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Dialog o transformaci s Janem Kyselou1,2: 

MS: V jaké životní fázi vás zastihl rok 1989? Co jste si od něj jako mladý člověk sliboval?  

JS: Jsem ročník 1974, tudíž mě zastihl v patnácti letech, a že bych si od toho něco významného 

sliboval, tak to bych asi lhal, kdybych to dodatečně tvrdil. Byl jsem v prvním ročníku na gymnáziu, 

tudíž mě to zastihlo ve fázi „rozkoukávání se“ v novém prostředí, které bylo značně odlišné od 

prostředí mé základní školy, protože jsem z Karlína a na gymnázium jsem chodil na Prahu 4. Budova 

byla jiná, počet studentů byl jiný, přístup učitelů byl jiný. Spíše mě ovlivňovaly tyto skutečnosti ryze 

subjektivního života. Nemohu zřejmě předstírat, že bych byl úplně tupý a neuvědomoval jsem si, 

čeho jsem svědkem. To proto, že na naší škole jako na jiných školách probíhala studentská stávka. To 

je cosi, co na vědomí studentů silně působí bez ohledu, zdali jsou v prvním, druhém ročníku. Vůdčí 

postavou studentské stávky byl Jindřich Šídlo, dnes významný novinový a televizní komentátor. Mělo 

to dost působivé průvodní jevy, jako byly návštěvy Jana Vodňanského, a podobně bych mohl 

pokračovat dále. Nesporně je to něco, s čím je spojeno přesvědčení, že končí nějaká významná 

společenská etapa, o jejímž trvání jsem ale příliš nepřemýšlel, ani že je to navěky, či „do kdy“. Byl tam 

pocit změny a očekávání toho, co přinese, protože nesporně konec roku 1989 nabízel celou řadu 

otevřených možností. Rozhodně bych se divil, kdyby dnes někdo mohl říci, že všechno to, co se stalo, 

přesně předvídal a bylo mu to od počátku jasné. To mi rozhodně příliš jasné nebylo.  

MS: Co vaši rodiče? Jak reagovali na změnu situace? Přijali ji s nadšení, úlevou, že se začne psát nová 

historie této země a budou moci o sobě a svém životě plně rozhodovat?  

JK: O nadšení bych nemluvil. To by bylo asi příliš silné. Nesporně to přijali s potěšením, úlevou. To 

jsou možná adekvátnější slova. Patrně jsme nežili takovým životním způsobem, u něhož bychom si 

dnes a denně uvědomovali, že nás režim omezuje, svazuje. Rozhodně je podstatné, z jaké rodiny ten 

který člověk pochází, čím se jeho rodiče živí, jakou mají ambici stran toho, co chtějí v životě dokázat a 

podobně. Minimálně jste si byl vědom, že žijete ve značně nesvobodném režimu, v režimu trochu 

divném. To si koneckonců uvědomujete jako žák základní školy ucházející se o místo na střední škole, 

neboť je na něj vypracováván posudek, jehož významnou součástí jsou údaje, zdali je členem 

pionýrské organizace, či ne. Zprostředkovaně pomocí vjemů tohoto typu si člověk v poměrně raném 

věku uvědomujete, že to není úplně v pořádku a že by to být nemělo. Asi bych nemluvil o velké 

rodinné euforii, ale rozhodně to bylo potěšení.  

MS: Na chvíli ještě zůstaňme ve škole. Kantoři byli schopni hovořit o společenských věcech, když 

k tomu střední škola vybízí?          

JK: V tomto směru jsem ovlivněný tím, čím jsem začínal, že jsem na gymnázium byl velmi krátkou 

dobu. Kdybych měl možnost pozorovat učitele rok, tak bych mohl vypozorovat změny v jejich 

chování. Během dvou a půl měsíců si neuděláte úplně přesný obrázek, kdo co je, abyste řekl, že se 

změnil.  

MS: Jistá změna postojů kantorů na základní škole a gymnáziu ale byla? 

                                                           
1
 Jan Kysela *1974, český právník zabývající se konstitučním právem a vysokoškolský pedagog.  

2
 Dialog byl natočen ve čtvrtek 22. září 2011 v dopoledních hodinách v pracovně Jana Kysely v Senátu ČR, 

Valdštejnské náměstí 17 / 4, Praha 1, Malá Strana.  
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JK: Je to individuální. I z gymnázia někteří lidé odešli, jelikož byli silně spojeni s bývalým režimem, 

neboť je ten nový nechtěl strpět na pozicích, které jsou do jisté míry významné z hlediska formování 

názoru budoucí generace, nebo tam sami nechtěli ani být. To je asi jedna skupina lidí, která odešla, 

protože to nebyla ochotna rozdýchat. Druhou skupinu lidí bychom mohli označit za profesionály. Ti si 

počínali obdobně před rokem 1989 a po roce 1989. Přišli do hodiny s tím, že odučí, co odučit mají, 

přičemž se liší předměty. Když hovoříte o biologii, tak je ideologická zátěž nižší, než kdybyste byl 

v občanské nauce. Poté je třetí skupina, která zřejmě je ochotna nějakým způsobem reflektovat 

společenské a politické změny. To do výuky prosakovalo. Patrně jsem se setkat se všemi třemi typy 

učitelů. Do třetí skupiny spadal profesor literatury Miloš Hoznauer, což je význačná postava 

středoškolské pedagogiky a v podstatě i výuky literatury, české jazyka. Ne snad, že by to byly hodiny 

věnované diskusi o politice, ale ke kulturním, společenským problémům se lze navracet odkudkoliv. 

To byl patrně i případ hodin literatury.  

… Komunismus …  

MS: Dobu, o níž bychom měli také hovořit, jste zažil jako mladý hoch, ale jak s odstupem vnímáte 

minulý režim a realizovatelnost ideologie komunismu? 

JK: Nemyslím, že v letech mého života, tj. letech 70. a 80., se režim pokoušel o realizaci komunismu. 

Snažil se spíše udržet mocenský monopol komunistické strany, k čemuž odkazy na ideologii sloužily 

více jako zástěrka a nástroj legitimizace – nejsme tu kvůli dnešku, ale kvůli šťastnému zítřku. To 

neznamená, že neexistovali věřící komunisté, ale po mém soudu jich byla výrazná menšina. 

Komunismus nepovažuji za realizovatelný, protože protiřečí základním sklonům lidské přirozenosti, 

k nimž patří mj. odlišování mého a cizího.     

MS: Je tato ideologie v něčem ospravedlnitelná? Nabízí pozitivní východiska?  

JK: Ospravedlnitelná je snem o harmonii bez konfliktů, které pocházejí ze soukromého vlastnictví. 

V tom má řadu spřízněnců mezi utopisty nejrůznějších věků. Nicméně pro mnohé je i sama představa 

harmonie málo přitažlivá, protože vitalitu spojují s konfliktem, soutěží, změnou. Pokud byste se 

neptal na ideologii, ale na režimy, které se jí zaklínaly, zdá se mi, že pozitivně působily v oblasti 

vytváření sociálního státu, a to vlastně i na Západě. Neměl-li Západ podlehnout východní 

propagandě, musel svým neprivilegovaným nabízet snesitelné životní podmínky. Nefungovalo to však 

všude – např. v Latinské Americe místo prvků jakési konvergence pozorujeme spíše násilné střety na 

obou stranách.    

MS: Je možné považovat procesy rolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a za 

vítězství liberální demokracie? 

JM: Před deseti lety bych si to myslel, dnes si nejsem jistý. Nejde ani tak o liberální demokracii, nýbrž 

o s ní spojenou podobu kapitalismu, který se vyvíjí způsobem, z nějž se vytrácí odpovědnost za 

budoucnost, za dlouhodobější vývoj. Žijeme a utrácíme jen teď. V politické oblasti přistupuje pocit 

odcizení mezi občany a politickou reprezentací, možná i krize důvěry. Jste-li nespokojený, sníte o 

lepším světě. Dozajista to nemusí být svět Marxův, ale nemyslím, že bychom mohli různé varianty 

komunismu definitivně považovat za bezpečně uložené na „smetišti dějin“.  

 



 
 

5 
 

… Demokracie …  

MS: Otočme list, ale zůstaňme ve veřejném prostoru. Jak se zpětným pohledem díváte na 

ustanovování demokracie? Čím je pro vás toto uspořádání? 

JK: Nemyslím, že po roce 1989 nastala nějaká snadno identifikovatelná chyba. Za takovou bych 

považoval až tzv. opoziční smlouvu, ale to už bychom byli v roce 1998. Každopádně opoziční smlouva 

přispěla ke zvrhnutí poměrů uvnitř politických stran, čímž trpíme dodnes. Demokracii můžete 

definovat nejrůznějším způsobem, může být jak umírněná, ale i tyranská. Každopádně je to 

uspořádání, v němž ovládaní mají vliv na volbu vládnoucích, kteří se legitimizují souhlasem a realizací 

zájmů ovládaných. K tomu bych dodával limity v podobě práv jednotlivců a menšin, struktury 

právního státu, zkrátka celý balík nástrojů omezujících moc.     

MS: Slovo demokracie bylo koncem roku 1989 a v následných měsících často skloňované. S odstupem 

času a vyjevování nesamozřejmosti tohoto uspořádání se mnozí lidé mohou tázat, zdali toto 

uspořádání je pro nás vhodné a odpovídající?  

JK: To je těžká otázka, protože předpokládá přesvědčení o existenci „duše národa“. Nejsem si úplně 

jistý, zdali v duši národa věřím. Asi existuje cosi jako rozdíly mezi jednotlivými národy. To je pravda. 

Jde o to, jak moc jsou významné a jak moc vytvářejí komplexní tvar. Češi se obecně těší pověsti 

národa, který je spíše plebejský. Pakliže je národ plebejský, může do značné míry mít k demokracii 

blízko, protože s plebejstvím je spojena představa rovnosti a i s demokracií je spojena představa 

rovnosti. Rozhodně si nemyslím, že Češi jsou národ určený k tomu, aby žil v otroctví, a proto může žít 

i v demokracii. Spíše jde o to, zdali si toho patřičně váží. Nevím, zdali je rozdíl mezi Čechy, Slováky, 

Němci, Maďary. Musím se přiznat, že to nemám nikterak rozmyšleno. Řekl bych, že zdejší národ si 

váží máločeho. V tomto ohledu jim může připadat samozřejmý komunismus, může jim připadat 

samozřejmá demokracie a nějak se s tím popasují, nějak v tom žijí. Jde o to, zdali v tom, v čem žijí, žijí 

nejlépe.  

MS: Když člověk sleduje chování celku, s jistou opatrností může říci, před rokem 1989 byli lidé 

nespojeni a pasivní. Poté jako by došlo k probuzení lidí, národa a k ochotě participovat na utváření 

mladé demokracie. A poté následoval útlum, rozčarování, ba úpadek, deziluze a sklon k pasivitě.  

JK: To určitě ano, ale jde o to, zdali je to vina Čechů, že byli příliš nadšení. Potom nutně museli být 

zklamaní, jestli pro zklamání existují objektivní důvody. Obecně, pokud se na něco těšíme, velmi 

pravděpodobně budeme zklamaní, protože málokdy se představy naplní v plné míře. Pokud si někdo 

myslel, že nyní nastává ráj na zemi, nutně musel být zklamán. Jde samozřejmě o to, co přesně soudil, 

že se všichni lidé budou mít rádi, že pravda a láska definitivně zvítězí nad lží a nenávistí, nebo že 

budou mít více peněz, že bude v obchodech hodně zboží, že se opraví města. Jde především o to, co 

člověk očekával, a podle toho mohl být v různé míře spokojen, či nespokojen. Pokud někdo věřil v to, 

že si lidé budou navždy bratry, musí logicky být nespokojený. Byl asi pošetilec. V zásadě jde o určitou 

míru nadšení a z toho logicky odvozenou i míru zklamání. Pokud jde o objektivní důvody, proč být 

nespokojený, ty evidentně existují. Museli bychom asi být naplněni hodně velkou iluzí či eventuálně 

krátkozrakostí, tupozrakostí, kdybychom si mysleli, že žijeme v nejlepším z možných světů, jelikož 

v české realitě je dost co kritizovat.  
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MS: Demokracie je systém, o němž se říká, že je uspořádáním dobrým z těch špatných. Má mnoho 

chyb, ale lepší jsme nenalezli.  

JK: Ano, ale je docela dobře možné, že pokud bychom žili v jiném systému, také budeme nespokojeni, 

možná více, a budeme k tomu mít více důvodů. Proč se nám demokracie líbí, souvisí s tím, že máme 

největší šanci se podílet na jejím vývoji, ovlivňovat jej. Ve chvíli, kdy žijete v oligarchii, v diktatuře či 

v jakémkoliv nedemokratickém režimu, jste ve velké míře závislí na tom, kdo jsou ti vládnoucí. Pokud 

jsou dobří, je docela dobře možné, že se vám ve výsledku žije lépe než v demokracii. Problém je, když 

nejsou dobří, pak nemáte jinou možnost, jak se jich zbavit, než čekat na jejich smrt či jim pomoci, aby 

zemřeli. Otázka je, zdali škatulky diktatura – demokracie – oligarchie bez dalšího platí. Jinými slovy, 

platí-li, že občané mají významný vliv na vývoj demokracie, na vývoj politického a společenského 

systému. To je jeden z důvodů, proč se hovoří o krizi demokracie, proč se demokracie kritizuje. Má se 

za to, že se oligarchizuje, že se uzavírá. Protože - ať volíte kohokoliv, nepomůžete si. Pokud by tomu 

tak bylo, z hlediska učebnicové klasifikace nejde plně o demokracii, ale posouváte se někam jinam.  

MS: Myslím si, že to byl Karel Kryl, jenž hovořil demokratuře, tedy spojení demokracie a diktatury.  

JK: Přesně.  

MS: Nyní pro vnímavého člověka vyvstane otázka: „Co vlastně člověk může v takovém případě dělat?“ 

Prezident Klaus na námitky proti stavu demokracie říká, že lidé mají vstoupit do politické strany a 

snažit se ovlivnit politiku touto cestou a možná se dostat až na vrchol mocenské pyramidy. Někdo 

navrhne posilovat roli občanské společnosti.  

JK: Myslím si, že je dobré, že jste mínil jak občanskou společnost, tak politické strany. Domnívám se, 

že hlavní důvod, proč se v posledních letech český politický systém vyvíjí směrem, který v řadě lidí 

vzbuzuje rozpaky, je povaha politického stranictví. Jinými slovy, je to nikoliv proto, že máme politické 

strany, a mohli bychom se přít, zdali jsou zbytné, či nezbytné a jak. Ale je nutno se tázat, jaké máme 

politické strany. Řekl bych, že jde o poměrně velký problém, který vlastně výrok Václava Klause 

nezpochybňuje, ale zařazuje do adekvátních časových souvislostí. Když jej pronesl v devadesátých 

letech, politické strany po mém soudu v drtivé většině případů byly prostředím lidí, kterým šlo o věc.  

MS: Byli to slušní lidé s programem.  

JK: To si netroufám říci, nicméně tam byl velký počet slušných lidí. Koneckonců je tam i dnes velký 

počet slušných lidí. Řadu z nich opravdu znám. Těmto lidem šlo o to, zda se loď státu bude 

kormidlovat více doleva, či více doprava, zdali budete akcentovat konzervativní, socialistické, liberální 

proudy myšlení. Nicméně i tehdy tam byl jistý počet kariéristů, nesporně i tam byli lidé, kteří 

z angažmá v politických stranách chtěli zbohatnout. Zdá se mi, že během deseti, dvanácti, patnácti let 

se politické strany výrazně proměnily, že tam přibylo těch lidí, kterým jde o kořist.  

… Obecné dobro …  

MS: To znamená, že v počátcích stála idea obecného dobra. Lidé, kteří vstupovali do politiky, věděli, 

že cosi je osobní zájem, a cosi je zájem všech občanů či alespoň těch, kdo mně do politiky pomohli 

zvolením.  
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JK: Soudím, že to říkáte velice pěkně. Ti lidé se následně přeli, co je obecné dobro a co je obecný 

zájem. Ten lze pochopitelně vidět odlišně. Připadá mi, že to je správná podstata politického 

soupeření. Ve chvíli, kdy nabudete dojmu, že o nic takového nejde, že nejde o interpretaci, že nejde o 

artikulaci, že nejde o snahu svět někam sunout, jde v zásadě o to pouze něco rozkrást. Řekl bych, že 

pro mnohé současné straníky je to motiv, proč se vůbec angažovat. Nutno podotknout, že slovo 

rozkrást je hodně silné slovo. Jde zřejmě o něco trochu jiného. Je to hloupé a znedůvěryhodňuje to 

politiku a politické strany. Politické strany, které nemají podporu veřejnosti, nejsou plně legitimní 

ve smyslu akceptace. Za druhé politické strany odrazují lidi, o kterých hovoří Václav Klaus. Vy přece 

do politické strany buď vůbec nepůjdete, či vás strana nepřijme, jelikož nebudou-li mít pocit, že jste 

ze stejného kadlubu, ale že jste nadmíru slušný, že vám jde o ideje, jen byste jim to tam kazil.  

MS: Je to cynismus. Ostatně změna v roce 1989 byla vedena Havlovým spojením: „Pravda a láska 

zvítězí nad lží a nenávistí“. Bylo to hodně idealistické, ba nadnesené. Pokud by člověk měl jednat čistě 

„pragmaticky“, bude prosazovat čistě to své, a nebude se dívat na svět kolem sebe. Zájmy, které bude 

člověk prosazovat, půjdou proti zájmům obecným, což následně může vyústit ve společenskou krizi.  

JK: Pak přestávají fungovat očistné mechanismy, na kterých je demokratická politika založena. Je totiž 

založena na představě, že když se ucházíte na volenou funkci, budete se o ni ucházet i příště. Vaše 

strana a volič má nad vámi bič, že když se zpronevěříte, znovu vás již nezvolí. Pokud je vám to jedno, 

jelikož se během těch čtyř až šesti let hodláte zajistit na zbytek života, nikdo nad vámi nemá žádnou 

kontrolu.  

MS: Nemilé, ale to je realizace politiky „po nás potopa“.  

JK: Pouze na individuální bázi, nikoliv na stranické. Soudím, že strany takovou politiku nemají. 

Problém je pouze v tom, že strany jako centrály mají poměrně malou kontrolu nad tím, kdo jsou 

jejich členové. To, co my na první pohled chápeme pozitivně jako decentralizaci, se za určitých 

okolností může stát značným problémem, který strany stahuje do žumpy, mám-li použít dalšího 

expresivního výrazu. Je to fenomén černých duší, kterým trpí jak ODS, tak sociální demokracie. Je 

docela dobře možné, že i jiné strany, ovšem o těchto dvou se o tom nejvíce hovoří.  

MS: Když vám člověk naslouchá, do mysli se mu vkrádá otázka, zdali naše demokracie a politika nemá 

degenerativní sklony.  

JK: To určitě ano. Ptáte se nedokonavě, hovoříte tedy o procesu. Tím nechci říci, že je degenerovaná, 

ale proces degenerace je v ní určitě patrný. Koneckonců asi i při ne úplně dokonalém sledování 

parlamentu to člověk spatří. Nyní nemyslím ten extrém Federálního shromáždění z počátku 

devadesátých let, což byl opravdu extrém ve smyslu kvality. Když pozorujete devadesátá léta a 

současnou Poslaneckou sněmovnu, nejde o zhrubnutí mravů, které hodně souvisí s příchodem 

některých konkrétních lidí. Objevuje se, že se najednou určitá slova, fráze, formulace přestávají 

považovat za tabu a má se za to, že patří k parlamentnímu koloritu. Řekl bych, že je to i v tom, jak 

malé procento těch lidí znáte z jiných důvodů, než že jsou poslanci. Zkrátka v menší míře jsou to 

celostátně známé osobnosti, které jsou mimo jiné poslanci. Nemáte v zásadě možnost je znát, a to je 

jeden z rozdílů.  

