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Společenská úloha vědy
Klíčovou společenskou úlohou vědy je 

hledat pravdu – lépe poznávat svět kolem 
nás. Součástí tohoto světa je ale i 
společnost, lidé, kteří v ní žijí a jejich vztahy. společnost, lidé, kteří v ní žijí a jejich vztahy. 
Zvláštní odpovědností společenských vědců 
je právě toto své poznání zprostředkovat 
ostatním lidem, pomáhat jim lépe se ve 
světě orientovat a nalézat spolu s nimi řešení 
jejich problémů.
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Diferencovaní 
jedinci

Diferencované 
instituce

Typy reprodukce  
společnosti

• většina
• minority

• politický systém
• ekonomika
• sociální systém,     

Globální
(predátorský)
kapitalismus• sociální systém,     

veřejné služby
kapitalismus

• privilegovaní
•.odstavení na okraj

• trh
• stát
• občanský sektor

Demokratický 
kapitalismus

• šťastní
• nešťastní

rodina Autoritářský 
kapitalismus

• ženy
• muži

politické strany, 
občanská stružení

Autoritářský
komunismus
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Co nabízí rodina trhu

n Rodina reprodukuje pracovní sílu – vesměs 
neplacenou prací v domácnosti:

n Obnovou stávajícího pracovního potenciálu n Obnovou stávajícího pracovního potenciálu 
ekonomicky aktivních (nemoc, rekreace etc.)

n Výchovou dětí a péčí o ně (budoucí pracovní síla)

n Rodina také pečuje o své závislé členy 
(invalidy, seniory), aniž by z toho měla 
ekonomický profit
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Co nabízí trh a stát rodině
n Zaměstnání osob v ekonomicky aktivním věku 

v komerčním a veřejném sektoru (problém 
nezaměstnanosti)
Zdroje dostupné na trhu: zboží a služby (za n Zdroje dostupné na trhu: zboží a služby (za 
úplatu)

n Zdroje zprostředkované státem (dostupné –
aspoň teoreticky – všem):

n Právní rámec, dostupnost práva, zajištění 
bezpečnosti

n Veřejné sociální služby
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Rekapitulace polistopadového vývoje

Stát
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Rekapitulace polistopadového vývoje

Stát
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Rekapitulace polistopadového vývoje

Stát
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Sociální stát a veřejný sektor
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ČR:     „Víme, že jen 
podnikatelský sektor 
je tvůrcem bohatství 
společnosti, ne stát.“

Svět:

Globální (predátorský) 
kapitalismus
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Kdo ztrácel, kdo získával?

Ženy Muži
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České ženy mužům rády podléhají…

… ale ještě předtím by měly najít čas a 
sílu zasadit se o obnovu a rozvoj sílu zasadit se o obnovu a rozvoj 
sociálního státu a veřejných sociálních 
služeb…

… a to v zájmu svých dětí, sebe i mužů 
samotných.
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Děkuji za pozornost a těším se na diskusi!

Martin Potůček
www.martinpotucek.czwww.martinpotucek.cz
Centrum pro sociální a 

ekonomické strategie
Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy
www.ceses.cuni.cz
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