociální kapitál. Kulturní a morální zdroje, které pomáhají 
nastolit sociální soudrţnost, politickou stabilitu a prosperitu (viz str. 230). 
Social class, společenská třída. Skupina lidí, kteří mají stejné společenské 
postavení a ekonomické zájmy; ve třídách se můţe projevovat nerovná eko-
nomická moc a nerovný status co do povolání, resp. zaměstnání (viz str. 213). 
Social contract, společenská smlouva. Dobrovolně uzavřená dohoda, v je-
jímţ důsledku (údajně) vzniká organizovaná společnost nebo stát; zpravidla 
se chápe jako teoretická konstrukce (str. 110). 
Social democracy, sociální demokracie. Umírněná neboli reformistická od-
růda socialismu, vyslovující se nikoli za odstranění kapitalismu, ale za ja-
kousi vyváţenost mezi trhem a státem. 
Social justice,, sociální spravedlnost. Morálně zdůvodnitelná distribuce ma-
teriálních státu; o sociální spravedlnosti se často říká, ţe tíhne k rovnostář- 
ství. 
Social market, sociálně trţní hospodářství. Ekonomika zaloţená na princi-
pech trhu, doplněná ovšem účinným sociálním zabezpečením, které má udr-
ţovat společenskou soudrţnost (viz str. 204). 
Social movement, společenské hnutí. Kolektivní útvar vyznačující se vyso-
kou angaţovaností a politickou aktivitou, postrádající však často jasnou or-
ganizaci (viz str. 302). 
Social reflexivity, sociální reflexivita. Interakce mezi lidmi těšícími se roz-
sáhlé autonomii, uskutečňovaná na bázi reciprocity a vzájemné závislosti. 
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Socialism, socialismus. Ideologie vyznačující se vírou v pospolitost, spolu-
práci, rovnost a společné vlastnictví; socialistických teorií je mnoho od ko-
munismu k sociální demokracii. 
Sovereignty, suverenita, svrchovanost. Absolutní a neomezená moc; suve-
renita muţe znamenat bud nejvyšší právní autoritu nebo nezpochybnitelnou 
politickou moc (viz str. 150). 
Spin, „faleš",posun. Předkládání informací takovým způsobem, aby se vy-
volala ţádoucí reakce; „šetření pravdou". 
Stalinism, stalinismus. Ekonomické a politické struktury připomínající ty, 
které v SSSR vytvořil Stalin, zejména centrální plánovaní a tuhá politická 
kázeň. 
State, stát. Politická organizace zavádějící suverénní, svrchovanou jurisdikci 
v rámci jasně vymezeného území, vyznačující se monopolem legitimního 
násilí (viz Kapitolu 5). 
State capitalism, státní kapitalismus. Systém státního vlastnictví, který tím, 
ţe ekonomickou moc soustřeďuje v rukou stranicko-státní elity kopíruje ka-
pitalistické třídní vztahy. 
State of nature, přirozený stav. Společnost bez politické autority a formál-
ních (právních) omezení jednotlivce; zpravidla se chápe jako ryze teoretic-
ká konstrukce. 
State socialism, státní socialismus. Jedna z forem socialismu, kdy stát ovlá-
dá ekonomický ţivot a řídí ho (teoreticky) v zájmu lidu. 
Statism, etatismus. Názor, podle něhoţ nejvhodnější cestou, jak řešit politic-
ké problémy nebo stimulovat ekonomický a sociální rozvoj jsou státní zásahy 
(viz str. 119). 
Status, status. Postavení v rámci nějakého hierarchického uspořádání; role, 
kterou osoba hraje a její práva a povinnosti k jiným (viz str. 213). 
Subjective, subjektivní. Vůči pozorovateli vnitřní; týkající se nebo vyvěra-
jící z pocitu, hodnot a názorů člověka. 
Subsidiarity, subsidiarita. Přenášení rozhodování z ústředních orgánů na or-
gány periferijní; zásada, ţe rozhodovat se má na co nejniţší vhodné úrovni 
(viz str. 171). 
Suffrage, aktivní volební právo, příp. výkon tohoto práva (hlasování). 
Superpower, supervelmoc. Stát, který svou kapacitou jaderných zbraní a 
svým globálním vlivem převyšuje jiné; supervelmoc je víc neţ velmoc. 
Supranationalism, nadstátnost. Schopnost určitých orgánů nadaných nad-
národní nebo globální jurisdikcí vnucovat svou vůli národním státům (viz 
str. 170). 
Sustainability, udrţitelnost. Schopnost určitého systému zachovat se ve sta-
vu „zdraví" a nadále existovat; ústřední princip „zelené" ekonomiky. 
Systems theory, teorie systémů. Teorie, která chápe politický systém jako 
samoregulační mechanismus reagující na „vstupy' (poţadavky a projevy 
podpory) přijímáním autoritativních rozhodnutí čili „výstupů" (politických 
opatření). 