MS: V Senátu ČR je to jiné?  
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JK: I tam to platí do určité míry. To proto, že podíváte-li se na prvotní periodu, je to věc subjektivního 

vnímání, ale zdá se mi, že jak Jiří Skalický, Michael Žantovský, Daniel Kroupa, Petr Pithart, Josef Jařab, 

tak řada lidí byla známá dříve, než do Senátu vstoupili, a byli známí bez ohledu na to, že jsou 

senátory. Kdybyste se podíval na dnešní Senát, obávám se, že procento známých z veřejného života 

bude zřetelně nižší.  

MS: Co je příčinou? Lidé se méně zajímají o věci veřejné, a ti, kteří tam vstupují, o sobě nedávají příliš 

vědět? Jinými slovy nemají veřejný životopis.          

JK: Zaprvé osobností typy, o kterých jsem nyní mluvil, ne vždy pocházejí z velkých politických stran. Je 

to vidět ve chvíli, kdy se podařilo podle mého soudu především Jiřímu Paroubkovi během první 

poloviny roku 2006 za pomoci amerických politických konzultantů změnit způsob interpretace české 

politiky z multipolární na bipolární. Jinými slovy: Zde stojím já a tam stojí on. Vyberte si mezi námi 

dvěma! Tehdy, když nejste ani sociální demokrat ani občanský demokrat, nemáte co voličům 

nabídnout, jelikož je nic jiného nezajímá. Byl to velice úspěšný tah z hlediska sociálních demokratů. 

Není to však dobrý tah z hlediska vytváření koaličních partnerů, jelikož když zničíte koaliční partnery 

tím, že je vysajete, jde o to, kdo má o dva, tři poslance ve sněmovně více. To se nesporně stalo. 

Zaprvé tak zmizela jim platforma, na které se mohli lidé tohoto typu profilovat. Zadruhé pakliže platí 

hypotéza, že se významně změnilo prostředí uvnitř politických stran, ani by je to nebavilo. Nebyli by 

tam, aby se bavili s nějakými lidmi, jak se obohatit na veřejné zakázce, pokud to ztrivializuji. Zdá se 

mi, že politika - do určité míry - tento typ lidí začala vytlačovat, a možná i odpuzovat. Tím rozhodně 

nemyslím, že všichni poslanci a všichni senátoři jsou lidé nedobří. To vůbec ne. Je to ale úplně jiný 

osobností typ. Zde v Senátu je ohromné množství starostů, což nebylo ústavodárcem zamýšleno. 

Ústavodárce, když koncipoval většinový volební systém pro Senát, žil v iluzi Václava Havla, v iluzi, 

která pochází hned z počátku roku 1990, kdy probíhaly pře o volební systém pro Federální 

shromáždění, zdali poměrný, či většinový. Václav Havel byl přesvědčený, že většinový systém je 

ideální v tom smyslu, že umožňuje voličům vybírat si mezi osobnostmi a že oslabuje vazbu kandidáta 

na politickou stranu. Je to představa, která v jisté míře platit může, ale také nemusí. K tomu došlo 

v případě Senátu. Ten byl pojímán jako komora osobností, komora moudrých, nicméně postupem 

času, jak se proměňovaly politické strany, tak k čemu došlo.  Jsou voleni ani ne tak bývalí ministři 

zahraničí – v případě Jiřího Dienstbiera to byla pochopitelně výjimka, nýbrž jsou voleni krajští 

zastupitelé, úspěšní starostové. Jinými slovy: nejsou to lidé, kteří mají celosvětový, celostní 

budoucnostní rozhled, ale jsou to lidé spojení s konkrétní lokalitou, s konkrétním regionem. Uvažují 

úplně jinak, mají úplně jiné priority než například Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg, a co je 

nejdůležitější, necítí se v Senátu úplně dobře, protože tato komora Parlamentu pro ně vlastně není 

koncipována. Ta je koncipována právě pro ty první, pro bývalé ministry zahraničí, zatímco starostové, 

kteří mají zájem o odpadové hospodářství, jej zde nemohou plně realizovat.  

… Osobnosti …   

MS: Nu, soudím, že zde také vzniká otázka, zdali česká politika fungující na demokratických základech 

dokáže dát šanci osobnostem? Sám jste říkal, že bohužel lidé, kteří v politice působili v devadesátých 

letech a měli širší pohled na věc, se bohužel z politiky vytratili.  

JK: To je pravda. Jde o to, zdali se to dá nějak změnit. Sám nevím. Můžete se to pokoušet změnit 

pomocí nové politické strany, což se dělo opakovaně. Když je úplně nová, tak se rozhádá dříve, než 

skutečně vznikne. Protože když dáte dohromady příliš velký počet idealistů, nemůže to fungovat. 
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Když strana není úplně nová, pak je po pravdě řečeno dosti velké riziko, že se do ní přelije i to 

nejhorší ze staré strany. Nikdy není záruka, že to bude to nejlepší. Nevím, že by byla nějaká spása. 

V zásadě se mi zdá, že jediné, co by se mohlo pozitivně projevit, by byl masový nástup členů 

politických stran. Dokud velká celostátní strana má 20 tisíc členů, je to hodně málo, zejména proto, 

že část členů je vždy pasivní. Následně to vede k nepotismu, protekcionářství, klientským vazbám, 

klikám a nevím k čemu všemu. Kdyby měla 100 tisíc členů, rozředí se a bude se profilovat úplně jinak. 

Po pravdě řečeno by to odstranilo problém černých duší. Pokud vám stačí, abyste ovládl okresní 

organizaci tím, že si tam přivedete padesát svých lidí, které jste schopen zaplatit, jelikož je máte ve 

své firmě či jim dáte po dvou set korunách. Ale kdybyste potřeboval k ovládnutí okresní organizace 

tisíc lidí, na to už zpravidla nemáte. Jde pouze o to, jak tam těch tisíc lidí přivést. Sám to nevím.  

MS: To je zřejmě úkol pro politiky, kteří by si s tím měli poradit, aby česká politika nedegenerovala.  

JK: Neporadí, protože je tam nechtějí. 

MS: Snad nedělají vše v neprospěch lidí této země?  

JK: Nevím, pokud byste byl neatraktivní politik, o kterém mluvíme, neměl byste přece zájem na tom, 

aby přišli noví členové. Vy máte zájem, aby v organizaci bylo těch padesát, kteří vás budou držet ve 

funkci, i kdybyste kradl, vraždil, pokud to přeženu.  

… Senát ČR …  

MS: Dobrá, jsme na půdě Senátu ČR, který funguje od roku 1996. Myslíte si, že se toto těleso dobře 

podílí na kultivaci české politiky? Je institucí, která by měla reprezentovat konkrétní lidi z regionů, i 

když sám jste tento přístup relativizoval a vyjádřil s ním nesouhlas.  

JK: Myslím si, že je jistá tenze mezi ústavní definicí a realitou. Ústavní definice zkrátka ne úplně 

odpovídá tomu, aby bylo v Senátu 80 procent starostů, jakkoliv ve skutečnosti jich tam tolik není. 

Tážete-li se na kultivaci, tak je evidentní, že vnitrosenátní prostředí je slušnější než prostředí 

Poslanecké sněmovny. To jistě ano. Jde o to, co je příčinou, zdali fakt, že senátorů je méně než dvě 

stě, nebo že stále nebojujete o bytí a nebytí vlády a nemusíte tedy podléhat takovým emocím. 

Důvodů může být patrně více. Určitě se Senát proměnil tím, jak zestárl. Když v roce 1996 začínal, tak 

byl opravdu nemilovaným dítětem. Když jste trpěný, semkne to ty, kteří jsou trpění. Patříte sice 

k různým politickým stranám, ale jelikož v žádné politické straně vás nemají rádi, přispívá to k tomu, 

že se cítíte více senátorem než straníkem XY. První léta byla léta velice silné senátorské identity a 

mimo jiné silného senátního étosu, jehož explicitní nositelkou bývala senátorka Jaroslava Moserová, 

a to v tom smyslu, že máme-li si nalézt na české politické scéně nějaké místo, pak k němu možná 

přispívá etika. Jsme zkrátka jiní a v jistých ohledech lepší. Ve chvíli, kdy zde sedíte dlouho a nemáte 

pocit, že nad vámi visí Damoklův meč, že vás každou chvíli chtějí zrušit, „znormálníte“. 

MS: Přizpůsobíte se normálnímu politickému provozu?  

JK: Ano, ale též znormálníte. To proto, že vám nepřipadá důležité někomu neustále vysvětlovat, proč 

tu jste, zdali jste lepší, neboť vás nikdo neohrožuje na životě. Senát se v tomto ohledu stal obětí toho, 

že je to normální komora. 
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MS: Pokud má člověk zájem přežít ve společnosti, musí se snažit usilovat o to, aby potvrdil svou 

funkci. Myslíte si, že dnes senátoři necítí nutnost vysvětlovat důležitost Senátu? Ano, komora zde 

funguje, je součástí politického pořádku, nikdo nás neohrožuje a nám o nic nejde.  

JK: Myslím si, že senátorům jde o to, aby dělali svou práci. Výkon této práce je zabývání se senátními 

tisky, přemýšlení o nich, pření se o nich a hlasování o nich. Na to další ne snad, že by nebyl čas, ale 

pro to není důvod.  

MS: Možná položím kacířskou otázku. Žijeme v demokratickém systému, Parlament ČR má dvě 

komory Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Senát Parlamentu ČR. Uvažoval jste, že by bylo 

dobré, prospěšné, kdyby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla zrušena? Vím, je to hypotetická 

otázka, mně jde o to, že do sněmovny se dostávají ti zhrublí a prospěchářství lidé. Občané této země 

by jistě přivítali, aby systém lépe fungoval. Ostatně člověk, pokud se zamýšlí nad českou demokracií, si 

může vybavit Husákův výrok, že demokracie je žvanírnou. Lidé, kteří byli zvoleni, byli zvoleni ne kvůli 

tomu, aby hovořili, ale kvůli tomu, aby pracovali.  

JK: Výrok o žvanírně je klasickou formulí, jež by se našla u Lenina a u podobně vyprofilovaných 

kritiků. Myslím si, že podstatou parlamentu je mluvit. Nicméně mluvení nemá být samoúčelné. Dá se 

říci, že mluvení je vlastně práce. Mluvení spočívá v tom, že pomocí slov představujete vládní politiku. 

Pomocí slov kritizujete vládní politiku a pomocí slov nabízíte občanů možnost se s tím seznámit a 

pochopit.  

MS: Rozumím vám, ale přemíra slov vede k tomu, že se slovům, které jsme si „vytvořili“ pro snazší 

komunikaci, se vyprazdňuje obsah.  

JK: Pochopitelně jde o to, jaká jsou to slova. V případě, že se budete vzájemně osočovat, kdo je zloděj 

a kdo je vrah, nepřispěje to k tomu, že jste představili politiku a přiblížili ji občanům. Možná ji 

přiblížíte čtvrté cenové skupině, ale to asi není úplně účel. Myslím si, že mluvení není samoúčelné a 

nemá být samoúčelné. Po pravdě by se mi nelíbil parlament, kde se nemluví, a pouze se hlasuje 

s přihlédnutím k tomu, že zrovna nyní pracujeme.     

… Smysl komor …  

MS: Myslel jsem to trochu jinak. Máme zde dvě komory - Senát a Poslaneckou sněmovnu. Výstup ze 

Senátu je větší, protože jeho úkolem je pročisťovat normy. Ostatně samotný parlament by se k 

normám měl navracet a snažit se odstraňovat nefunkční pasáže. Zákonodárci mají v dobrém slova 

smyslu reagovat na potřeby doby. Zákon, který byl schválen před deseti lety, se musí opravit, či lépe 

aktualizovat. Ano, právem se může namítnout, že demokracie je drahá.  

JK: Demokracie je jistě drahá. Z toho nutně neplyne, že máte mít šest komor.  

MS: My máme pouze dvě.  

JK: Nutně z toho neplyne, že bychom měli mít pouze jednu. Když se mluví o zrušení Poslanecké 

sněmovny, což je oblíbený bonmot senátora Kubery, mám dojem, že ve chvíli, kdybyste Senátu svěřil 

moc, kterou má Poslanecká sněmovna, nestal by se Poslaneckou sněmovnou, ale asi by se jí mohl 

blížit. To je typický lord Acton. Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Myslím si, že 

když téhož člověka vystavíte jinému druhu pokušení, tak se může chovat trochu jinak. 
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MS: Ano, avšak mají zde být takové mechanismy, které jednotlivce včas zastaví, a společnost na to 

nemusí doplácet. Možná je to idealistické vidění světa, ale lidé, kteří vstupují do politiky, by měli mít 

primárně pohled dlouhodobý, pohled na celek, chápat vzájemnou systémovou provázanost, a ne 

prosazovat ony partikulární zájmy, jež mohou jednotlivé systémy rozvracet.  

JK: Ano, ale to je normativní teze. Sám říkáte: „Mělo by to tak být …“ Evidentně to tak není, či není to 

tak v mnoha případech. Zdá se mi, že smysl dvoukomorového parlamentu nespočívá v tom, že jedna 

komora je výtečná, a druhá je úděsná. Smysl dvoukomorového parlamentu spočívá právě v tom, že 

jsou dvě komory v napětí, v interakci. V realitě mohou být obě bezvadné, nebo obě mohou být 

úděsné. Tím, že jsou dvě a odlišné, se vlastně hlídají.  V tom vidím ideální model.  

MS: U nás je to tak, že pokud se poslanci shodnou, že prosadí jistý zákon, který Senát odmítne, mohou 

jednoduše přehlasovat jeho rozhodnutí. Soudíte, že by si politici měli naslouchat?  

JK: O to myslím úplně nejde. Domnívám se, že tam je několik vrstev funkcí. Jedna je ta, které říkám 

stabilizační. To jsou kompetence, kde je Senát nepřehlasovatelný. Tam se asi buď domluvíte, nebo to 

zkrátka nedopadne. Týká se to ústavních zákonů, volebních zákonů, mezinárodních smluv, tedy věcí 

poměrně důležitých, ale málo frekventovaných. Poté je pravda, že v tom drtivém objemu agendy je 

Senát přehlasovatelný. Jsou to většinou běžné zákony, ač je to pouze jediná položka v kompetenčním 

katalogu, avšak na devadesát procent. Zde již není Senát cíleně nepřehlasovatelný.  Je to tím, kdo 

disponuje signalizačními praporky a dává Sněmovně najevo, že má pocit, že je zde velký problém, a 

proto zamítá; anebo menší, odstranitelný problém, a proto používá pozměňovacích návrhů. Je věcí 

Poslanecké sněmovny, aby zvážila, jestli stojí za to, nebo nestojí za to danou normu přehlasovat. Jde 

pochopitelně o to, v jaké míře do toho „napumpujete“ prestiž, v jaké míře do toho napumpujete 

politické odlišnosti. To proto, že když jsou komory odlišně složené, můžete říci, že členové té druhé 

jsou hloupí, jelikož jsou jinobarevní, a opačně. Ve chvíli, kdy racionalitu, a to na obou stranách - jak 

senátní, tak sněmovní - začnou překrývat takovéto důvody, funguje parlament pochopitelně špatně.  

… Zaměření Senátu …  

MS: Dobrá, kdybychom nechali promluvit politického filozofa, tak tuším, že von Hayek uvažuje, že 

Senát by se měl zabývat soukromým právem a veřejné právo by měla ve správě Poslanecká 

sněmovna. Jak vidíte tento návrh v kontextu vaší praxe? Je to správná úvaha?  

JK: Soudím, že Hayekova představa o rozdělení pole veřejného a soukromého práva je zkreslená, 

protože je to ještě trochu jiné. V té klasické podobě jsou dlouhodobá pravidla versus krátkodobá 

opatření k tomu, aby vláda mohla vládnout. Jde o to, zda tyto dvě skupiny jsou identické se 

soukromým a veřejným právem. Myslím si, že úplně ne. Každopádně ten základní problém, který je 

s tím spojený, je problém nemožnosti to uspokojivě vyselektovat. Zaprvé, celá řada předpisů je 

hybridní. Jsou v nich veřejnoprávní i soukromoprávní prvky. Zadruhé, ono by to k ničemu nebylo. 

Pokud byste nechal hlasovat Senát o občanském zákoníku a Sněmovnu o správním řádu, jde o to, 

čeho byste dosáhl. Mohlo by to fungovat v klasické hayekovské představě o dlouhodobých a 

krátkodobých aktech, o nichž jsem hovořil výše, a s úplně jiným způsobem ustavování. Problém je, že 

způsob ustavování komor má velmi málo společného se současnou demokracií, jak v ní žijeme nejen 

u nás, ale leckde jinde.  

MS: Soudíte, že je to koncept akademika, jenž ne vždy optimálně recipuje realitu?  
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JK: Možná - každopádně se mi zdá, že by to mohlo fungovat jenom tehdy, když by se to udělalo 

přesně, jak on to myslí. Ve chvíli, kdybychom z toho vytrhli kus, tak onen kus fungovat nemůže, 

jelikož nevidím žádný zvláštní důvod, proč by dnes volení senátoři měli být mnohem lépe disponovaní 

pro schválení občanského zákoníku než dnes zvolení poslanci. To bychom museli udělat jinak, a to již 

je dle mého pohledu problém.  

… Právo …  

MS: Nyní otočme list. Jak vnímáte právo a jeho roli ve společnosti? Ve společnosti bez práva nastává 

anomie. Právo je tak jedním z konstitutivních prvků společenských procesů. Domníváte se, že 

společnost před rokem 1989 nežila v právním státě, či je tomu naopak?  

JK: Všude záleží na definici. V zásadě se pracuje s dvěma zásadními definicemi, a to právním státem 

formálním a právním státem materiálním. Formální právní stát je stát, jenž se řídí právem. Materiální 

právní stát se táže, co je obsahem práva. Kdybychom si to zjednodušili do této bipartice pojmů, 

budeme-li hovořit o osmdesátých letech, Československo patrně v drtivé většině případů se 

profilovalo jako formální právní stát, ale nebylo materiálním právním státem. Hodnoty, které 

komunistické právo vyjadřovalo, byly odlišné od hodnot, které s materiálním právním státem 

spojujeme. To jsou například lidská práva či soubor hodnot vázaných na ideu demokracie. Je asi rozdíl 

mezi Československem osmdesátých let a Československem padesátých let. To proto, že 

v padesátých letech bychom ani zdaleka nemohli mluvit o přibližování se k formálnímu právnímu 

státu. To proto, že systém byl ostentativně bezzákonný a v řadě případů teroristický. Nedodržoval ani 

své vlastní právo, pokud jde o činnost represivních složek. Pro německé poměry to Ernst Fraenkel 

popisuje jako duální stát, v němž soužívají právní pravidla v soukromých vztazích a represivní 

opatření tam, kde na tom má režim zájem. V tomto ohledu mezi těmi padesátými a osmdesátými lety 

došlo k určitému vývoji, který je mapovatelný diskusí o tom, čemu se dříve říkalo socialistická 

zákonnost. To proto, že právní stát je buržoazní koncept, a s tím se nepracovalo. Právě boj, pře o 

socialistickou zákonnost je právě to, o čem vlastně hovoříme. Zdá se nám to být směšné, protože 

všechna adjektiva socialistický – socialistická v nás vzbuzuje podezření, ale v padesátých letech to 

vůbec nebylo bezvýznamné, protože šlo o to, aby vás bezdůvodně nezavřeli, nesebrali, nemučili. Když 

jste chtěl vytvořit mez tím, že přinutíte represivní orgány ctít vlastní zákony, nebylo to úplně směšné 

a nebylo to úplně bez rizik.  

MS: Minulý režim se zavázal helsinskými smlouvami. To byl velký impuls pro vznik Charty 77. Jak 

uvažujete o procesu, který je nutný, aby se Československo stalo běžnou demokracií, kde právo má 

důležitou funkci? 

JK: Tážete se na dobu kolem roku 1989?  

MS: Ano, neboť je zřejmé, že tam byla diskontinuita. Musely se tvořit a předělávat zákony, psala se 

Ústava. Jaké zásahy musely být vykonány, abychom se od minulosti „oddělili“? 

