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Struktura vystoupení

Svět idejí v poznávání společnosti

Zavedené pojmy: trh, stát, globalizace, vládnutí

Reakce veřejné politiky: poznávací výzvy a nové 

pojmy

Krize Evropské unie



Svět idejí v poznávání života

Přelom 20. a 21. století: 

dominance neoliberálního diskurzu



Zavedené pojmy: trh, stát, globalizace, 

vládnutí

TRH: 
Svět idejí: 

(Adam Smith) a „neviditelná ruka trhu“ = Pareto-efektivní 
alokace vzácných zdrojů

Gary Becker

Milton Friedman

Teorie veřejné (racionální) volby

Život: 

komercionalizace života



STÁT:

Svět idejí: 

Max Weber x New Public Management = management 

osvědčený v komerčním sektoru uplatňován v sektoru veřejném 

Public Private Partnership

Politická rétorika: Ve vládním prohlášení bývalé Topolánkovy 

vlády z počátku roku 2011 najdeme i tuto větu: „Jen 

podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.“

Život: postupná privatizace veřejných služeb – ve zdravotnictví, 

školství, v sociálních službách, v důchodovém pojištění…

Kontext GLOBALIZACE



VLÁDNUTÍ/ GOVERNANCE 

Svět idejí: 

„Vládnutí je systém hodnot, veřejných politik a institucí, pomocí nichž 

společnost spravuje hospodářské, politické a společenské záležitosti interakcí 

uvnitř a mezi státem, občanskou společností a soukromým sektorem. Funguje 

na všech úrovních lidského snažení.“ (Governance EU 2000)

Dimenze vládnutí

• Víceúrovňové vládnutí (EU, národní stát, kraje, obce…)

• Klíčové regulátory ve vztazích: trh, stát, občanský sektor + média

• Síťování

Arnošt Gellner to vidí takto: 

„Vedlejší efekty hospodářských operací, kdyby nebyly omezovány, by zničily 

všechno – prostředí, kulturní dědictví, lidské vztahy. Tyto síly musí být prostě 
politicky omezovány, i když jejich kontrola by měla být jemná, kamuflovaná, 
dohadovaná. Hospodářství musí být natolik silné, aby vytvářelo pluralitní 

instituce, avšak ne tak silné, aby zničilo náš svět.“



Život: 

• Zásadní disproporce mezi regulační silou trhu a státu ( různé 
jazyky) = Kellerův „soumrak sociálního státu“ 

• Janusovská tvář Evropské unie: Jedna její tvář prosazuje další 
liberalizaci ekonomiky (například pokusem o privatizaci služeb 
ve veřejném zájmu direktivou navrženou Evropskou komisí – ta 
ovšem nakonec neprošla Evropským parlamentem), fiskální 
disciplínu prosazovanou nevolenými orgány, flexibilní trh 
práce, nutnost důchodových reforem, posilování 
konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Ta druhá tvář 
hovoří o sociální spravedlnosti, sociálních právech, aktivním 
stárnutí, boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

„Evropská ekonomická integrace významně snížila počet 
politických nástrojů a rozsah dosažitelných politických cílů na 
národní úrovni. Proto se oslabily jak efektivita a odpovědnost 
národních vlád, a tím také i jejich demokratická legitimita.“ 
(Scharpf)



Reakce veřejné politiky: poznávací 

výzvy a nové pojmy

• Svět idejí: 

Pojmové výzvy: 

Globální vládnutí – Yehezkel Dror

Globální veřejné statky – Inge Kaul

Globální veřejná politika – Global public policy network, GPP 
Institute

• Život: 

Žijeme v rizikové společnosti (Ulrich Beck)

Yehezkel Dror: „Pokračující globalizace klade naléhavou otázku, zda si 
umíme vládnout tak, abychom se vystřídali zlého a podpořili to dobré. 
Pokud se vlády tohoto úkolu nezhostí, bude to znamenat nejen útěk 
od demokratické odpovědnosti, ale také selhání vedoucí se vší 
pravděpodobností k velmi nežádoucím a snad i katastrofickým 
budoucím následkům.“ 



Krize Evropské unie

 Historické pozadí

 Deficity vládnutí

 Zásadní chybná rozhodnutí

 Rozhodnutí, která měla být učiněna, ale nebyla

 Současnost: paralelní krize 

 Scénáře možné budoucnosti
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