Thatcherism, thatcherismus. Ideologický postoj, který zaujala Margaret 
Thatcherova a který se vyznačuje důrazem na volný trh a silný stát; britská 
varianta politického projektu americké Nové pravice. 
Theocracy, teokracie. Doslova bohovláda; zásada, ţe náboţenská autorita 
by měla stát nad autoritou politickou, a to v důsledku nadvlády církve nad 
státem (viz str. 57). 
Theory, teorie. Systematické objasnění empirických dat, obvykle (na rozdíl 
od hypotézy) předkládané jako spolehlivé poznání. 
Think tank, mozkový trust. Zájmová skupina vytvořená za tím účelem, aby 
předkládala a rozpracovávala návrhy politických opatření a propagovala je 
mezi těmi, kdo utvářejí veřejné mínění a přijímají politická rozhodnutí. 
Tiger economies, ekonomičtí „tygři". Rychle se rozvíjející a na export ori-
entované ekonomiky, utvářené po vzoru Japonska; např. Jiţní Korea, Tai-
wan a Singapur. 
Toleration, snášenlivost, tolerance. Shovívavost, ochota dovolit lidem, aby 
mysleli, mluvili a jednali způsobem, který tolerující neschvaluje. 
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Toryism, toryovství. Ideologický postoj v rámci konzervatismu, vyznačující 
se vírou v hierarchii, důrazem na tradice a povinnosti a organickým chá-
páním společnosti. 
Totalitarian democracy, totalitní demokracie. Vyloţená diktatura, která se 
vydává za demokracii a opírá se zpravidla o vůdcův nárok na monopol ide-
ologické moudrosti. 
Totalitarianism, totalitarismus. Všezahrnující systém politického panství 
nastoleného pomocí mohutné ideologické manipulace a neskrývané brutali-
ty; likvidace občanské společnosti (viz str. 49). 
Tradition, tradice. Kontinuita s minulostí, projevující se přenášením insti-
tucí, hodnot a praktik z jedné generace na druhou (viz str. 234). 
Tribalism, tribalismus, pocit kmenové přináleţitosti. Skupinové chování 
vyznačující se izolovaností, úzkoprsostí a pocitem výlučnosti, typicky ţive-
né nepřátelstvím vůči konkurujícím skupinám. 
Tripartism, tripartismus. Vytváření orgánů zastupujících vládu, podnikatele 
a odbory, které mají institucionalizovat konzultace mezi skupinami. 

Underclass, třída nejchudších. Označení lidí, kteří jsou v důsledku materi-
ální i kulturní deprivace sociálně a politicky marginalizováni (vytlačeni na 
okraj společnosti). 
Unicameralism, jednokomorovost. Soustředění zákonodárné pravomoci do 
jednokomorového shromáţdění (parlamentu). 
Unipolarity, jednopólovost. Mezinárodní systém, ve kterém existuje jen je-
den dominantní stát; existence pouze jedné velmoci. 
Utilitarianism, utilitarismus. Etika (morální filozofie), která klade rovnítko 
mezi radostí a „dobrem" na jedné straně a mezi bolestí a „zlem" na straně 
druhé a snaţí se dosáhnout co největšího štěstí pro co největší počet lidí (viz 
str. 243). 

Utility, uţitek. Uţitná hodnota, uspokojení vyplývající z materiální spotře-
by. 
Utopia, utopie, doslova místo, které není nikde. Dobré místo; ideální nebo 
dokonalá společnost (viz str. 47). 
Utopianism, utopismus. Jeden ze stylů politického teoretizování, který kri-
tizuje stávající uspořádání vytvářením modelu jakési ideální nebo dokonalé 
alternativy. 

Value, hodnota. Morální princip, který před jednotlivce nebo skupiny staví 
nějaký akceptovaný standard. 
Vanguardism, avantgardnost. Leninská myšlenka, podle níţ je k vedení a 
řízení proletariátu při plnění jeho revolučního poslaní zapotřebí strana. 
Veto, veto. Pravomoc zabránit určitému rozhodnutí nebo jednání odepřením 
souhlasu s ním. 
Volksgeist (něm.), doslova duch lidu (národa). Organická jednota národa 
projevující se v jeho kultuře a zejména jazyce. 

War, válka. Stav otevřeného konfliktu mezi dvěma nebo více stranami, 
zpravidla státy (viz str. 398). 
War crimes, válečné zločiny. Jednání v rozporu s mezinárodními úmluvami 
o vedení války, mj. vedení agresivní války a kruté zacházení s civilními oso-
bami nebo s válečnými zajatci. 
Welfare, blahobyt. Celková zajištěnost; politicky je tento termín obvykle 
spojován s hromadně poskytovanou sociální péči, distribuovanou prostřed-
nictvím mechanismu sociálního státu (viz str. 435). 
Westminster model, westminsterský model. Britským vzorem ovlivněný 
systém vládnutí, kdy nositel výkonné moci se rekrutuje ze shromáţdění 
(parlamentu) a (teoreticky) je mu odpovědný. 
Written constitution, psaná ústava. Samostatný autoritativní dokument, kte-
rý státním orgánům přiděluje povinnosti, pravomoci a funkce a představuje 
tak „vyšší" právo. 

Xenophobia, xenofobie. Strach z cizinců nebo nenávist vůči nim, patolo-
gický etnocentrismus. 

Zionism, sionismus. 
s obranou zájmů a  
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Zionism, sionismus. Hnutí za zřízení ţidovské domoviny, nyní spojované s 
obranou zájmů a územní celistvosti Izraele. 