JK: Myslím si, že klíčové bylo přijetí Listiny základních práv a svobod. To je moment hodnotové 

diskontinuity, kdy dáváte najevo, že to, na čem stála předchozí ústava, na čem stál předchozí právní 

řád, je nahlíženo jinak. Nerozumíte tomu pouze v rámci katalogu, ale navíc s tím katalogem hodláte 

pracovat. To není pouze změna v rámci komunistického panství, ale to je určitý posun proti 

meziválečnému Československu, protože se v zásadě mění charakter lidských práv z hlediska jejich 
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aplikovatelnosti. V meziválečném Československu platila teze, která se do dnešních dnů často 

připomíná. Je to koncept lidských práv jako akademických monologů. My jsme si to vepsali do Ústavy, 

nicméně aby se s tím dalo pracovat, musí to zákonodárce převést do zákona a učinit to 

aplikovatelným. Pokud to zákonodárce neudělá, je to prakticky málo významné povídání. Od toho se 

koncepčně odlišuje Listina základních práv a svobod, která je aplikovatelná soudy, která je hlídána 

v poslední instanci Ústavním soudem ČR, jenž je úplně jinak definovaný než v meziválečném 

Československu. Zdá se mi, že je to naprosto nejzřetelnější mezník, od něhož se vlastně vše ostatní 

odvozuje. Když připravujete nové kodexy či zásadní novelizace kodexů občanského nebo trestního 

zákona, odvíjíte to od hodnot s Listinou spojených.  

MS: Dnes je následná hierarchizace: Ústava, Listina základních práv a svobod, ostatní kodexy jako 

zákoníky. Soudíte, že Listina základních práv a svobod a s ní související Ústava ČR je respektována? 

Jde o to, zdali tyto instituty pomáhají společnosti k řádnému fungování?  

JK: Je otázkou, co myslíte spojením „brána v potaz“? 

MS: Myslím tím zákonodárce, soudce. Lze soudit, že společnost může fungovat tehdy, pokud lidé 

dodržují zákony, které v zemi platí a na nichž se usnesli.  

JK: Myslím si, že ano, že dodržovány jsou. Rozhodně Listina není považována za bezvýznamný 

dokument. V soudní praxi se s ní setkáváme poměrně často, byť jde o to, zda v uvědomované 

podobě. To proto, že celá řada soudců obecných soudů má dojem, že pro ně platí občanský, 

obchodní, trestní zákoník, zatímco Listina je do určité míry fajnovost, která přísluší soudu ústavnímu. 

Bez ohledu na to, jak s tím pracují explicitně, či neuvědomovaně, právě přes nižší složky právního 

řádu se zkrátka s Listinou nemohou nevypořádat. To, co jsem říkal, platí pro určitou část soudců. 

Rozhodně to není obecný pohled. Kdybychom podrobně zkoumali judikaturu, odkazů na Listinu 

nalezneme asi hodně. U Listiny je to docela uspokojivé, přičemž záleží na tom, jak které ustanovení 

interpretujeme. Záleží i na tom, zdali když máte garantováno bezplatné zdravotnictví na základě 

podmínek veřejného zdravotního pojištění, se vám do toho vejdou, či nevejdou regulační poplatky. 

Řekl bych, že to není výraz pohrdání či ignorování Listiny. Je to výraz toho, do čeho se zákonodárce 

pokouší … na základě toho, co má k dispozici, což jsou zejména peníze … vejít. Nyní testuje terén a 

jde o to, zdali ho otestoval správně, či nesprávně. K tomu je Ústavní soud, aby řekl, zdali se vešel, či 

ne. Není to dle mého pohledu výraz pohrdání Listinou. Je to ohmatávání terénu. Pokud jde o Ústavu, 

ta vzhledem k tomu, jak je koncipována, má mnohem menší šanci explicitně se projevit v činnosti 

orgánů, jako jsou soudy jako zprostředkovatelé toho, co dopadá až na občana. Týká se to úzkého 

segmentu orgánů veřejné moci a v zásadě i osob. Tam opět nelze tvrdit, že by byla Ústava 

ignorována. Můžeme se přít o to, jestli si myslíme, že třeba prezident republiky si smí počínat určitým 

způsobem v konkrétních postupech, či si to nemyslíme. Podle mě prezident neřekl, abychom jej 

s Ústavou neobtěžovali, že jej vůbec nezajímá. Dle mého pohledu ji čte trochu jinak, než ji čte leckdo 

jiný.  

MS: Lze se domnívat, že bychom mohli ono čtení ústavy považovat za konkurenční? Každý se může 

vyjádřit k danému dokumentu, jak by ten či onen jednal. To je též ovlivněno kulturou politického 

života, která nám říká, že v tomto bodě již ten nebo onen politik či osoba, jež má podle ústavy jednat, 

přestoupil či nepřestoupil normu.  
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JK: To je určitě pravda, že zejména v ústavním právu, které pracuje s velkou řadou hodně obecných 

ustanovení, principů, spíše náčrtů, je důležitá složka konvencí, porozumění a pocitu, že některé věci 

se nedělají, i kdybychom si mysleli, že nám to předpis dovoluje. Velice pěkně je to vidět na v pravdě 

specifickém, ale přesto inspirativním britském ústavním právu, kde formálně je královna neomezená 

a může leccos, ale přesto vzhledem ke konvencím toho dělá velmi málo. To proto, že některé věci se 

nedělají.  

MS: Ano, to následně člověk přejímá do svých předků a nemusí to být kodifikováno.  

… Vzdělání …  

MS: Domníváte se, že by mělo být o Ústavě mezi lidem větší povědomí? Například by se měla 

vyučovat v hodinách občanské výuky? V Americe tomu tak je.  

JK: To určitě ano a myslím si, že se to bezesporu děje. Ústava je součástí studijních programů jak na 

základních, tak na středních školách. Jedná se o výklad základní rysů ústavního práva. Jde o to, v jaké 

podobě se to děje. Záleží na tom, zdali si ústavu přečtete a poté vás někdo vyzkouší z článku toho či 

onoho, anebo je to založené na tom, o čem nyní hovoříte vy, na hlubším chápání kontextu, podhoubí 

normy. To je otázka, na níž neznám odpověď.  

MS: Mělo by to tak být.  

JK: Asi ano.  

… Změny zákonů …  

MS: Vás jako právníka se nemohu nezeptat na častou změnu zákonů.  Pro správné fungování 

společnosti je nutné, aby zákony měly patřičnou trvanlivost. Subjektům nejen domácím, ale i 

zahraničním, když mají zájem podnikat, uzavírat kontakty, jde o to, aby právo mělo stabilitu.  

JK: Určitě máte pravdu. Myslím si, že žijeme v podmínkách novelizačního moru. Není to pouze u nás, 

ale zde je to velmi zřetelné. Souvisí to s naprosto pošetilo představou, že problém vyřeším tím, že jej 

zreguluji. Něco vepíši do sbírky zákonů a tím se něco stalo. Je to pochopitelně nesmysl. Něco se stane 

teprve tehdy, když to ze sbírky zákonů přenese nějaký orgán aplikace. Nyní jde o to, zdali to je 

správně, či ne. Zákonodárce si obvykle myslí, že orgány aplikace jsou málo způsobilé, neochotné, a 

domnívá se, že jim to napíše znovu a lépe. Nicméně ony to zase budou orgány aplikace, které se s tím 

musí popasovat. Mám obecně dojem, že jim člověk neunikne. Role zákonodárce je limitovaná a 

myslet si, že zákonodárce dosáhne až do řešení konkrétních právních či soudních sporů, je zkrátka 

pošetilé, neboť to je založeno na spolupráci. Tím pádem byste vy jako zákonodárce měl ponechat 

aplikační praxi větší prostor, a ne jí to stále měnit, měnit, měnit. Jedná se obecně o vztah k orgánům 

aplikace práva a je jedno, zdali jsou to úředníci, nebo soudci. Důležité v tomto ohledu je to, o čem 

jste hovořil. Jedná se o právní jistotu. Abych věděl, že si mohu plánovat život, je dobré, když vím, že si 

jej mohu plánovat po nějakou dobu, aniž by se mi to měnilo pod rukou. To se u nás děje v poměrně 

vysoké míře.  

MS: Čemu to přičítáte? Lidé, kteří o tom rozhodují, mají určité zájmy a jsou ve „spárech“ lobby, které 

mají parciální zájmy?  
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JK: V poslední době bych řekl, že případů, které patří do této rubriky, o níž hovoříme, přibývá. Je to 

rozhodně stresující, tedy alespoň pro mě. Vy zkrátka přijmete nějakou právní úpravu a je vám 

v zásadě jeho, zdali nakonec bude, či nebude účinná. To proto, že i když ji zrušíte, tak čin už je 

dokonán. To proto, že ve chvíli, kdy se u nás zavedla praxe arbitráží se státem, máte vyděláno. Když 

úpravu nezrušíte, plnění XY se k vám dostane skrze zákony. Když ji zrušíte, na státu vyžalujete 

náhradu škody, která vám byla způsobena tím, že zákon zrušili. To například může být záležitost 

solárních elektráren, které mě trápí. Rozhodně to není základní vysvětlení toho, proč se u nás 

novelizují zákony. V některých případech bychom to však asi takto mohli identifikovat.  

MS: Zmínil jste přímo arbitráže. Ty vznikají díky tomu, že lidé nemají zájem se obracet na soudy, které 

by jednotlivé kauzy mohly posuzovat?  

JK: Nejsou to lidé, ale firmy. Tím pádem jde o podstatně více peněz. To je asi jeden moment. Druhý 

moment souvisí s legislativním optimismem, když jste v hloubi duše přesvědčen, že vyřešíte 

problémy, když je dáte do textu a ten umístíte do sbírky zákonů. To znamená, že vládnete pomocí 

předpisů. Je to také díky tomu, že nevěříte orgánům aplikaci práva a říkáte si: „Úředníci, na nich 

nemůžeme nechat možnost rozhodnout v nějakém poli uvážení.“ Vzniká tak otázka, kdo jsou soudci? 

Chcete vše vyřešit za ně, ale čím kauzalističtěji postupujete, tím vyšší je riziko, že jste na něco 

zapomněl, že jste něco špatně napsal, a vytváří se cyklus navazujících novelizací. Důvodů je evidentně 

více. Pochopitelně, jsou důvody objektivní, které souvisejí s tím, že žijeme ve světě, který se mnohem 

rychleji mění než svět první poloviny dvacátého století, neřku-li doba ještě dávnější.  

MS: Dobrá, ale nevracíme se vlastně s jistou nadsázkou před rok 1989, kdy také byla snaha 

„legislovat“. Vládla zde koncepce pozitivního práva.  

JK: Nevím, mně se zdá, že před rokem 1989 úloha právní regulace byla zřetelně menší, protože jste 

měl mnohem více pák, jak dosáhnout svého. Stačilo, když jste zvedl telefon a po stranické nebo 

podobné linii těm lidem řekl to či ono, nepotřeboval jste k tomu právní předpis. U nás stranická linie 

zmizela, proto se více zatěžuje sbírka zákonů, než tomu bylo před tím.  

… Hodnoty …  

MS: Rád bych se ještě zeptal, jak se do právních norem promítají hodnoty, jako je spravedlnost, 

pravdivost. V rámci záměru Fenoménu transformace jsem mohl hovořit s profesorem Sokolem a on 

říkal, že tyto důležité atributy se v současném právu nenacházejí.  

JK: To je otázka. Asi u různých předpisů nutně v různé míře. Budete-li mít prováděcí předpis 

k energetickému zákonu, tam asi prostor pro spravedlnostní úvahy bude jiný než u trestního 

zákoníku. Trestní zákoník musí být založený na představě spravedlnosti v podobě represe, prevence, 

reparace, zkrátka něco tam bude hrát svou roli. Kdybyste se mě ptal na to, zdali když někdo sepisuje 

právní předpis, klade si primární otázku: Bude to spravedlivé, řeknu vám, že ne. Myslím si, že takto se 

nebude postupovat.  

MS: Jinými slovy, hodnotová stránka věci v právu je spíše brána jako nadstavba?  

JK: Asi, že je to věc filozofů, teoretiků, v určité míře soudců, avšak ne legislativců, byť je to sporné, 

zdali by to tak být mělo. To proto, že pokud chcete nastavit nějakým způsobem úroveň vztahů mezi 

občany, mezi firmami, spravedlnostní úsudek by tam asi svou roli měl mít. 
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… Evropská unie …  

MS: Česká republika se stala součástí Evropské unie. Jak vnímáte integraci jako občan a jako právník? 

Česká republika se stala subjektem přejímání evropského práva.  

JK: Tážete-li se na složku tvorby práva, zdá se mi, že působení Evropské unie není úplně blahé, což 

neznamená, že nemáme být členy Evropské unie. Z tohoto úzkého úhlu pohledu je to však trochu 

pochybné. Nejsem si úplně jist, zdali na vině je pouze Evropská unie, zdali zčásti není na vině i Česká 

republika a ne úplně vysoká míra asertivity lidí, které ona vysílá do pracovních formací, kde se 

navrhuje podoba nařízení a směrnic.  

MS: Upozorňujete, že nejsme dostatečně aktivní při vyjednávání?  

JK: Zdá se mi to. Nevím přesně, čím to je. Možná ti lidé neznají úplně dobře domácí reálie. Možná ti, 

kteří je dobře znají, nejsou dobře jazykově vybavení. To, že znáte dobře reálie, neznamená, že je 

umíte dobře prodat. Připadá mi, že se mnohdy zavazujeme k něčemu, co v kontextu právního řádu 

nepůsobí úplně souladně. Také se to promítá i v technice, jakým se ten závazek v podobě směrnice 

přejímá do českého právního řádu, když se směrnice „překlopí“, přeloží, aniž byste postupoval tak, 

jak by se postupovat mělo. Měl byste identifikovat účel a účel převést. Důvod, proč se to dělá jinak, 

je, že na to tlačí Evropská komise. Ukažte mi, jak jste si tu směrnici „překlopili“ do právního řádu. To 

je právě místo, kde by patrně Česká republika měla být schopna říci: „Vy zde nejste od toho, abyste 

od nás chtěli překlad. Vy jste zde od toho, abyste chtěli vidět naplnění účelu.“ To je právě míra 

asertivity, o které mluvím.  

… Omyl …  

MS: Rád bych se zeptal, jaké zásadní nedostatky a omyly vidíte v transformaci společnosti a 

hospodářství? Je tomu více jak dvacet let, co žijeme ve svobodném státu, jistě se mnohé dokázalo, ale 

při tom došlo k omylům, jež by neměly být omlouvány a neměly by být opomenuty.  

JK: Nevím, zdali bych byl schopen na něco ukázat. Mně se zdá, že nejde o obsahové vady, ale že jde o 

nakládání s právem, což je to, o čem jsme hovořili. Jedná se o přemíru právní regulace založenou na 

všemoci právní regulace. Že by se mi zdálo, že po obsahové stránce je nějaký fatální deficit, to nevím, 

na to jsem málo znalý věci.  

MS: Jak vidíte postavení budoucí postavení České republiky v Evropě a v globalizovaném světě? Bude 

moci Česká republika hrát dostatečnou roli na mezinárodní scéně?  

JK: Nevím, příliš nevěřím na specifickou roli malých států ve smyslu mostů či čehosi podobného. 

Myslím si, že chceme-li hrát nějakou roli, tak to primárně záleží na nás. Jde o to, abychom hráli 

nějakou roli, než aby to byl nějaký centrální plán či aby to mělo být očekávání někoho vůči nám. Ve 

chvíli, kdy se světa spíše obáváte, což se asi celé řady lidí může týkat, vymezujete se vůči němu jiným 

způsobem, než když jej považujete za otevřený a přátelský. Řekl bych, že ve vztahu zejména vůči 

Evropské unii, náš defenzivní, obranářský postoj bude asi častější než otevřenost.  
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Dialog s o transformaci nejen bankovního sektoru s Jiřím Witzany3,4:  

MS: Jak vnímáte odkaz roku 1989? Měl jste si velká očekávání a případně naplnila se? Byl to dle vás 

velký přelom jak v osobním životě, tak z hlediska společnosti? Byl jste studentem ...  

JW: Ano, byl jsem jím. Studoval jsem na matematickofyzikální fakultě. Nepatřil jsem do disidentských 

kruhů. Byl jsem ale tím, kdo aktivně přispíval a napomáhal reformám v rámci svých možností. My 

jsme třeba na matfyzu v roce 1988 - 1989 zakládali studentskou samosprávu. Pamatuji si, jak jsme šli 

za děkanem a naše iniciativa byla dokonce schválená. Vznikla v roce 1988 společně s Markem 

Bendou, Martinem Klímou. Já jsem měl trochu smůlu, že jsem se nedostal do studentských výborů, 

protože jsem dokončil školu a šel na vojnu. V září 1989 jsem nastoupil k tankovému praporu nejprve 

v Holešově a poté v Rakovníku. Tam bylo velmi militantní vedení, které podléhalo plukovníku 

Zbytkovi5, který, jak se ukázalo, vážně uvažoval o možnosti poslání tanků na Prahu. Pobyt tam byl 

těžký, přesto jsem v rámci možností distribuoval všechny materiály, které byly k dispozici. Plně 

aktivně jsem se demonstrací účastnit nemohl.  Účastnil jsem se jich před tím, za Palachových týdnů6.  

MS: To byl rok … 

JW: … 1988 či 1989. Překvapení to do jisté míry bylo. Změna již ale nastávala či byla nazrálá. Změna 

byla v těch posledních letech cítit hodně, jakkoliv to někdo nedokázal přesně odhadnout. Zdali se 

naplnilo mé očekávání? Já jsem v tom spíše optimistou. Dívám se na věci pokud možno pozitivně. Náš 

dvacetiletý vývoj jistě není ideální a máme v naší mladé demokracii sto plus jedna problémů, přesto 

vnímám celý proces jako převážně pozitivní a má očekávání byla víceméně naplněna. Na rozdíl od 

jiných jsem si nemyslel, že přijde demokratický či kapitalistický ráj. Ten systém je nedokonalý a asi 

před sebou máme dlouhou cestu, abychom se dostali někam dále.              

MS: Náš svět je propojený s iluzemi a lidé v nich rádi žijí, a pokud ona idealita praskne, nastává tvrdé 

vystřízlivění.   

JW: Proto si myslím, že někdo měl velké iluze, jak vše bude krásné, ideální.  Já jsem je neměl, a proto 

nyní nemohu říci, že trpím vysloveně negativním pohledem, jaká situace je. Působím v politice ne 

jako profesionál, ale jako angažovaný občan. Od roku 1998 jsem v zastupitelstvu hlavního města 

Prahy, a to mi dává možnost sledovat politiku zblízka, tedy tu, která na krajské a komunální úrovni 

probíhá. Nemohu ji hodnotit jednoznačně negativně. Soudím, že proces vývoje je těžký. Někdo to 

nazývá vyhníváním, které snad nakonec vede k uzdravení, očištění. 

MS: Jinými slovy věříte … 

JW: … v evoluci systému, …  

MS: … nebo v kreativní destrukci, kdy systém se musí nejprve rozložit do té míry a poté se samovolně 

začne. 

                                                           
3
 Jiří Witzany *1966, bankéř, pracovník v řízení kreditních a tržních rizik v Komerční bance, politik SNK Evropští 

demokraté http://www.witzany.cz/, vysokoškolský pedagog.  
4
 Dialog byl natočen v úterý 15. února 2011 odpoledne v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, náměstí 

W. Churchilla 4, Praha 3  
5
 Zbytek *? 

6
 Období připomenutí si tragického činu Jana Palacha (1948 – 1969), studenta Filosofické fakulty UK.  

http://www.witzany.cz/
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JW: Takto neuvažuji. Soudím, že po roce 1989 se podařilo nastavit základní instituce a základní 

pravidla pro fungování demokracie včetně tržního hospodářství. Přitom se zapomnělo na spoustu 

detailů, které se metodou pokusu a omylu snad napravují. Na druhé straně se objevují vážné 

problémy. Je však otázkou budoucnosti, zdali se je podaří překonat.  

MS: Něco jiného je utvoření institucí, a cosi jiného nenaplňování obsahu. Je to jako spor forma a 

obsah a sluší se říci, že tento spor byl často cítit během těch minulých dvaceti let.  

JW: Je tomu tak. Můžeme si to ukázat na bankovním systému. Deset let jsem pracoval v Komerční 

bance. Zažil jsem tam období bankovní krize, očišťování portfolií. Byla to metoda pokusu a omylu. 

Když se podíváme na dnešní stav, můžeme tvrdit, že náš bankovní systém je relativně v pořádku. 

Můžeme sice kritizovat, že bankovní systém je téměř plně v rukou zahraničních bank. Dnes však 

funguje slušně, ač prošel těžkým obdobím, které způsobilo velké ztráty a obtíže.   

... Demokracie a kontexty ...  

MS: Co soudíte o účasti člověka na demokratických procesech? Je to cosi, co je nezbytné pro 

uspořádání, které jsme si zvolili? Lidé mohou jednou za čtyři roky odvolit a poté se jich ono 

rozhodování „netýká“? Ze slov, která volíte, uvažujete o demokracii v širším slova smyslu, že? Člověk 

je povinen nastavovat zrcadlo těm, kteří vládnou.  

JW: Domnívám se, že účast je nezbytná a je to jeden z velkých problémů soudobého vládnutí a naší 

demokracie. Objevuje se zde značná míra lhostejnosti či určitá povrchnost jako reakce na to, co se 

v politice děje. Politici jsou tací, jací jsou jejich voliči. Dnešní problém není jen problém politiků, ale 

také problém voličů, kteří se vůbec o politiku nezajímají či volí strašně povrchně a nekvalifikovaně. 

Další věc je malá angažovanost v politických stranách. To vidíme dnes, politické strany ovládají malé 

skupinky lidí. 

MS: Narážíte na kmotry? 

JW: Ano, je to díky tomu, že strany mají malý počet členů. Poté je velmi snadné pro organizátory 

náboru členů – kmotry – přivést komparzní členstvo, které ty strany ovládne. Potom takové strany či 

stranické buňky kontrolují fungování radnic, krajských zastupitelstev až po vládu. I ta dnešní 

celorepubliková situace tomu do značné míry odpovídá.  

... Otázka minulosti stran ...  

MS: Vy jste zmínil malou angažovanost občanů. Je zvláštní, že nejvíce členů mají ty strany, které jsou 

malé, třeba lidovci či větší komunisté. Zastavme se ještě u minulosti. Jak vidíte tuto stranu a její 

ideologii? Vidíte minulou ideologii v něčem nosnou a opodstatněnou?  

JW: Narazil jste na lidovce. Myslím si, že křesťanská demokracie má v evropské politice své místo. 

Pořád zde ale narážíme na poměrně antagonistický vztah české společnosti a církve, který se promítá 

i do vztahu voličů ke KDU-ČSL. Co se týče otázky komunismu, dle mého názoru šíření komunistické 

ideologie by mělo být postaveno mimo zákon podobně jako šíření fašistických nebo rasistických 

ideologií. Je velká chyba, že se to nestalo. Tudíž tuto ideologii neshledávám nosnou a opodstatněnou, 

avšak nadále nebezpečnou. 
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MS: Přesuňme se ke straně, která stále nese název komunistická. Během přelomových let lidé 

uvažovali, že postupně tato strana zanikne, jak budou umírat její členové.  

JW: Pokud jde o komunistickou stranu, tak myslím, že je takovým antisystémovým prvkem v našem 

demokratickém systému. Například na úrovni Prahy jsem to opakovaně viděl. Zde lidé na jednu 

stranu říkají, že s komunisty koalici udělat nemůžeme, ale … Komunisté působí jako blok pro jinou 

koalici než pro koalici s ODS, které se zde stala dominantní stranou. Všichni ostatní z morálních 

důvodů nemohli udělat koalici s komunisty, kteří v tom zastupitelstvu přežívali. Ano, to je ideální 

situace, a ideální situace i pro ODS jako pro majoritní pravicovou stranu, která říká: „Volte nás!“, 

jelikož druhá alternativa implikuje komunisty nebo spolupráci s komunisty. Tvrdím, že existence 

komunistické strany je ve strategickém zájmu ODS jakožto majoritní pravicové strany. Ona je 

protipólem, proti kterému je snadné se vymezovat. Korupční kauzy a všechny otazníky s tím spojené 

je možné odhodit stranou a říci: „My jsme protipól proti komunistům“. Když budete volit sociální 

demokracii, volíte vlastně komunisty, jelikož s kým jiným se mohou spojit na levici než s komunisty. Je 

zde jistá schizofrenie. Na jednu stranu říkáme, že KSČM je demokratickou stranou a může se účastnit 

voleb. Na druhé říkáme, že se s ní nemůže udělat koalice, protože je to nemorální. To je typicky 

schizofrenní postoj, který dlouhodobě ochromuje naši politiku jak na republikové úrovni, tak na 

úrovni krajských zastupitelstev a třeba Prahy. Nikdy se zde nepodařilo sestavit koalici bez ODS. Tím 

neříkám, že ODS je totálně špatnou stranou. Soudím, že změna na radnici by ale byla potřeba. Když je 

někdo dlouhodobě usazen ve strukturách, je dobré, aby byl obměněn. Jedním z důvodů nemožnosti 

změny je přítomnost komunistické strany. Soudím, že bylo dobré komunistickou stranu zakázat jak 

z toho praktického, tak morálního důvodu. Vždyť zde máme zákon o zločinnosti komunistického 

režimu. Soudím, že důvody se naleznou. Nebo ji akceptovat jako regulérního koaličního partnera. Buď 

jedno, nebo druhé. Dlouhodobě nelze držet stav, kdy strana je vlastně legální demokratickou 

stranou, ale není morální s ní vstoupit do koalice. Soudím, že bude muset nastat jedno, či druhé 

řešení, jelikož jinak to blokuje přirozenou výměnu, která je potřeba.  

MS: Ve Francii se to stalo, že komunisté byli součástí vlády, a prospělo to. Je otázka, zdali lidé budou 

mít zájem. Bývalý kandidát na prezidenta, ekonom Jan Švejnar7, řekl, že komunisté by měli být 

součástí demokratických systémových stran. Nepovažuje je za extrémistickou stranu. Nechť ukážou, 

co umějí. Zakazovat je? Mnozí lidé se domnívají, že k tomu mělo dojít daleko dříve, že dnes je již 

pozdě.  

JW: Jisté procesy probíhají, těmi procesy myslím hledání. Ze strany Senátu ČR přišel podnět 

ministerstvu vnitra. To by měl být patrně poslední pokus, který by měl určit, zdali komunistická strana 

bude vyřazena, a již by se neměl dále opakovat. Pokračovat ve schizofrenii? Že jsou politickou 

stranou, a nemůžeme s nimi do koalice, jak jsem řekl - škodí.  

                                                           
7
 Jan Švejnar 1952, americký ekonom českého původu s českým občanstvím. Se svými rodiči odjíždí v roce 1970 

do Švýcarska a později do USA, kde absolvoval Cornellovu a Princetonskou universitu. Působil jako profesor na 
Pittsburské universitě a poté na Michiganské universitě, kde se specializoval na transitivní ekonomiky. Po roce 
1989 se částečně vrací, jelikož působí jako ekonomický poradce politiků napříč politickým spektrem. V roce 
1991 spoluzakládá instituci CERGE EI, která má být platformou doktorských studií jako v USA. V roce 2008 se 
účastnil prezidentských voleb, ale byl poražen V. Klausem, jenž je jeho ideový odpůrce v pohledu na 
hospodářskou transformaci. Kromě působení v akademické sféře založil think – tank Idea, který má produkovat 
pohledy nezávislých ekonomů na hospodářské otázky. Publikoval Strategii ekonomické přeměny 
Československa. Je častým účastníkem mediálních diskusí.        



 
 

20 
 

MS: Jsou součástí demokratické společnosti, a nejsou dosud zakázáni.  

JW: Ano. Co se týče lidovců, je zajímavé, v jaké jsou situaci. Asi je to důsledek toho, že tak dlouho 

kolaborovali či koexistovali v režimu. Byli v minulosti v každé vládě, takže nyní nesou důsledky. Je to 

strana, která, dle mého pohledu, má zdravý základ a měla by získat větší podporu.  

... Malá participace ...  

MS: Možná jsem se nevyjádřil jasně. Tvrdil jsem, že jak komunisté, tak lidovci jsou strany, které mají 

početně nejvíce členů, ačkoliv mají nízké zastoupení na celostátní úrovni, což se promítá do složení 

Poslanecké sněmovny.  

JW: U komunistické strany je problém morální a systémový, avšak jinak si myslím, že by voliči měli 

dávat přednost velkým stranám. To proto, že velké strany z hlediska členské základny mají mnohem 

silnější pojistky proti ovládnutí kmotrovskými skupina zdola. To proto, že když je členů více, je obtížné 

přivést sto lidí a strukturu ovládnout.  

MS: Avšak je nutné, aby strany nefungovaly jako jeden muž, ale aby tam byla názorová … 

JW: … pluralita.  

MS: Narážím na to, že v roce 1997 se hovořilo o nutnosti rozkročení občanských demokratů, ovšem 

mnohde se tak nestalo. Vedlo to ke vzniku nových politických subjektů po politické krizi a otřesu. 

Pokročme dále, ale zůstaňme ještě na půdě politiky. Jak vnímáte význam osobností? Generoval minulý 

režim lidi, kteří měli autoritu a byli elitami v tom pravém slova smyslu?  

JW: Soudím, že minulý režim ty skutečné autority pokrucoval. Podmínky pro to, aby se lidé stali 

národním umělcem či byli mediálně viditelní, byly logické a byla tam značná míra falešnosti. Soudím, 

že dnešní svobodná doba poskytuje lepší podmínky pro to, aby se člověk realizoval. Zase jsou jiné 

problémy - orientace na konzum, bulvár, která zase těm intelektuálním a morálně profilovaným 

osobnostem nedává prostor. To je asi těžká otázka. 

... Kapitalismus a kontexty ...  

MS: Jak jste vnímal hovory o následném nastoupení kapitalistického systému?  Jde o to, že se u 

některých lidí, když se hroutil režim, ozývaly myšlenky na návrat socialismu s lidskou tváří, tedy k roku 

1968. Někteří mohou namítat, že byli postaveni před hotovou věc a cesta na Západ znamená přijetí 

kapitalistického řádu.  

JW: Když si vzpomenu, jak jsem se díval na věci před rokem 1989, přišlo mně absurdní, že každá 

prodejna či opravna je součástí centrálního systému. Stačí vzpomenout na Restaurace a jídelny, které 

také řídil pan Jiří Paroubek8. Tohle vše bylo tak absurdní. Tehdy jsem vnímal potřebu jasného 

uvolnění, privatizace malých zařízení jako věc absolutně nezbytnou. Pochopitelně, když jde člověk 

výše, říká si poté, že alespoň některé věci jsou jako energetické monopoly, kde statut privátnosti je 

                                                           
8
 Jiří Paroubek *1952, český politik. Před rokem 1989 se angažoval v Československé socialistické straně. Po 

převratu vstoupil do Československé sociální demokracie. Zpočátku působil jako komunální politik a v roce 2005 
dostává nabídku na ministerskou pozici a poté premiérství. V letech 2006 a 2010 se snažil opětovně dostat na 
premiérský post, avšak neúspěšně, byť v roce 2010 Paroubkova strana vyhrála. Jeho styl je konfrontační a 
dominantní. Rok 2011 znamená pro něj rozchod s ČSSD a založení strany Levice pro 21. století.     
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otázkou. Nevnímám privatizaci a kapitalismus jako něco absolutního. Demokratický kapitalismus je 

modelem, který osobně vnímám jako optimální. Vycházím z Michaela Novaka9, jenž také říká, že ne 

vše vyřeší demokratická ruka trhu, ale že jde o demokratické instituce, které tomu trhu nastavují 

pravidla a dávají mantinely. Tam, kde trh selhává, pomáhají vytvářet nové podmínky.  

MS: S tím člověk může souhlasit. Dříve trh nebyl proti demokracii, dnes je to jiné. Někde vládne velký 

kapitál a omezuje možnost rozhodování lidí. Mnozí lidé mohou říci, že nežijeme v demokracii, ale 

v oligarchii. Ti, kdo mají hospodářskou sílu, ovládají politické procesy ať přímo, či nepřímo.  

JW: To je pravda. Sám to cítím, že zde nemáme demokratický kapitalismus, ale kapitalistickou 

demokracii. Ono je to naopak. Lidé, kteří mají spoustu peněz, zjistili, že není těžké ovlivňovat politiku 

skrze média či přímo přes politické strany. To zřejmě není dobré, zvláště když se podíváme na to, co 

se dělo v devadesátých letech, k jaké koncentraci kapitálu došlo, že? Když se podívám na seznam 

nejbohatších Čechů, u více než devadesáti procent z nich si napíšeme tři velké otazníky, pokud 

budeme studovat způsoby nabytí majetku. Bohužel těch úspěšných kapitalistů, kteří by se mohli 

srovnat s Baťou či jinými z první republiky, že měli nápad a usilovně pracovali, uspěli a nyní jsou z nich 

miliardáři, takoví kapitalisté nám zde chybí. Největším problémem našeho systému je, že onen kapitál 

vznikl velkým „zhasnutím“. Nyní tento kapitál zjistil, že může jednoduše demokratický systém ovládat 

podle toho, jak potřebuje.  

MS: Zmínil jste ono zhasnutí. To je spojeno s lidmi, kteří byli kolem Václava Klause10? 

JW: Je to tak. Nemohu tvrdit, že bych byl vševědoucí. Tehdy jsem kuponovou privatizaci považoval za 

úžasný nápad a věřil jsem, že to může fungovat. Přiznám se, že jsem nebyl ekonom, vystudoval jsem 

matematiku, tím se však neomlouvám. Ex post je lehké kritizovat. Je ale pravda, že zde bylo hodně 

kritiků, kteří upozorňovali na riziko bezbřehého liberalismu, absenci pravidel a kontrolních 

mechanismů v rámci velkého privatizačního procesu, kdy došlo k velkým únikům.  

MS: Nu, je otázkou, jak člověk, jenž je vychováván v systému, který jej neučí hospodárnosti, se může 

rychle stát kapitalistou?  

JW: Bylo obrovským problémem transformace, že jsme neměli kapitalisty kromě veksláků a lidí 

z komunistických struktur, kteří si cosi ulili stranou. Možná také kromě těch, kteří restituovali, což byl 

krok správným směrem. Zde nebyl zdravý kapitál či lidé, kteří by si kapitál zasloužili a byli by dál 

schopni ho investovat a zhodnocovat. To byl obrovský problém. Řešilo se to velkým boomem, v němž 

uspěli všehoschopní dravci.  

                                                           
9
 Michael Novak *1933, křesťanský myslitel, diplomat, spisovatel. V roce 1981 vyslanec USA ve Spojených 

národech. Autor více jak 25 knih. Ve svých pracích analyzuje otázku kapitalismu a ukazuje, jak se tento systém 
založený na primátu trhu pojí s demokracií. Nejznámější jeho kniha je Duch demokratického kapitalismu (1982), 
která vyšla i v Čechách. Z dalších titulů Catholic social thought and liberal institution (1984), Business and calling 
(1994), Universal Hunger for Liberty: Why the Clash of Civilizations is Not Inevitable (2004).    
10

 Václav Klaus *1941, přední politik, prezident ČR 2003 – 2013. Je s ním spojena hlavní ekonomická 
transformace. Původně ekonom, což zvýhodnilo jeho pozici během rozhodování o transformaci 
Československa, později České republiky. Je vnímán jako politický antipod Václava Havla, s nímž vede diskuse o 
otázkách úlohy občanské společnosti, angažovanosti ap. Díky svému charismatu dokázal prosadit svůj záměr, 
který se poté ukázal jako koncept transformace s mnoha nedostatky. Mezi jeho hlavní knihy patří: O tvář zítřka 
(1991), Rok málo či mnoho v dějinách země (1993), Mezi minulostí a budoucností (1996), Obhajoba 
zapomenutých myšlenek (1997), Co je europeismus (2006) ad. 
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... Zahraniční investoři ...  

MS: Je dobré se zeptat, jak vnímáte příchod zahraničních investorů, s nimiž vyjednávala vláda Petra 

Pitharta11, a poté otočení na českou cestu, kdy se privatizovalo právě na úvěr a do čela společností se 

dostali lidé, kteří dokázali napsat privatizační projekt a požádat o investiční úvěr, ale byla to pouze 

slova na papíře.  

JW: To, že příchod zahraničního kapitálu je nezbytný, se ukázalo později. Na druhou stranu - masivní 

příchod zahraničního kapitálu koncem devadesátých let nevedl ke šťastnému stavu třeba 

v bankovnictví, dnes právě tento sektor je ve vlastnictví zahraničních společností. Přiznám se, že ani 

ex post nevidím jednoduché řešení. Dle mého pohledu se mělo méně spěchat, proces měl být 

pomalejší. Měl zde být částečný příchod zahraničního kapitálu, ale i částečná privatizace malá, 

střední a poté by mohlo dojít ke koncentraci. Umožnit těm, kteří se osvědčili, privatizovat větší celky. 

Tím, že zde byl tlak udělat vše hrozně rychle, vzniklo mnoho obtíží. Nebylo to možné.  

MS: Díky tomu vznikají velké transakční náklady. Je dobré uvést, že Československo bylo zemí s malým 

státním dluhem a mělo pohledávky za zeměmi východního bloku. Během dvaceti let budování 

kapitalismu se dokázal vytvořit dluh, který je násobkem dluhu výchozího. Vy se domníváte, že ani 

zahraniční investoři mnohdy nejsou všespásní? 

JW: Určitě nejsou všespásní. Je otázkou, zdali je pro zemi a hospodářství dobré, aby klíčová odvětví 

byla v rukou zahraničních investorů.  

MS: Klíčová odvětví v Československu? 

JW: Bankovnictví, automobilový průmysl, strojírenství. 

MS: Soudíte, že když někdo se v zahraničí rozhodne, že opustí Českou republiku, znamená to velké 

otazníky zaměstnaností nad rozvojem toho či onoho odvětví? Takovým případem byly cukrovary. 

Francouzi rozhodli o politice v potravinářském průmyslu, a nebyl tam vlastenecký cit a ohled. Narážíte 

na to, že některé společnosti přistupují k tomuto sektoru čistě z utilitaristických důvodů?  

JW: Pochopitelně. Je to i otázka personálního rozvoje Čechů, jelikož v zahraničních společnostech, a 

já jsem to zažil v Komerční bance, ale je to i všude jinde, se do vyšších manažerských pozic dostávají 

cizinci přicházející ze zahraniční, třebaže kvalifikačně bývají o třídu níže než třeba domácí lidé. Je tam 

vazba, důvěra i jazyk sdílený s mateřskou společností, proto oni řídí a obsazují klíčové posty. To je 

jedna věc. Druhá věc je silný odtok dividend do ciziny. Je to např. v bankovnictví, kdy ty banky fungují 

dobře a generují zisky, ale dividendy odtékají tam. Zde si myslím, že taková privatizace byla vynucená 

chybami, které se staly před tím. Nejprve se šlo českou cestou, bankovnictví, průmysl byl zplundrován 

a poté byl velmi levně zprivatizován do rukou zahraničních vlastníků. Bylo to nešťastné pro naši 

ekonomiku z hlediska postavení domácího kapitálu.  
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 Petr Pithart *1941, český politik, právník na Univerzitě Karlově, jeden ze signatářů Charty 77. Během 
normalizace se kromě svého zaměstnání věnoval esejistice a spolu s kolegy vytváří dílo Češi v dějinách nové 
doby. Po roce 1989 se stává jedním z vůdců Občanského fóra a v roce 1992 českým premiérem. Po neúspěších 
v politice odchází na právnickou fakultu a v roce 1996 se navrací do politiky jako senátor z KDU – ČSL, kde 
působí do současnosti. Jeho politický styl lze označit za nekonfrontační.   
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... Důsledky politiky ...  

MS: Jinými slovy, mělo se postupovat dle českého doporučení: „Pospíchej pomalu …“? 

JW: Soudím, že spěch s vírou, že vše vyřeší trh, způsobil velké škody. Byl jsem kritikem tohoto 

přístupu. V polovině devadesátých let jsem se vrátil ze Spojených států, kde jsem byl na doktorském 

programu, a viděl jsem ty věci zdálky, ale také optikou fungujícího kapitalismu v USA.  

MS: To jste přijel do doby, kdy se hovořilo o středoevropském tygrovi?  

JW: To ano, ale poté v roce 1996 či 1997 následoval jeden skandál za druhým, co se týče tunelování 

fondů, pádů bank. Najednou se ukázalo, jak je systém obrovsky děravý. Ekonomika šla dolů. V tom 

okamžiku jsem zažil lidi od Klause, kteří tvrdili, že vše je v pořádku, a tázali se: „Co se vám nelíbí, 

cožpak neteče voda či není chléb?“ Tito lidé, jako by odmítali uznat, že existuje nějaký vážný 

problém. Tvrdili: nějaká čísla přece nejsou podstatná. V této situaci si vzpomínám na Kamilu 

Bendovou, díky níž jsem se znal s Václavem Bendou, jenž patřil mezi skalní stoupence této linie. 

Soudím, že tehdy vznik Unie svobody, rozštěpení ODS bylo logickým důsledkem toho, že situace byla 

neudržitelná. Na druhé straně byl Václav Klaus, který nebyl ochoten přiznat skutečný stav věcí.  

JW: Bylo to logické vyústění situace. Tehdy jsem do Unie svobody vstoupil a za čtyřkoalici jsem 

kandidoval do pražského zastupitelstva Hlavního města Prahy. Je zvláštní, jak se podařilo Unii 

svobody stigmatizovat pomyslným „sarajevským komplexem“12, což odvedlo pozornost od 

podstatného, a kvůli tomu také strana mimo jiné postupně zanikla.   

MS: Nu, strany vznikají a zanikají. 

JW: Ano, zanikají, přestože US měla svou historickou úlohu a splnila ji, neříkám, že zcela ideálně. 

Rozhodně šla směrem, který byl potřeba v dané historické situaci.  

... Bankovnictví a jeho proměny ...  

MS: Je vhodné položit otázku, jak vnímáte fenomén konstituce českého bankovnictví? To mělo jinou 

úlohu v socialistickém plánovaném systému. Nejprve šel plán a jeho hmotné vyjádření a později 

peníze. Jak se podle vás rodil nový bankovní systém? Zpočátku zde byly pouze státní banky. 

Zvláštností bylo, že Češi měli velké úspory. Jak se díváte na zrod tohoto důležitého odvětví?  

JW: Byl to těžký porod. Co se týče významu bankovnictví pro transformaci, pochopil jsem, že největší 

význam byla racionální alokace zdrojů, protože v rámci úvěrování přichází projekt a žádosti o úvěr. 

Pokud systém funguje správně, dá zelenou dobrým, nadějným záměrům a zastaví ty špatné a 

podvodné, proto dobré fungování bankovního systému je klíčové pro transformaci a pro rozvoj 

hospodářství. Problém toho českého bankovního systému byl ten, že rozlišovací schopnost neměl, a 

pokud ji měl, byla velmi slabá. Nebo ji měl velmi vychýlenou směrem k těm, kdo zaplatili či se 

s někým znali, zkrátka měli správné kontakty,… 

MS: … měli „sociální kapitál“, který dokázali svým umem proměnit v kapitál hmotný.   
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 Sarajevský atentát byl spojen s lidmi z ODS Janem Rumlem a Ivanem Pilipem, kteří na sklonku roku 1997, když 
byl v na návštěvě v Sarajevu, vyzvali Václava Klause k odchodu z premiérského křesla.   
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JW: Na základě výše uvedeného můžeme tvrdit, že nedocházelo ke správné alokaci na projekty, které 

měly dostat peníze, oproti těm, které je dostat neměly. To nakonec vedlo k velké ekonomické ztrátě 

v polovině devadesátých let minulého století. Myslím si, že se však podařilo v tomto těžkém období 

vlastně nastavit procesy, které v bankách dnes fungují. Pracoval jsem na řízení rizik, nejprve tržních 

rizik a poté kreditních rizik. Myslím si, že systém na konci devadesátých let a počátku minulého 

desetiletí již počal fungovat, jak měl, a svou povahou přispěl ke stabilizaci ekonomiky.  

MS: Zde je důležité říci, že v počátku transformace byl boom, protože když se člověk podívá na 

statistiku bank, v roce 1990 je uváděno pouze šest bank, na konci roku 29 bank.  

JW: Myslím si, že to bylo způsobeno příliš velkým licenčním liberalismem.  

MS: Pokud někdo požádal o licenci, která se jevila jako věrohodná, měl mít možnost ji obdržet. 

Statistiky neklamou. Člověk se může tázat, proč lidé, kteří udělovali licence, postupovali tak rychle? 

Bylo tolik kvalitních projektů, že byly schváleny? Když půjdeme v historii bankovních licencí dále, 

zjistíme, že v roce 1992 bylo 46 bank a v roce 1993 57 bank.  

JW: Byl to projev neodpovědného liberalismu. Dejte jasné licenční podmínky a trh to vyřeší sám. Žel, 

trh vše nevyřešil a dopady onoho štědrého rozdávání licencí nesou daňoví poplatníci.  

MS: Váš postoj je takový, že centrální banka měla konat více?  

JW: Sluší se říci, že ČNB13 v této činnosti selhala. Dozor a licenční podmínky měly být tvrdší, a to jak 

z hlediska povolení, tak z hlediska průběžného dozoru. Zde byla politika „ode zdi ke zdi“, tedy od 

neliberální k ultra liberální.  

MS: Ano, ale jde budovat kapitalismus bez chyb? Roky 1990 – 1991 byly obdobím zahájení reformy - 

přechodu od plánu ke kapitalismu. Ekonomika šla velkými tempy dolů. Banky pomohly k obnově země 

i hospodářství, financovaly ji. Dá se říci, že banky napomohly velkému vzestupu. Měli bychom si také 

uvědomit, že nebyla velká nezaměstnanost, v porovnání s dneškem byla na třetinové úrovni. 

JW: Ano, bylo to období, kterému se říká bankovní socialismus. Vše má své důsledky.  

MS: Vámi zmíněný bankovní socialismus je slovem, kterému se brání lidé, kteří prováděli 

transformaci. Bylo to dědictví z privatizace. Je jednoduché jej popsat - banky měly fondy a ty vlastnily 

podniky, které financovaly mateřskými bankami. Vznikl pěkný propletenec. Toto se asi nemělo stát?  

JW: Banky by se asi neměly přímo podílet na řízení podniků. To byla problematická záležitost.  

MS: Je to zřejmé a v zahraničí nepraktikované. Existuje zeď mezi aktivitami v bance. Zde asi nebyli lidé 

patřičně obeznámeni s fungováním bank, proto se počalo na zelené louce. Pokud si člověk projde 

minulost bank, zjistí, že zde byla Živnobanka, která zajišťovala styk se zahraničím, platby cizincům a 

domácím subjektům, poté zde byla ČSOB, která financovala zahraniční obchod. Lidé, kteří v těchto 

bankách působili, měli asi mlhavou představu o fungování trhu, ale i těch byl zanedbatelný počet.  

JW: Kdybychom to měli shrnout, byla to kombinace malé zkušenost, špatné kvalifikovanosti a 

neochoty připustit rizika ultraliberálního pohledu, který zde zvítězil téměř ve všem.  

                                                           
13

 Česká národní banka, centrální banka České republiky vznikla v roce 1993 jako nástupce Státní banky 
československé, která fungovala do roku 1992.  
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MS: Nu, sluší se připomenout, že liberalismus není učení o chaosu, ale o svobodě vycházející 

z vnitřního řádu. U nás asi zvítězila bezbřehá svoboda a libovůle? 

JW: Proto říkám ultraliberální. U mnoha věcí to hraničilo s chaosem. Uplatňoval se princip: čím méně 

regulace, tím lépe.  

MS: Asi se zde nepředpokládalo, že cílem lidé, kteří budou usilovat o správu aktiv, kteří budou řídit 

banku, bude snaha přivlastnit si spravovaný majetek vkladatelů, a to se, žel, stalo.  

... Otázka transformace podniků ...  

MS: Pokročme dále. Jak se díváte na fungování financování podniků, které například šly do kuponové 

privatizace? Banky založily privatizační fondy, fondy vlastnily podniky. Vzniká otázka, zdali šlo jít jiným 

způsobem? Myslím tím na vstup zahraničních bank na český bankovní trh. 

JW: Zde byla nezdravá vazba. Vznikla zde cyklická propojenost mezi podniky – fondy – bankami – 

podniky. Byl tam konflikt zájmů. Podnik potřeboval peníze od banky, která z úvěrů žila, ale důležitost 

úvěru byla zesílena díky tomu, že podnik vlastnil fond banky. Podnik by za normálních okolností úvěr 

neměl získat, avšak protože to potřeboval fond, podnik potřebný úvěr dostal. Z hlediska 

krátkodobých cílů to pomohlo fondu, avšak z dlouhodobých perspektiv to nepomohlo bance a 

celému hospodářství.  

MS: Ano, lze říci, že v jistém ohledu proměna hospodářství byla dělána na krátkodobé bázi?    

JW: Nu, zde byl jasný konflikt zájmů, proto banky nesmí mít vlastnický podíl v podnicích, a je to tak 

správně. Zde regulátor v podobě ČNB chyboval, že ono propletené vlastnictví připustil. Abych se 

přiznal, žádný jasný názor, jak by to mělo být jinak, nemám. Je to otázka, zdali bylo správně, že banky 

zakládaly investiční fondy. Schéma masové kuponové privatizace se ukázalo nešťastné, jakkoliv se 

zdálo být geniální a úžasné v okamžiku, kdy se pro to získala veřejná podpora …  

MS: … lidí. Sluší se říci, že šlo o přerozdělení státního majetku. V roce 1948 byl majetek zabaven a lidé 

nyní dostali příležitost jej z části získat oním obrovským přerozdělením?  

JW: Asi ano, ale jak se říká, ďábel se skryl v detailu a detaily celého procesu redistribuce majetku byly 

nedomyšlené. Nyní si můžeme sednout a vymyslet, jak to měl být. Každopádně tam byla velká řada 

hrubých chyb, které žel nastaly. Jedna z nich jsou právě fondy, které vznikly z ničeho nic, viz 

Harvardské fondy a jiné. Právě skrze fondy nám vznikli velcí miliardáři, nad jejichž jměním se člověk 

pozastavuje.  

MS: Nu, ale pokud by nebylo některých z nich, slavné kuponové privatizace by se zúčastnilo daleko 

méně lidí, nebyla by to masová záležitost. 

JW: Proto říkám, že nedokážu jednoznačně říci, jak by to mělo být, neznám výsledek možných 

scénářů, byť privatizace, jak dopadla, není potěšitelná. Na druhou stranu vzbudila velkou důvěru, 

velké naděje, pak ale přinesla velkou desilusi a negativní pohled na systém jako takový. Domnívám 

se, že z dnešního pohledu kuponovou privatizaci nemůžeme hodnotit.  

MS: Ano, avšak kvůli tomu člověk snad nemůže negovat celý transformační proces, označit jej za 

chybný, špatný?   
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JW: Je dobré připomenout, že kromě podvodníků zde byly fondy, které hospodařily dobře a 

odpovědně se svěřeným majetkem. Zadruhé, privatizace přinesla obrovskou roztříštěnost a na burze 

bylo obchodováno asi 1700 titulů.  

MS: Ano, byli jsme zemí, která má snad nejvíce titulů na občana, a to i ve srovnání s vyspělými 

kapitalistickými zeměmi.  

JW: Cenová funkce trhu prakticky selhala, stejně byla většina titulů z burzy stažena.  

MS: Tituly, které se měly obchodovat, se neobchodovaly, i když lidé měli příležitost.  

JW: Vlastně to byl celý proces redistribuce majetku. Myslím si, že v paměti mám záznam, jak se mě 

babička ptala, kam ty kupony má investovat. Bylo těžké se rozhodovat. Myslel jsem, že dobrá 

společnost byla Credit Anstalt, která zakládala fond. Je to rakouská banka s tradicí a jistě to bude 

dobrý fond. Babička to tam vložila, avšak ten fond ovládl Motoinvest14 a z těch jejich prostředků zbyla 

nula, neboť to bylo úplně vytunelované. Tak se stalo v mnoha případech. 

MS: Mnohdy lidé měli oči pro pláč. 

JW: Ano, lidé prakticky viděli šanci v možnosti ovládnutí fondu, vyvedení aktiv. To drobný investor 

neměl schopnost předvídat. Při ochraně drobných investorů, kteří participovali na kuponové 

privatizaci a privatizaci vůbec, stát selhal.  

MS: Lze tyto problémy považovat za vedlejší efekt záměru, tedy jako to, co nebylo uvažováno a s čím 

se nepočítalo? V zahraničí, pokud někdo kradl, tuneloval a podváděl, byl patřičně odsouzen. Zde byli 

odsouzeni jednotlivci, a ještě se zpožděním, a proto to lidé považovali za křivdu a za nespravedlnost. 

JW: V zahraničí se to také stává, ale ne tak masivně jako v České republice. 

... Burza, její význam a kontexty ...  

MS: Vy jste zmínil otázku burzy. Ta měla fungovat jako prostor pro redistribuci majetku, bohatství, 

kdy člověk mohl koupit a prodat tituly privatizovaných podniků, dále měla odrážet cenu podniků a 

v neposlední řadě prostor, kam si podnikatelé chodí pro kapitál. Poukazoval jste na to, že svou funkci 

v tomto ohledu nesehrála.  

JW: Rozhodně ne u té většiny privatizovaných podniků. Trh s těmi 1700 tituly nebyl likvidní, stav na 

burze neodpovídal realitě. To je na samostatnou diskusi o burze. Myslím si, že do jisté míry zklamala, 

a to proto, že na ní nedochází k žádným emisím kapitálu. A když ano, tak emise je malá. Dá se 

s nadsázkou říci, že jsme zde měli umělý trh s akciemi a kapitálový trh v tom pravém slova smyslu 

neexistoval, jako tomu bylo v Polsku, Maďarsku, kde trh fungoval. Na druhou stranu se však 

domnívám, že u těch likvidních titulů cenotvorná funkce existuje. 

MS: Ano, na Pražské burze se obchoduje pár emisí, je to bytostně spekulační trh. Cílem kapitálového 

trhu by mělo být získávání prostředků na kvalitní projekty a přitahování investorů. Emitenti spíše volí 
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 Motoinvest, společnost, která vznikla krátce po revoluci 1991, představitelem byl Pavel Tykač, Jan Dienstl, 
Aleš Tříska a jiní. Byla založena za účelem aktivit v kuponové privatizaci. Skupina ovládala prostřednictvím 
podílů majetek ve výši 80 mld. Kč. (?) Známá je angažovanost v Agrobance a CS Fondech. Praktiky skupiny 
Motoinvest jsou ukázkou dravého gründerského kapitalismu.   
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cestu přes banky. Nač jít na kapitálový trh, když máme banku? Lidé utvoří záměr a nežádají investory, 

ale banku. To také může být silně ovlivněno „evropskou kulturou“. 

JW: Myslím si, že je to neustále spjato s nešťastnou kuponovou privatizací, kdy fondy byly staženy, 

došlo ke koncentraci kapitálu. Nemohu si pomoci, onen duch nad trhem přetrvává. Možná tam hrají 

svou roli podmínky pro emisi akcií, a to z důvodu nákladů na jejich vydání. Proč to ale funguje zrovna 

v Polsku, Maďarsku? V tomto instituce kapitalismu selhává. Jak jsem uváděl, jdeme cestou pokusu a 

omylu. Omyly zde byly velké a nyní jsme v situaci, kdy můžeme říci, že bankovní systém jakžtakž 

funguje. Burza nám běží a občas se objeví nějaká emise. 

MS: Nesmíme zapomenout na energetickou burzu.  

JW: Ano, ale myslím si, že je to opět pro mě velký otazník, jelikož zde máme monopolní strukturu, a 

to v podobě ČEZ. Najednou řekneme, že zde budeme mít trh s elektrickou energií a budeme určovat 

ceny elektrické energie dle toho trhu. Člověk se selským rozumem vyvodí, že pokud je zde monopolní 

dodavatel, ovlivní velmi snadno ceny. Poté se přijde a řekne se, že tržní ceny budou regulovanými 

cenami. Tím se nepřímo umožní monopolnímu výrobci tlačit na zvyšování cen a zvyšování 

monopolních zisků. Opět je to „trh“ na nesprávném místě.  

MS: Možná je to pouze hra na trh a doplatí na to chudák spotřebitel.  

JW: Ano, považuji energetickou burzu do značné míry za hru na trh.  

MS: Vedle burzy měl být i regulátor, ale ten přišel s velkým časovým zpožděním. Byla to asi další 

chyba. Komise pro cenné papíry měla vzniknout hned při počátku fungování burzy a kapitálového trhu 

obecně.  

JW: Myslím si, že byla chyba, že regulace přišla tak pozdě.   

MS: V tomto sektoru následně vyprchala důvěra. Když instituce vznikla, byla po chvíli přesunuta pod 

křídla centrální banky, v tom je také paradox.  

JW:  Osobně nepovažuji za šťastné, že je to do jisté míry i pomsta lidí kolem Václava Klause ideji 

Komise pro cenné papíry, když byla sjednocena s ČNB. Neříkám, že vytvoření integrovaného dohledu 

je katastrofou, dlouhodobě bych mu ale nedůvěřoval. Je svým způsobem ojedinělý ve srovnání se 

západními zeměmi a Spojenými státy, tam jsou dohledy oddělené. Na jedné straně je zde argument, 

že se dohled může lépe koordinovat. Na straně druhé jistá nezávislost různých částí dohledu má své 

výhody. Pokud by byl dohled nefunkční, či nechtěl vidět jisté věci, je zde dohled jiný. Když máte vše 

na jedné hromadě a navíc bankovní radu centrální banky jmenuje jeden člověk (prezident), může 

dojít k tomu, že dohled v nějaké oblasti jednoduše selže. Soudím, že propojení je chybné. Neříkám, že 

se dnes děje něco strašného, ale je to dle mého pohledu nebezpečná tendence. Osobně jako člověk, 

jenž pracuje v řízení rizik a zabývá se systémovými věcmi, jsem spíše kritikem. Je zvláštní, že Komise 

pro cenné papíry opětovně byla zrušena a …  

MS: … byla integrována. 

JW: Tím mohl být dohled oslaben.  

MS: Možná se může zdát, že se ušetří úřednické místo.  
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JW: To jistě ano, i když počet pracovníků v České národní bance je stále vysoký. 

MS: Postupně se stav snižuje 

... Jeden z paradoxů transformace ...  

MS: Vidíte, narazili jsme na důležitou skutečnost. Jak se díváte na fakt, že Česká národní banka je 

jednou z institucí, která má od devadesátých let transformace záporné jmění? 

JW: Je to věc, o níž se centrální banka odmítá bavit, snaží se ji bagatelizovat, přičemž ztráta je více 

než minus 150 miliard. Není to rozhodně žádná legrace. Víme, že to vzniklo zejména přeceněním 

devizových rezerv. Týká se to problému, jelikož národní banka kumuluje rezervy, jako bychom zde 

měli fixní či řízený devizový režim, jelikož banky posléze musí nakupovat a prodávat, aby kurz byl 

zachován. My zde ale máme volný devizový režim. Martin Mandel15 z Vysoké školy ekonomické říká, 

že je běžné, když centrální banky ve volném režimu mají malé či minimální rezervy. Zde dle mého 

názoru vznikla systémová chyba. Na druhou stran je to možné považovat za obezřetnost, když 

centrální banka naakumulovala devizy, ale nerozpouštěla je.  Uměle tím drží hodnotu české koruny 

nízko a brání přílišnému zhodnocení. Cena za to je velká.  V okamžiku vstupu do eurozóny je to reálná 

ztráta, která bude muset být uhrazena. Nejedná se o účetní ztrátu, je to cosi, co bude muset být 

řešeno. Je zde také stanovisko Evropské centrální banky, že by národní centrální banka měla mít 

kladné jmění jako podmínku nezávislosti. Tím také vznikla diskuse okolo toho, proč to Česká národní 

banka odmítá a říká, že je to pouze účetní záležitost.  

MS: Můžeme říci, že je to dítě lidí, kteří v centrální bance působili v devadesátých letech, například 

Josefa Tošovského16? Právě v té době banka dělala takzvané sterilizační opatření s cílem zabránit 

narůstání peněz v ekonomice. Měnová politika byla upnuta ke stabilnímu kurzu koše měn.  

JW: Rezervy se vyčerpaly v letech 1996 – 1997 a blížily se k nule. Režim české koruny byl uvolněn, a 

přesto centrální banka devizové rezervy kumuluje prostřednictví klientských operací, když stát 

privatizuje a prodá cosi za miliardu eur. Tu předá centrální bance, která uloží prostředky v devizových 

rezervách. Tímto přístupem se centrální banka dostává do velkého devizového rizika, zvláště 

v období, kdy dochází k posilování koruny. To nás může sice těšit, ale Česká národní banka má velkou 

ztrátu, kterou nepokryje ani z ražebného, z tohoto klasického přijmu centrální banky.  

MS: Domníváte se, že právě to je jeden z pomyslných kostlivců?  

JW: To jistě, protože v okamžiku vstupu do eurozóny tato ztráta bude muset přejít do státního dluhu, 

zřejmě obligacemi. O takovém scénáři se uvažovalo. Je možné, aby stát emitoval obligace, jimiž se 

ztráta uhradí.  

                                                           
15

 Martin Mandel 1955?, český ekonom zaměřený na monetární ekonomii a mezinárodní finance. Působí na 
Vysoké škole ekonomické. V minulých dobách byl poradcem členů bankovní rady. Je členem redakčních rad 
odborných periodik. Mezi jeho díla patří Mezinárodní finance, Monetární ekonomie v malé otevřené 
ekonomice.  
16

 Josef Tošovský *1950, český bankéř, jenž začínal ve státní Živnobance. Změny roku 1989 jej katapultovaly do 
pozice guvernéra Státní banky československé a později České národní banky. V roce 1996 byl zvolen 
evropským bankéřem roku. V roce 1997 se stává premiérem první úřednické vlády po roce 1989. Po odchodu 
z této funkce se vrací do ČNB. Díky dobré reputaci mu byl nabídnut post v Bance pro mezinárodní platby 
v Basileji v Institutu pro finanční stabilitu.     
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MS: To je ale budoucnost. Zatím nejsme součástí eurozóny a ani horkými kandidáty na vstup.  

JW: Nejsme, ale je to kostlivec. Zdeněk Tůma17 nese spoluodpovědnost. Devizové rezervy neklesají, 

ale rostou. V rámci klientských operací centrální banky je nakupuje a dochází k přílivu kapitálu. Ony 

devizy u centrální banky končí, přesto centrální banka neintervenuje na otevřeném trhu.  

MS: Můžeme to považovat za výstražný bod, zdvižený prst? Pokud se Česká republika bude snažit být 

součástí eurozóny, je to nutné eliminovat.  

JW: Domnívám se, že tato situace není dlouhodobě udržitelná. Jedinou odpovědí, kterou Česká 

národní banka má, je, že se to v nějakém horizontu upraví, ztráta bude umořena třeba z ražebného a 

nastane konsolidace. Pokud by se kurz stabilizoval, je to v jistém horizontu možné. Jinak to není 

situace, která by mohla existovat dlouhodobě.  

MS: Člověk může slyšet názor: Česká národní banka je největším bankrotářem v České republice.  

JW: Na druhou stranu to asi není něco, co by ekonomiku a systém veřejné správy ohrožovalo. 

V nejhorším případě si centrální banka peníze může sama natisknout.  

MS: To rozhodně. Stačí jeden pokyn.  

... Otázka legislativy ...  

MS: Je dobré se zeptat na význam legislativy a rychlosti norem. Jde o to, že když se člověk zabývá 

změnami zákonů, může napočítat i čtyřicet změn u jedné normy. To se například týká zákona o 

bankách. To je cosi, co běžné není, že?  

JW: Právě u nás se říká, že náš právní systém je nepřehledný, neustále se mění, a i zde platí pospíchat 

pomalu. Měli bychom se snažit využívat zákonů, jak jsou. Soudím, že toto každý ví, pouze se to nedaří 

prosadit v praxi. Jde také o provázání obchodu a politiky. Změny zákonů vlastně probíhají na 

objednávku, tu pro toho, tu pro někoho jiného. Najednou přijde jedna skupina, která řekne, že v tom 

konkrétním paragrafu chce tuto větu, proto se to změní. Poté přijde někdo jiný a změní se to zpět. Je 

to tedy neustálé měnění tam a zpět. Není to snad o nevůli, či že bychom nevěděli, ale jak je 

partikulárními zájmy ovládána politika a náš legislativní proces. Viděl jsem to i na úrovni hlavního 

města Prahy. Zastupitelstvo sice nemá legislativní pravomoc, ale … 

MS: … má možnost vytvářet vyhlášky.  

JW: Je to vidět v dlouhodobých smlouvách a projektech. Měl jsem možnost se dívat na otázku 

výstavnictví. Je to pěkně vidět na územním plánu. Ten by měl být z hlediska veřejné správy jasný, 

měla by zde být koncepce, která je nad těmi partikulárními zájmy. Územní plán nám říká, kde všude 

budeme mít zájem stavět, a nakonec není kde vést silnici. Chybí tam zeleň a základní občanská 

vybavenost. Řekl bych, že územní plán je cosi, co dá hranice konkrétní soukromé aktivitě. Jestli 

veřejná správa nefunguje tímto způsobem, není nad partikulárními zájmy, územní plán funguje 

způsobem, jak jsem popsal. Jde se změnou dílčích změn. Nakonec je z toho guláš, chaos, … 

                                                           
17

 Zdeněk Tůma *1960, český monetární ekonom, vysokoškolský pedagog. V 90. letech působil v Evropské 
investiční bance, byl hlavním ekonomem Patria Finance. V roce 1999 byl jmenován do bankovní rady ČNB. Tu 
vedl do roku 2010, kdy neúspěšně kandidoval na primátora Prahy, třebaže TOP 09, za níž kandidoval, v Praze 
vyhrála. Nyní působí jako konzultant v KPMG a přednáší na IES FSV UK.      
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MS: … kočkopes, …     

JW: … jak kdo potřebuje.  

MS: Pokud se na nás dívají lidé ze zahraničí, Česká republika nemůže působit jako čitelný partner, 

jelikož změny jsou prováděny rychle, není zde koncepce a jsou prováděny ad hoc.  

JW: Územní plán je zákonem pro rozvoj města. Ten by měl být stabilní a v rámci něho by měly být 

jisté věci řešeny. Nemělo by se postupovat tak, že tu přijde investor a řekne: „Zde chci stavět …“ a na 

základě toho se vše poté změní. Tu se krátí zeleň atd. 

MS:  Praha shodou okolností byla pod tlakem developerů.  

JW: Ano, je to tak.  Zde jsou rozhodující developeři, kteří mají partikulární zájmy.  

MS: ORCO a jiné.  

JW: Poté jsou tu také spekulace s pozemky. Nejprve je to orná půda, poté někdo ornou půdu skoupí 

za levný peníz a územní plán se změní na stavební pozemky, čímž se vydělá stonásobně. To jsou 

opravdu strašné věci.  

MS: To je cosi, co má k mravnosti daleko.  

JW: Pochopitelně, že je to nemravné.  

MS: Sluší se říci, že rychlé změny zákonů a norem jsou přičítány naší integraci do Evropské unie.  

JW: To je skutečnost. Já jsem spíše proevropský a říkám, zaplať pánbůh za to, že se standardizujeme 

na základě zákonů, které možná nejsou dokonalé, ale přesto prošly nějakým vývojem a zkušeností.  

MS: Posledním, ale důležitým tematickým okruhem je otázka funkčnosti trhu v kontextu monopolů. 

Domníváte se, že je nedobré, když stát udržuje při životě monopoly? Mluvím o gigantech, které se 

postupně rozrůstají a již dnes sahají za hranice České republiky. Třeba ČEZ, že?  

JW: Soudím, že zde je velké nebezpečí liberálnímu pohledu, kdy vše chceme privatizovat a věříme, že 

trh vše vyřeší přesně tam, kde fungují monopolní struktury. Myslím si, že tam, kde je monopol, musí 

nastoupit antimonopolní úřad nebo regulace. Soudím, že tyto instituce ultraliberálnímu tlaku 

neodolávají a v naší zemi jsou slabé. Příkladem je právě zmíněný ČEZ a oblast elektrické energie. Lze 

to vidět i u vody či těchto utilit. S velkým nadšením se počala svěřovat tato infrastruktura soukromým 

společnostem, například v Praze je to Veolia. Nedošlo k prodeji, privatizaci vodohospodářské 

infrastruktury, došlo k prodeji správcovské společnosti PVK, která fakturuje a využívá 

vodohospodářskou infrastrukturu. Najednou došlo k pronájmu ne na patnáct let či na jinou 

rozumnou dobu, ale dokonce na třicet let. To vytvořilo problém, jenž se dnes se zděšením řeší. Kvůli 

tomuto monopolu nemá Praha nárok na dotace na čističku odpadních vod. Předpokládalo se, jak to 

vše bude úžasně fungovat a cena vody se nebude zvyšovat. Pochopitelně se ten monopolní 

provozovatel snaží zvyšovat cenu vody, a to v rámci omezení, která jsou daná logikou fungování 

monopolů, dopady jsou přesto zřejmé. V těchto oblastech je role veřejné správy mnohem silnější. 

Opět byla v průběhu transformace role regulace podceněná. Dnes si to zpětně začínáme uvědomovat 

a hledáme nějaká řešení. Dá se říci, že v situaci, kdy už je pozdě. Monopoly jsou na dlouhou dobu 

v soukromých rukou.  
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MS: Ano, ale to je právě to, že regulátor má regulovat, a ne být regulován regulovaným.  

JW: Úřad, stát je pod vlivem monopolu. Neustále kroužíme kolem otázky, zdali je kapitalismus 

demokratický, či demokracie kapitalistická? Jde o to, zdali veřejná správa je dost silná, aby dokázala 

regulovat a dokázala nastavit hranice trhu.  

MS: Zde se vracíme k otázce občanské angažovanosti. Pokud se člověku cosi nelíbí, má možnost volby, 

možnost vystoupit a jít i protestovat.  

JW: Jistě, možná to občas nastává, že se občané angažují. Neměla by to být chvilková záležitost. 

Angažovanost by se neměla projevit jen tak, že lidé jednou za pár let vyjdou do ulic, ale poté se 

opětovně zavřou do svých domovů a nestarají se. Soudím, že důležitější je kontinuální angažovanost 

na místní úrovni v politických stranách, místních hnutích, neziskových organizacích. Řekl bych, že 

nepolitická politika a občanská společnost ne snad úplně chybí, možná teprve vzniká a rozvíjí se.  

... Otázka budoucnosti ...  

MS: Jak vnímáte budoucnost prizmatem zkušeností, o nichž jsme hovořili? Bylo mi řečeno profesorem 

Potůčkem, že Česká republika nemá dostatečně funkční veřejnou správu. Díky tomu se posouváme 

spíše směrem na Východ než na Západ, který jsme měli zájem dostihnout a být jeho integrální 

součástí. 

JW: Spíše jsem mírný optimista, a to díky tomu, že jsme součástí Evropské unie, a doufejme, že jí 

zůstaneme. Doufejme, že nenastane nějaký štěpící proces, kdy by vznikla dvourychlostní unie, tedy 

států na okraji a států, které jsou součástí eurozóny a jsou díky euru integrovanější. Hodně si o tento 

směr koledujeme. Evropská unie pro mě osobně je garantem toho, že spíše konvergujeme 

k vyspělejším standardům, než divergujeme. Osobně mám pocit, že se nám daří z něčeho se poučit. 

Na druhou stranu vyléčení politiky a politických stran, to je asi před námi. Snad k nějaké reflexi 

politiky došlo a společnost si uvědomuje vážnost existujícího problému, že by se s tím cosi mělo dělat. 

Poté je třeba, aby lidé šli volit, aby volili strany, které nejenže říkají pěkné věci a mají pěkné 

billboardy s pěknými děvčaty, ale je pro ně rozhodující, zda působí zdravě a solidně. To závisí na 

hlubším pohledu než na opačném, jenž je charakteristický pasivitou.                                

MS: Děkuji Vám za barvitý popis doby nedávné prizmatem vaší zkušenosti.              

P.S.:    

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy kapitalismu a demokracie?  

 
JW: Máte-li na mysli účast v privatizaci, pak pouze jako drobný kuponový investor. V roce 1991 jsem 

odcestoval s rodinou do USA na Pennsylvania State University na doktorandské studium a posléze na 

University of California v Los Angeles jako Assistant Professor. Do USA jsem odjížděl s tím, že chci 

získat zkušenosti nejen z vědeckého světa, ale také ze země, kde demokracie a kapitalismus poměrně 

dobře funguje, a přivést je zpět. Proto jsme se také v roce 1996 vrátili do Prahy. A právě proto jsem 

se nemohl vyhnout kritickému pohledu na to, jak se tehdy náš mladý kapitalismus a celý 

demokratický systém tehdy vyvíjel. Také proto jsem se poměrně hodně angažoval při vzniku Unie 

svobody a čtyřkoalice, což mne vlastně přivedlo do aktivnější politiky. Bylo to uskupení, které do jisté 

míry splnilo svou roli, a je škoda, že nevydrželo dodnes, ale to je na jinou diskusi. 
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MS: Účastnil jste se kuponové privatizace jako velké příležitosti k obnově kapitalismu? 
 
JW: Ano, účastnil jsem se, protože jsem ale byl v zahraničí, využil jsem nějaký fond, který snad 

nakonec nedopadl úplně katastrofálně. Vzpomínám si, že jsem ovšem naší babičce, která se mne 

ptala, poradil investiční fond Creditanstalt. Říkal jsem si, že jde o fond zavedené rakouské banky, 

která nepřipustí špatnou správu svěřených prostředků. Chtěl jsem babičce poradit něco hodně 

konzervativního. Výsledek byl bohužel katastrofální, fond později ovládla skupina okolo Motoinvestu 

a konečný výnos byl nula! Bohužel, v řadě případů toto tunelování nebylo vyšetřeno a z těchto 

procesů, které se z pohledu selského rozumu jeví jako krádeže za bílého dne, se rekrutovali naši 

dnešní miliardáři a velcí kapitalisté, kteří drží naši křehkou demokracii pod krkem. 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou ono 
rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 
Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

JW: I tento proces jsem sledoval zdáli, mluvil jsem o tom i v USA s mnoha Čechy a Slováky. Z této 

perspektivy se to zdálo být úplně zbytečné a nešťastné. Československo mělo velmi dobré jméno, po 

rozdělení si nás pletli s Jugoslávií a ptali se, zda u nás také jezdí tanky apod. Dnes, kdy se více hovoří o 

institut referenda, se zdá být neuvěřitelné, že k odtržení došlo bez (slovenského) referenda.  Dodnes 

není úplně jasné, jak by mohlo dopadnout. Pokud by si Slováci odtržení opravdu odhlasovali, neměl 

bych námitek. Takto si nejsem úplně jist, zda nešlo o politicky účelový krok, na němž se spolu s 

Mečiarem podepsal i Václav Klaus. Máte pravdu, že opětovné nalezení se v Evropské unii dává smysl, 

pokud ji ovšem lidé, jako je Václav Klaus, nepomohou zase rozbourat. 

 

 

      

Dialog o transformaci o školství s Janou Strakovou18,19:  

JS: V Ústavu pro informace ve vzdělávání pracuji na výzkumech vědomostí a dovedností. Vyučuji na 

Univerzitě Karlově na katedře pedagogiky Filosofické fakulty a Pedagogické fakultě.  

MS: Pokud bychom se podívali trochu zpět, co pro vás znamená rok 1989? Jaké možnosti dle vás 

otevřel? Jak se očekávání, která jste si do této změny vkládala a naplnila se? Není tento rok příliš 

démonizován v kontextu jiných, možná důležitějších dějinných bodů, jenž společnost naměřovaly tam, 

kde dnes jsme?  

JS: Pro mne osobně rok 1989 znamenal v životě zásadní změnu. Také proto, že jsem vystudovala 

fyziku, vystudovala jsem fyzikální elektroniku a optiku a vykonávala jsem práci v této oblasti. V roce 

1989 jsem pracovala na Matematicko – fyzikální fakultě na katedře fyziky nízkých teplot. Poté, co zde 

došlo k politickým změnám, jsem se rozhodla, že již není důvod se skrývat a že by člověk měl začít 

                                                           
18

 Jana Straková *1960, analytička v oblasti vzdělání s přihlédnutím na vzdělání základní a střední, z publikací: 
Nerovné šance na vzdělávání (2006), Nerovnosti ve vzdělávání (2010), Diverzita a diferenciace ve vzdělávání 
(2011).    
19

 Dialog byl nahrán ve středu 9. února 2011 ve večerních hodinách v Ústavu pro informace ve vzdělávání 
Senovážné náměstí 26, Praha 1. 
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dělat něco jiného, užitečného. Spolu s přáteli jsme založili První obnovené reálné gymnázium a já 

jsem se od té doby začala věnovat vzdělávání. Rok 1989 byl pro mne zásadně přelomový, vezmeme-li 

to též z profesního hlediska. Tato změna byla ovšem nedůležitá ve srovnání se zcela zásadními 

změnami, které proběhly ve společnosti. Co se mě týká, nemyslím si, že by byl rok 1989 

démonizován. 

MS: Může nám jít o to, že zásadní změny probíhaly v následných letech.  

JS: Můžeme samozřejmě negativně vnímat současnost, můžeme se nad řadou věcí pozastavovat, 

můžeme mít pocit, že naše očekávání růžové budoucnosti nebyla naplněna. Pro mne je ovšem zcela 

zásadní, že žijeme ve svobodné zemi, můžeme cestovat, kam chceme, můžeme nést odpovědnost za 

své životy a rozhodování.  

MS: Možná to bylo chybně pochopeno. Rok 1989 byl vykročením. Rok 1990 potvrzením, že 

komunismus zde skončil, byť někteří lidé se k němu hlásili. Rok 1991 byl zahájením zásadních reforem, 

hlavně hospodářských, které přesměrovaly ekonomiku, která byla obrácena na Východ, opět na 

Západ. Na základě změny režimu, jste změnila ne jen profesi, ale celý obor. 

JS: Po roce 1990 jsem se podílela za založení Prvního obnoveného reálného gymnázia s kolegou 

Šteflem20. Tam jsem působila do roku 1996. Co se týče Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, 

tak to je pozdější projekt. Institut založil profesor Matějů21 v roce 2002 a já jsem se stala jeho členkou 

nedlouho po založení. 

... Otázky minulosti ...  

MS: Než přejdeme k otázce školství a současnosti, jak vnímáte minulý režim a realizovatelnost 

ideologie komunismu? 

JS: Minulý režim vnímám jednoznačně negativně. Ideologie komunismu je mi protivná. A to i přesto, 

že je pro mne hodně důležité zachování sociálního státu a společenské soudržnosti a že eliminace 

vzdělanostních nerovností je pro mne nejdůležitějším odborným tématem.    

MS: Je možné považovat procesy kolem roku 1989 za jasné vyvrácení komunistické utopie a vítězství 

liberální demokracie? 

JS:  Nevím, co přesně označujete za komunistickou utopii. Různí aktéři realizovali komunistické ideje 

v různých dobách a kontextech rozmanitými způsoby. Myslím, že procesy kolem roku 1989 dokládají, 

že forma realizace komunistických idejí, která byla ve 20. století v zemích východní Evropy, byla 

neudržitelná. Komunistickou utopii, ať už pod ní rozumíme cokoli, nelze empiricky vyvrátit. Vždy 

budou lidé, kteří budou argumentovat, že oni ji naplní jinak a lépe. 

                                                           
20

 Štefl *1956? 
21

 Petr Matějů *1950, český sociolog věnující se otázce vzdělanostní politice a nerovností vznikající ze vzdělání, 
sociální mobilitou, konkurenceschopností, sociální transformací. Před rokem 1989 působil jako vědecký 
pracovník v Ústavu pro filosofii a sociologii. ČSAV. Po roce 1989 působil v Sociologickém ústavu a přednášel na 
domácích i zahraničních univerzitách. V letech 1998 – 2002 byl poslancem Parlamentu ČR za US, kde se zabýval 
školskou tématikou s orientací na vysoké školy, vědu a výzkum. Zakládal sdružení ISEA, působil jako náměstek 
na ministerstvu školství, od roku 2008 jako předseda Grantové agentury ČR. Z jeho díla: Zpráva o vývoji české 
společnosti 1989 – 1998, Nerovnost, spravedlnosti, politika (2000), Nerovné šance ve vzdělávání (2006), aj.    
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MS: Co dle vás znamenalo budování demokracie v kontextu čtyřicetileté zátěže totality? 

JS: Ne znamenalo, ale znamená. Demokracie u nás v žádném případě není dobudována. Až teprve 

v posledních letech jsem si začala plně uvědomovat, jak moc jsou Češi poznamenáni totalitní 

minulostí a jak obtížné je budovat občanskou společnost, bez které se žádná demokracie neobejde. 

Zdá se mi, že Češi nemají žádnou hrdost, příliš adorují úspěch a mají velice servilní přístup 

k představitelům moci. Ruku v ruce s podřízeností jde také nadřazenost, která se projevuje velmi 

malou tolerancí k menšinovým názorům a lidem, kteří se nějakým způsobem odlišují.  K veřejným 

otázkám mají Češi poraženecký přístup, chybí jim angažovanost a víra v to, že mohou něco ovlivnit. 

Neumějí se domlouvat, hledat kompromisy, věří v jednoduchá řešení prosazovaná z pozice síly, a to 

vše si myslím, že je dědictví totality. 

MS: Jak vnímáte pozitivní rozpomínání se na minulost? Není to výraz ztráty paměti vůči hrůzám 

režimu, které páchal? Není to také výraz toho, že mnozí z nás nemají zájem žít ve svobodě a potřebují 

péči a jistoty? 

JS: Masivní pozitivní resentimenty na minulost ve mně vzbuzují pocit beznaděje. Vlastně úplně 

nerozumím tomu, jak mohli Češi tak rychle zapomenout na nesvobodu socialistického 

Československa. Osobně si skutečně začínám myslet, že většina spoluobčanů svobodu nepotřebuje. 

Nejenom, že potřebují péči a jistoty, ale že touží po autoritách, které jim řeknou, co je správné, a 

které zařídí, aby se měli dobře. 

... Proměny školství ...  

MS: Vaším hlavním polem působnosti je analýza úrovně vzdělanosti základního a střední školství. Co 

nabízelo socialistické školství? Je zřejmé, že ještě v devadesátých letech se čeští studenti umísťovali na 

předních příčkách v matematice, přírodních oborech. Pokud si člověk vzpomene na Ivana Pilipa22, 

ministra školství v devadesátých letech, možná se mu chvála školství vybaví. Co podle vás nabízelo 

školství minulého režimu, neboť výsledky v devadesátých letech jsou jeho slušným oceněním. Jaké 

přednosti mělo a jaké mělo nedostatky? Kam byly upřeny cíle proměny?   

JS: Pro mne je hodně obtížné přemýšlet o pozitivech socialistického školství. Vidím pouze to, že se 

některé věci směly učit a o některých se vůbec mluvit nemohlo. Učitelé byli pod obrovským tlakem. 

Vidím pouze obrovskou nesvobodu, která je pro socialistické školství charakteristická. Asi i to 

socialistické školství mělo nějaká pozitiva, nicméně musím říci, že negativa mi připadají tak zásadní, 

že o pozitivech nechci příliš přemýšlet. Jistě naše socialistické školství vybavovalo děti poměrně 

detailními znalostmi například v přírodovědných předmětech. Kladlo velký důraz na přírodovědné 

předměty a matematiku. Když jsme porovnali osnovy českých škol v devadesátých letech s osnovami 

v zahraničí, zjistili jsme, že u nás máme dvojnásobné množství hodin přírodovědných předmětů, než 

je průměr OECD. To byl jeden z důvodů, proč naše děti v těch přírodovědných předmětech excelovaly 

během srovnávacích studií. Ony nabyly velké množství vědomostí. Škola na ně vykonávala velký tlak. 

Byl tam moment přijímacích zkoušek, kde se nějakým způsobem učivo rekapitulovalo. Byl kladen 

velký důraz na to, aby děti byly dobře připraveny na další stupeň škol. Tím pádem řada vědomostí 

                                                           
22

 Ivan Pilip *1963, ekonom a politik. Zpočátku politik Křesťansko-demokratické strany. Působil ve vládách 
Václava Klause jako ministr školství a financí. Sám Klaus o něm hovořil jako o svém nástupci. Po problémech 
v ODS v roce 1997 stranu opouští a spoluzakládá Unii svobody. Po odchodu z politiky působil jako viceprezident 
Evropské investiční banky. Nyní je podnikatel v oboru realit.     
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krátkodobě v těch dětech utkvěla a ony následně prokazovaly dobré výsledky v komparativních 

testech. Znalosti v matematice byly také lepší, než jsou dnes. To je podle mne skutečnost, která je 

zajímavá. My hovoříme o tom, že se výsledky českých žáků zhoršily. Zdá se mi, že jde převážně o 

zhoršení v matematice. Čtenářská gramotnost nikdy nebyla valná. My jsme se neučili číst, ani v té 

socialistické škole, ani ve škole dnešní. Neučili jsme se diskutovat o věcech a vytvářet si vlastní názor, 

argumentovat, vyjadřovat se, to jsou věci, na které česká škola klade malý důraz, a to se vlastně 

projevilo ve srovnání s ostatními zeměmi již v devadesátých letech.  

... Sestupný trend ...  

MS: Ale až nyní se hovoří o úpadku „gramotnosti“ v roce 2010 – 2011, již zde přece byla, pouze na ni 

nebylo tak vidět, nemluvilo se o ní. 

JS: Nic se s tím také nedělalo. Od devadesátých let Česká republika dosahovala podprůměrných 

výsledků v testech čtenářské gramotnosti. Tyto testy zjišťují, jak jsou lidé schopni porozumět 

čtenému textu a jestli jsou schopni k němu zaujmout nějaké stanovisko. Stejné trendy byly 

pozorovány u všech věkových kategorií. V roce 1998 proběhl výzkum funkční gramotnosti dospělých 

a tam také Česká republika dopadla velmi špatně, co se týkalo literární gramotnosti, což je dovednost 

pracovat se souvislým textem. Špatná úroveň čtenářské gramotnosti je velmi silnou a stabilní 

charakteristikou českého vzdělávacího systému. Další charakteristikou, jak již jsem řekla, byly dobré 

vědomosti v přírodovědných předmětech. Poté je tam matematika, kde došlo k velkému propadu, 

který podle mého názoru souvisí se školou, nicméně není tam přímo příčinná souvislost … Naproti 

tomu ve čtenářské gramotnosti tam byl kontinuální sestup, jenž je dán tím, že děti méně čtou – škola 

se na kultivaci čtenářské gramotnosti nikdy nepodílela. Ale ještě k té matematice. Zhoršení nespočívá 

v tom, že studenti se neučí sčítat tři a tři  - a poté to neumí. Je zřejmé, že dříve ve škole dělali něco, co 

vedlo k jisté myšlenkové kultivaci. Následně dokázali řešit jisté úlohy. Není úplně zřejmé, jak to, co 

děti dělaly ve škole, vedlo k jejich dovednosti řešit určité typy úloh. Zdá se mi, že tento problém je 

velká výzva pro výzkumníky, aby přemýšleli o tom, co škola v oblasti výuky matematiky dříve žákům a 

studentům poskytovala a co již jim neposkytuje.  

MS: Pokud jste zmínila neslavný test gramotnosti, tak čím si vysvětlujete, že na prvních místech jsou 

země Jižní Korea či Švédsko. Co je tou příčinou?  

JS: Řada výzkumníků hledá odpověď na otázku: „Co činí některé systémy lepší než jiné“? Opakovaně 

se ukazuje, že odpověď není jednoduchá. Systémy jsou velice složité a jsou ovlivněny kontexty, ve 

kterých fungují. Všechny komparativní výzkumy v této oblasti selhávají, jelikož nejsou schopny 

poskytnout na tuto otázku jednoduché odpovědi. Přesto se ukazuje, že určité kroky vzdělávací 

politiky vedou k jistým úspěchům. Též se ukazuje, že v různých vývojových fázích vzdělávacího 

systému se účinná opatření liší. Pro český vzdělávací systém ve fázi, v níž se nachází, jedna z věcí, na 

které je nutné klást důraz, je vzdělávání a výběr učitelů. Ukazuje se například, že řada systému 

dospěla k tomu, že je nutné mít méně učitelů, tedy mít i naplněnější třídy, ale je nutné dbát na to, 

aby do pedagogické činnosti šli ti nejlepší a aby byli také dobře zaplaceni.  

MS: Je to asi ideál, aby žáky a studenty učili nejlepší. Realita kulhá.  
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... Kritické hlasy ...  

MS: Právě v roce 2008 profesor Petr Piťha23 ve své velké kritice vyslovil tezi, že absolventi 

pedagogických fakult jsou na tom mnohdy hůře než lidé, kteří dříve absolvovali učitelský ústav. Možná 

je to vychýlená interpretace skutečnosti, ale zde jde o to, že pedagogické fakulty se staly ústavy, které 

jsou „odpadovými“, pokud užiji nepěkný příměr. 

JS: Na toto máme i empirické doklady. Společnost SCIO má doklady o tom, že lidé, kteří se hlásí na 

pedagogické fakulty, jsou z hlediska testů studijních předpokladů v posledním decilu či dvou decilech. 

U nás to skutečně takto funguje, že tam chodí lidé, kteří se nedostanou jinam.  

MS: Jak systém postavit tak, aby budoucí občané byli vzděláváni těmi nejlepšími?  

JS: My se můžeme poučit z jiných zemí. Například v Koreji nabírají do pedagogického studia méně 

učitelů, mají na ně daleko přísnější výběrová kritéria. Tím pádem utvoří z učitelské profese daleko 

prestižnější záležitost. Některé systémy také dbají na to, aby lidé, u nichž se ukáže, že nemají 

učitelské předpoklady, mohli odejít do jiného zaměstnání. Existují programy jako ve Velké Británii – 

Teach first, v USA Teach for America, kde jsou vynikající absolventi neučitelských oborů získáváni a 

vycvičeni pro to, aby nastoupili do škol na dva roky. Mnoho z nich tam zůstane natrvalo. Je jim 

věnována velká péče. Pochopitelně důležitost školy a vzdělávání je v systémech, které dbají o kvalitu 

učitelů, daleko více propagována. Když jste schopen nasměrovat lidi k nákupu jogurtů Jogobella, tak 

jste jistě též schopen ovlivňovat i to, aby považovali vzdělání za důležité, aby učitelská profese byla 

více oceněna. To je věc nějaké sady opatření. Soudím, že i propagační kampaň tam hraje svou 

významnou roli. To, co je také důležité - jakým způsobem se vyvíjí učitelský plat. Česká republika platí 

své učitele mizerně. V Education at a Glance vidíme, že čeští učitelé jsou jedni z nejhůře placených 

učitelů v zemích OECD a také, že Česká republika je jednou z nejméně investujících zemí do oblasti 

vzdělávání, porovnáváme-li podíl  HDP, který do vzdělávání investujeme. Není důležité pouze, jaká je 

aktuální mzda, ale také, jak se platy vyvíjejí v čase. Pokud máte plat, jenž je na počátku kariéry nízký a 

strmě roste, tak riskujete, že tam půjdou lidé, kteří nejsou příliš dobří a kteří tam budou zůstávat 

proto, že mají vidinu většího výdělku. Pokud máte na začátku slušný plat a velmi mírný nárůst, tak se 

ukazuje, že tam jdou lidé, kteří jsou dobří a jsou slušně zaplacení, ovšem jejich motivace, proč tam 

pak zůstávají, není primárně finanční, a proto máte větší šanci, že tam budete mít kvalitní lidi. Je celá 

řada takovýchto faktorů. Dále je důležité, jak je nastaven kariérní řád, zdali se lidé mohou dále 

vzdělávat, rozvíjet a co je též důležité, jaké mají ředitele. Zdali jsou ředitelé pro svou profesi dobře 

připravováni, jestli vnímají zodpovědnost za řízení výuky, což je aspekt, který my naprosto 

zanedbáváme. Ředitelé mají velké pravomoci a nejsou pro tu svou funkci adekvátně vzděláváni. 

Nemáme definováno, jak vypadá kvalitní práce učitele, ani jak vypadá kvalitní práce ředitele. 

V některých zemích jsou ředitelé dva roky připravováni na to, aby se těmi řediteli mohli stát. U nás se 

ředitelům dostává vzdělávání ex post. Je z devadesáti procent zaměřené na manažerské dovednosti.  

                                                           
23

 Petr Piťha *1938, český katolický kněz, bohemista, lingvista. Vystudoval lingvistiku na FF UK. Působil na MFF 
UK i na brněnské univerzitě. Na MFF UK zakládá obor matematická lingvistika. V sedmdesátých letech působil 
v Leidenu. S Tomášem Halíkem stojí za projektem Desetiletí duchovní obnovy. Po roce 1989 se orientoval na 
oblast výchovy a vzdělávání. V letech 1992 – 1994 zastával pozici ministra školství. Své práce věnuje tématům 
svatých, kteří se zapsali do historie středoevropského prostoru. V roce 2011 byl vyznamenán Medailí za 
zásluhy. Z jeho díla: Učíme stroje česky, Svatý Norbert, Jan Sarkander (1991), Češi a jejich svatí (1992), Učitelé, 
společnost, výchova (1999), Výchova, naděje společnosti (2006), Jedeme na pouť, Přišla jsem vám sloužit (2008)       
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... Možnosti řízení vzdělání ...  

MS: Vy jste se dotkla skutečnosti, že čeští ředitelé mají velkou pravomoc. Dobrý ředitel by měl být 

dobrým manažerem, s čímž též souvisí prostor působení. To si neodporuje. 

JS: Měl by řízení pedagogického procesu považovat minimálně za stejně důležité jako správu budov a 

vydělávání peněz. To je cosi, co u nás zatím není. Ředitelé mají spoustu manažerských povinností již 

proto, že mají právní subjektivitu a mají tak velké povinnosti. Na řízení pedagogického procesu zaprvé 

nezbývá čas a zadruhé - nikdo je také nehodnotí.  

MS: Dá se říci, že ředitel české školy podobně nakládá s inventářem jako s lidmi, které má řídit?  

JS: Je to hodně zjednodušené. Řadě ředitelů nezbývá sil na to, aby se zabývali řízením pedagogického 

procesu. Nejsou k tomu dostatečně vzděláni, ale to také od nich není vyžadováno.  

MS: Dle selského rozumu by člověk měl odpovídat za školu jako celek. V zahraničí toto není, že má 

ředitel lidi, kteří se starají o pomyslné hmotné věci jako je inventář.  

JS: Právní subjektivita je český vynález. Pochopitelně, ředitelé mají všelijaké odpovědnosti, ale řízení 

pedagogického procesu je nejdůležitější. Abych dala konkrétní příklad. Ve vyspělých zemích je zcela 

běžné, že ředitelé každý rok mají nějaké pohovory se svými učiteli, stanovují s nimi cíle, další 

vzdělávání, hodnotí jejich práci, stanovují kritéria, podle kterých budou hodnotit jejich práci, 

navštěvují systematicky jejich hodiny, zajímají se, jak se na ně učitelé připravují, jaké cíle chtějí 

dosáhnout, zdali je dosáhli. Velmi podrobně se seznamují s pedagogickou prací svých učitelů. To je u 

nás velmi výjimečné. U nás jsou hospitace ad hoc, nejsou stanovena kritéria pro hodnocení práce 

učitelů. Celému vzdělávacímu procesu je věnována velmi malá péče.  

MS: Nemilé zjištění, že? Inu, větší a angažovanější přístup. To se zjišťuje po více jak dvaceti letech, 

nebo je zde trend vycházející z minulosti?  

JS: Soudím, že práce učitelů je objektivně složitější, než byla dříve. Řekla bych, že současná doba 

klade na učitele nové nároky. Myslím si, že tím pádem kantoři potřebují větší podporu, protože 

vzdělávání na pedagogických fakultách se mnohde příliš nezměnilo. Oni tak nejsou pro nové úkoly 

vybaveni. To, myslím si, je důležité. Ředitel by měl být oporou v získávání nových dovedností ve 

vytyčování pedagogických cílů, a domnívám se, že to tak není. Je to komplex problémů, které sebou 

nese nová doba a uvolnění ve společnosti. Důležitá je změna v životě dětí, na kterou musí škola 

reagovat, a lidé, kteří ve škole jsou, na ni musí být dobře připraveni, což zatím bohužel nejsou. 

MS: Dá se říci, že dnes na základních a středních školách jsou kantoři, kteří čerpají z toho, co se naučili 

během minulého režimu.  

JS: Soudím, že jejich cílem je, aby měli svoji misi definovanou stejně, jako měli dříve. Ve své podstatě 

se definice učitelského povolání nezměnila. To, zdá se mi, že by se mělo udělat, neboť i cíle jsou již 

jiné. Učitelé byli vychováváni k tomu, že mají předepsané osnovy, že osnovy musí probrat. Inspekce 

je kontroluje, zdali jsou na stránce v učebnici, na které by měli být, když je druhý týden v květnu. 

Úkolem kantorů bylo připravit děti ke zkouškám na vyšší stupeň škol. To znamená probrat s nimi 

učivo, přesvědčit se, že je u přijímacích zkoušek budou znát. Takto, tímto způsobem, byl úkol 

definován oficiálně. Bylo jasné, jak má vypadat oficiální hodina, že má začínat zápisem do třídnice, 
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poté má být zkoušení, poté má být výklad, poté shrnutí, procvičování. Učitelé měli svou práci 

„nalinkovánu“, vymezenu. Osobně si myslím, že aktuálně ve vztahu ke vzdělávání obecně panuje ve 

společnosti bezradnost - jak mezi rodiči, tak mezi učiteli. Vůbec nevíme, co by mělo být primárním 

cílem vzdělávání a výchovy, k čemu má primárně vzdělání a výchova směřovat nejen na školách, ale 

také v rodinách. O tom jako společnost velmi málo přemýšlíme a málo se tím zabýváme. Bez 

pojmenování a vyjasnění tohoto problému se nemůžeme pohnout dále.  

... Jaké vzdělání? ...  

MS: Zkusme to. Co je dle vás primární funkcí vzdělání v jednadvacátém století? 

JS: Myslím si, že škola by měla hrát daleko větší funkci výchovnou. Nyní někteří odborníci, kteří se 

vzděláváním zabývají, říkají, že by škola nemusela vůbec existovat, že děti vědomosti nabudou po 

Internetu, že bychom mohli zůstat u toho. Naprosto s tím nesouhlasím a zejména proto, že si myslím, 

že je velmi důležité, že v té škole jsou děti spolu a že se v ní musí naučit spolu vyjít, naučit se 

spolupracovat, přizpůsobovat se jinými lidem, nějakým způsobem obhajovat své názory, 

přizpůsobovat se názorům jiných, přizpůsobovat se pravidlům. To, myslím si, je velmi důležité. Toto 

by měl být - vedle motivování žáků k objevování a poznávání - primární úkol základní školy. Učitelé by 

to také tímto způsobem měli vnímat. Velmi by se jim ulevilo, jelikož v současné době řada z nich cítí, 

že by děti měli daleko více vychovávat, a říkají, že výchovou tráví značnou část svého času. Mají pocit, 

že již neučí, pouze vychovávají, že zanedbávají svoji hlavní práci, která je předávání poznatků. Myslím 

si, že pokud bychom si vyjasnili, že důležitou rolí školy je výchova a osobnostní a sociální rozvoj dětí, 

řada učitelů by spokojeněji dělala to, co intuitivně cítí, že by dělat měli. Dělali by to vědomě a 

radostně. To je jedna rovina. Na druhou stranu jsou zde banální věci, o nichž si myslím, že jim 

nevěnujeme dostatek prostoru. Změnil se pracovní trh, změnila se společnost. Máme dostupné 

poznatky na Internetu, a proto škola musí daleko více se zaměřit na motivaci dětí ke vzdělání, aby je 

naučila chtít se vzdělávat po celý život, aby je vybavila dovedností k tomu, aby se vzdělávali. Soudím, 

že v současné době je hodně důležité, aby je naučila sociálním a personálním dovednostem, neboť i 

na pracovním trhu jsou personální dovednosti důležitější, než byly dříve. Spolupráce je důležitější a 

lidé pochopitelně musí být také schopni přemýšlet, musí být schopni argumentovat. To je velkým 

dluhem zejména gymnázií. Zdá se mi, že gymnázia, která vychovávají elity, nekladou nedostatečný 

důraz na rozvoj myšlenkových dovedností.   

MS: V rámci zkoumání minulosti jsem se setkal s jedním mladým pedagogem, jenž působí na 

Filosofické fakultě Universitě Karlovy. Na mou otázku, co by vzdělaný člověk, jenž chce obstát v této 

společnosti, měl znát, tak mi řekl, že by měl být znalý svého jazyka, umět pracovat s počítačem, měl 

by být dosti vnímavý ke svému okolí. Vztahoval to k člověku se základním vzděláním. Zmínila jste 

gymnázia, kde lidé neumějí patřičně argumentovat. Něco se naučíme, ale nezabýváme se souvislostmi 

věcí. Dnes svět je založen na práci s tím, že člověk jednotlivé entity dává dohromady a závisí na tom, 

jak s nimi lidé dokážou pracovat, poté může být bohatá společnost i jako celek.  

JS: Nyní je takovým hitem se tázat, jak přimět mladé lidi, aby se věnovali vědecké práci. Jak je přimět, 

aby se věnovali přírodovědným oborům. Řada gymnázií nemůže přimět děti k tomu, aby se věnovaly 

přírodovědnému bádání, ovšem ve škole žádné přírodovědné bádání neprobíhá! Žáci nemají 

příležitost k tomu, aby navrhovali experimenty, učili se tvořit hypotézy, přemýšleli, jak by se daly 

hypotézy ověřovat. Pokud by se toto učili, tak by jim to bylo užitečné nejen ve vědecké práci, ale i v 

jiných disciplínách, získali by užitečné myšlenkové návyky. My potřebujeme, aby se mladí lidé naučili 
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přemýšlet. A také, aby se naučili spolu domlouvat. My se mezi sebou domlouvat neumíme. Máme 

velmi konfrontační způsob mluvy a neumíme dosahovat konsensu. To je způsobeno tím, že nejsme 

schopni pracovat s růzností názorů, protože k řadě témat diskuse neprobíhá. Nejsme schopni 

precizně formulovat myšlenky a precizně se dobírat eventuálních stanovisek. Vidím zde celou řadu 

míst, která by měla škola - ať základní, či střední výukou - „pokrýt“.  

MS: Ano, hovor, dialog. Když člověk s někým vede dialog, má občas pocit, že lidé vedou spíše 

monology než dialogy a vzájemně si nenaslouchají.  

JS: Právě, o to jde.  

MS: Člověk se táže, jak by to mělo být. Často je nám dáván západ za příklad. Američané dokáží skvěle 

diskutovat a obhajovat své postoje. Je otázkou, zdali diskuse je patřičně plodná či zda je diskuse o 

faktech, nebo o pocitech.  

JS: To se mají učit ve škole. Nemyslím si, že by škola neměla učit žádná fakta či že by neměla pracovat 

s fakty. To jsem neřekla a také si to nemyslím. Nemyslím si, že by škola měla být primárně zábavnou. 

Jsem přesvědčena, že se v ní děti musí naučit tvrdě pracovat, chceme-li dosahovat jistých výsledků. 

To se obecně ze společnosti vytrácí. Soudím, že děti obecně rozmazlujeme, a to jak v rodinách, tak ve 

škole. Řekla bych, že by děti měly být vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, uvědomování si 

pravidel tam musí být také. Je nutné diskutovat na základě faktů. Učit se diskusi, učit se práci s fakty, 

je také důležité. To se však nenaučíme, když nediskutujeme. Když neděláme výzkumnou práci, 

snažíme se ta fakta si pouze osvojit. V podstatě je nepoužíváme ke své vlastní myšlenkové práci.  

MS: Jen tak čistě přebíráme názory druhých.  

... Vzdělání a kvalita demokracie ...  

MS: Soudím, že dobrá demokracie je založena na skutečnosti, že každý občan by měl prezentovat svůj 

postoj a snažit se jej patřičně zdůvodnit. Soudíte, že kvalita školství determinuje i budoucí kvalitu 

demokracie?  

JS: Řekla bych, že školství je obrovsky důležité. Můžeme se dohadovat, kde je „slepice“ a kde „vejce“. 

Jaká je společnost, taková je škola. Mohu to obrátit do pořadí: jaká je škola, taková je společnost. Se 

společností se nedá nic dělat, se školou se nedá nic dělat? Na školství je přece možno usilovně 

pracovat. Myslím, že se má více mluvit o tom, jaký význam má vzdělání pro společnost, mluvíme o 

tom málo. Od školy jsme dosud očekávali, že si dítě ze školy odnese pouze vysvědčení, toto chápání 

školy si neseme z komunismu. Že vysvědčení dítě oprávní ke vstupu do dalších stupňů vzdělání. My 

jsme nikdy neočekávali a neočekáváme, že se děti něco užitečného ve škole naučí. My neočekáváme, 

že pobyt ve škole bude pro dítě stimulující … 

MS: … formotvorné.  

JS: My pouze očekáváme, že jej dovede k certifikátu a maximálně jej připraví na přijímací zkoušky. To 

však v současné době není relevantní uvažování. V současné době se skutečně na vyšší stupeň škol 

dostane každý. Pokud jej škola nenaučí ničemu užitečnému, tak mu vysvědčení – certifikát – není 

zárukou úspěchu v životě. Pokud rodiče uvažují zcela sobecky a mají zájem pouze o blaho svých dětí, 
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tak by měli mít od školy jistá očekávání a měli by od školy vyžadovat, aby v ní jejich děti dělaly něco 

smysluplného, aby byly pozitivně formovány a aby se tam něco pozitivního naučily.  

... Nutnost srovnání v systému a kontexty ...  

MS: Domníváte se, že by bylo dobré vytvořit žebříček základních a středních škol, prostřednictvím 

něhož by si rodiče mohli vybírat jednotlivé školy, jelikož v té a té škole se dobře učí matematika, jazyky 

– něco podobného, jako se dělá skóre vysokých škol. Soudíte, že by to pomohlo?  

JS: Soudím, že toto je naprosto špatná cesta. Je zřejmé, že si rodiče chtějí pro své děti školy vybírat. 

To je pochopitelné. Od nich nemůžeme nic jiného chtít. Nemyslím si ale, že systém má být postaven 

na tom, že si rodič vybere tu nejlepší školu pro své dítě a my mu k tomu poskytneme všechny 

informace. Dívám se na to z pozice společnosti a jejím zájmem je, aby všechny školy byly stejně dobré 

a aby v nich všechny děti získaly srovnatelně kvalitní vzdělání. Musí usilovat o to, aby pro rodiče 

nebylo důležité, kam pošle své dítě. Pošle-li dítě do nejbližší školy, ví, že tam jeho dítě dostane velmi 

solidní základ vzdělávání. Nemusí pečlivě vybírat školu tak, že by přes noc stál fronty, aby mu tam 

dítě vzali. My si neuvědomujeme, že se v současné době vzdělávací systém České republiky nesmírně 

rozjíždí. Máme školy, které se těší mezi rodiči velké oblibě, což je někdy dáno pouze tím, že škola 

prostřednictvím ředitele dělá dobré P.R., nemusí to mít jiný důvod. Rodiče vodí své děti k zápisu a 

v rámci něj si školy děti vyberou a již při vstupu jsou děti vybírány dle akademických schopností. Vede 

to k tomu, že máme školy, které se čím dál tím více profilují jako školy pro děti z podnětných rodin a 

školy pro děti pocházející z nepodnětného rodinného prostředí. Školy, kde děti dosahují dobrých 

výsledků a naopak. Když uděláme žebříček, tak stejně to bude žebříček dle toho, z jakých rodin – s 

jakým socio-ekonomickým statusem ty děti ve škole máme. Myslím si, že snažit se, aby všechny školy 

byly stejně dobré, není jen v zájmu společnosti, ale že je to v zájmu i rodičů. Je důležité, aby všechny 

školy poskytovaly slušný vzdělávací standard.  

MS: To ve mně evokuje větu: „Státe, starej se!“ Na druhou stranu - člověk může uvažovat tak, že je to 

jejich dítě a nechť oni vyvinou tlak. Je to iluzorní, ale tento způsob uvažování prosazoval Milton 

Friedman24. Možná to není dobrý příklad pro Evropu.  

 JS: Rodiče mají být vedeni k tomu, aby se starali, aby se zajímali. Je ovšem řada rodičů, kteří nejsou 

schopni se postarat a nejsou schopni se zajímat. Není rozumné, abychom a priori vzdělání přiřazovali 

dle rodinného zázemí. To v sobě dlouhodobě nese velká rizika. Jako společnost se intuitivně kloníme 

k tomu, že bychom se ve vzdělávání měli zaměřit na elity, přestože mezinárodní výzkumy 

jednoznačně ukazují, že to není dobrá cesta. V řadě zemí se zlepšily výsledky vzdělávání, neboť místo 

toho, aby se zaměřili na vzdělávání elit, začali se zaměřovat na vzdělávání všech dětí. Je to legitimní 

rozhodnutí pro společnost, že se budeme zaměřovat na vzdělávání dětí z dobře situovaných rodin, že 

se budeme snažit vybrat děti i podle akademických předpokladů. Těm poté poskytneme jisté 

speciální vzdělávání. Budeme podporovat systém, v němž některé školy budou dobré a některé 

                                                           
24

 Milton Friedman (1912 – 2006), ekonom chicagské školy. Propagátor liberalismu, svobodného trhu a 
minimálních zásahů státu do hospodářství. Svými pracemi přispěl k rozvoji neoklasické ekonomie. Jeho 
nástrojem se stala matematika, formalizovaný jazyk ekonomie. Zabýval se otázkou inflace a peněz. Došel 
k závěru, že reálný růst měnové zásoby by měla růst tempem odrážející dlouhodobý vzestup hospodářství. 
Jedná se o „měnového autopilota“. Kromě toho přispěl k vyvrácení Phillipsovy křivky. Jeho zásadní práce: 
Kapitalismus a svoboda (1962), Teorie spotřební funkce (2011), Měnové dějiny USA (2008), v nichž přispěl 
k odhalení selhání FED. Některé publikace byly pro svůj úspěch několikrát vydány.   
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špatné. Soudím ale, že toto rozhodnutí musí společnost udělat vědomě s vědomím důsledků, které to 

bude mít. My jsme v současné době v situaci, že se vzdělávací systém „rozjíždí“. Vůbec 

nemonitorujeme jak, vůbec nevíme o tom, jak jsou děti přijímány do prvních tříd. Čas od času se 

dozvíme v novinách, že tam a tam stáli rodiče frontu. Dozvíme se od rodičů, že děti byly přijímány do 

první třídy na základě nějakých akademických testů. Nemáme však zmapováno, co se v systému děje. 

Náš systém se „rozjíždí“ jaksi maně. Společnost neudělala rozhodnutí, že to tak chce. Společnost si 

není vědoma důsledků a nebezpečí. To není dobře.  

MS: Kdo by se o to měl zajímat? Ministerstvo školství, rodiče, kterých se to týká?  

JS: O to se musí zajímat ministerstvo školství. Je to v zájmu státu samotného, v jeho zodpovědnosti. 

My zde jednou máme veřejné školství a úkolem státu je, aby zajistil všem dětem kvalitní vzdělávání. 

Ministerstvo školství musí monitorovat, co se v systému děje a přijímat opatření. Stát nemůže konat 

proti vůli občanů, ale minimálně může iniciovat diskusi. Musí upozornit na to, že selektivní vzdělávací 

systém může mít jisté důsledky. Kdo již by na to měl upozorňovat? Rodiče, kteří vzdělání nedoceňují, 

kteří je nejsou schopni posoudit, ti nejsou schopni pro své dítě školu vybrat. Pošlou dítě do sousední 

školy, a vůbec nebudou rozumět tomu, co se děje. Rodiče, kteří jsou vzdělaní a jsou si vědomi 

povinností, najdou pro dítě slušnou školu a v zásadě budou spokojeni, jelikož svému dítěti vybrali to 

nejlepší.  

MS: Vy se obáváte, že rozvírající se nůžky ve vzdělávání budou mít negativní výsledek, budou 

společnost štěpit.  

JS: Ano, budeme mít velké diference. Byť na to nemám důkazy, nicméně si myslím, že pro blaho 

společnosti je daleko důležitější, jak bude vzdělaná ta nižší vrstva obyvatelstva, než jak jsou vzdělané 

elity. Je otázkou, na jakou budoucnost si zakládáme, pokud se nebudeme starat o ty, kteří sami 

nejsou schopni  postarat se o sebe. Důkazy, že tato strategie vede ke zvýšené kriminalitě, ke 

zvýšeným výdajům v oblasti sociální, zde jsou v rámci zahraničních studií. Soudím, že to není triviální 

a že je to cosi, nad čím je nutné vážně se zamýšlet.  

... Otázka vize v systému ...  

MS: Dá se říci, že tomuto národu ujíždí vlak, pokud se podíváte na proměny školství v kontextu světa a 

více jak dvaceti let existence ve svobodném systému. Kde jsme dle vás mohli být a na čem jsme 

zaspali?  

JS: Co hlavně vidím, je, že zde nemáme žádnou vzdělávací politiku. Zde nebyla nikdy žádná vize, 

kterou by ministerstvo školství soustavně realizovalo. Je nutné si stanovit cíle, pro cíle získat 

veřejnost, monitorovat, jak se mi daří cíle plnit. To u nás neprobíhalo. Je to také způsobeno tím, že se 

nám ministři střídají každý rok. 

MS: Není kontinuita.  

JS: Ano. Je to tak, že pokud by kontinuita byla, každý ministr či většina ministrů by velmi ráda 

„skočila“ po něčem, co nastartoval jejich předchůdce. Každý do úřadu jde s vlastní agendou. Ta ale 

tvoří marginální část z toho, co by se tam mělo dělat. Určitě by každý ministr velmi radostně navázal 

na to, co nastartoval jeho předchůdce, nemusel by to vymýšlet a poté by si tam realizoval svou 

marginální agendu, jež by nemusela napáchat mnoho škod. V současné době je to tak, že vždy přijde 
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nový ministr s novými poradci. Neví, co by, školství příliš nerozumí. Zjistí, že chybí strategie, 

neprobíhají žádné dlouhodobé procesy. Vytvoří si vlastní agendu, za rok odejde. Začínáme opět 

znova. Myslím si, že toto je velká tragédie. Další věc, která mi připadá jako hodně zajímavá z hlediska 

vývoje vzdělávacího systému, je právě vývoj po revoluci. Po ní zde byla skupina nadšených lidí, kteří 

chtěli vzdělávání osvobodit. Začaly sem proudit projekty a programy ze zahraničí, jako je například 

program kritického myšlení, step by step, mozkově kompatibilní vzdělávání. Mnoho takovýchto 

programů. A řada učitelů byla velmi nadšená. Viděli, že věci jdou dělat jinak, že to někdo jiný dělá. 

Najednou získali do práce daleko větší chuť. Vznikl Klub přátel angažovaného myšlení. Učitelé se ve 

volném čase sjížděli, vzájemně se vzdělávali, pořádali dílny.  

MS: To bylo asi marginální.  

JS: Jednu chvíli to vypadalo, že je to kritický zástup učitelů. Poté byl důležitý moment, kdy se Česká 

republika počala zapojovat do mezinárodních struktur. Skupina lidí, která se kolem vzdělávací politiky 

motala, byla ovlivněna diskusemi probíhajícími v OECD. Hlavní myšlenkou bylo, že škola zaostává za 

společností a že je třeba se rychleji přizpůsobit potřebám moderního světa. Je nutné stanovit nové 

cíle. V OECD probíhala řada zajímavých projektů. Například projekt Defining and Selecting 

Competencies, který se snažil definovat, co jsou to ty vědomosti a dovednosti, které by se měl každý 

člověk v dnešní době naučit tak, že požádal o vyjádření významné osobnosti různých oblastí lidského 

konání. Čeští zástupci byli tímto děním silně ovlivněni. Následně nastartovali kurikulární reformu, o 

níž si myslím, že byla krokem správným směrem. Velký problém ovšem byl, že si mysleli, že pokud 

reformu propašují do legislativy, tak to je samo osobě dostatečné pro to, aby se reforma uskutečnila.  

MS: Napíšeme zákony a …  

JS: … tím se to stane. To je školácká chyba. A pořád se opakuje. Když byla diskuse v roce 2009 o 

reformě terciárního vzdělávání, tak se mi opětovně zdálo, že uvažování je obdobné. Napíšeme Bílou 

knihu, schválí ji vláda, a reformě již nemůže nic zabránit. Máme zkušenost ze základního a středního 

vzdělávání, že za reformu se nepostavil žádný ministr, neproběhla žádná kampaň, rodiče 

neporozuměli, co by reforma měla přinést a na co je dobrá. Také učitelé tomu neporozuměli. 

Výsledek je takový, že jsme na mrtvém bodě. Rozumím tomu, že řada lidí si spolu s profesorem 

Piťhou myslí, že reforma byla celá špatná. To jsou lidé, kteří věří tomu, že kdybychom se vrátili k 

metodám první republiky, tak by nám bylo dobře. Jiní lidé, jako například já, věří tomu, že to není 

možné. Společnost se posunula tak, že nám v současné době prvorepublikové metody nebudou nic 

platné. Soudím, že musíme hledat cesty, jak vzdělávat děti v dnešní době. Reforma v hrubém 

konceptu byla vykročením správným směrem. Realizace reformy byla ale tak špatná, že v současné 

době lidé, kteří ji propagovali, jsou z toho unaveni. Na základě toho soudím, že už nemá nikdo sil, aby 

to nějakým způsobem dotáhl. I ministerská garnitura kudy chodí, tudy prohlašuje, že na školách 

panuje bezbřehá svoboda, že si všichni dělají, co chtějí. A z toho vyvozují, že je nutné to vrátit zpět 

k jednotným osnovám a rákosce.  

MS: Pokud čtu dobře vaše slova, v tomto pohledu souhlasíte, aby byla ve školství vytvořena jistá 

uniformita …  

JS: Souhlasím, že by měly být minimální standardy v tom smyslu, že by stát definoval, co jsou to ty 

minimální dovednosti a znalosti, co by si každý absolvent povinného vzdělávání měl ze školy odnést. 
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Myslím si, že k tomu není možné přistupovat tak, jak k tomu přistupujeme nyní, že zde máme 

požadavky k testům …  

MS: SCIO či jiným … 

JS: ... nebo ministerským. Jsem přesvědčena, že standardy musí být definovány široce. Se všemi těmi 

dovednostmi, kompetencemi, které nejsou jednoduše měřitelné, testovatelné. Prostě proto, aby 

učitelé měli jasné cíle, ale aby tam byly zahrnuty cíle dovedností, i cíle výchovné. Aby bylo jasné, co 

všechno má škola člověka naučit, …  

MS: … ale také kultivovat.  

JS: Z toho jsme schopni měřit část. Testování není samospasitelné. Soudím, že definování cílů je 

důležité, zde neproběhlo a chybí nám zde. Zkušenosti z rozvinutých zemí ukazují, že je nutné učitelům 

poskytnout autonomii. Pokud ji neposkytnete, nebudete mít tam lidi, kteří budou přemýšlet a budou 

motivovaní, a kteří budou kreativně konat. Myslím si, že to mají být cíle minimální. Vidím, že řada 

učitelů, kteří jsou dobrými pedagogy, po nich volají. Mají pocit, že by skutečně potřebovali vědět, co 

se od nich vlastně žádá, co od nich společnost primárně požaduje. Oni jsou schopni požadavky 

rozvíjet, a to velmi kreativním způsobem. Chtějí však mít jasno v tom, že vlastně dávají dětem 

minimum, které je pro ně důležité, protože cítí vůči dětem velkou odpovědnost.  

MS: Domníváte se, že by měl znít hlas občanské společnosti, jenž by upozornil politiky na to, aby 

konali?  

JS: Řekla bych, že pokud se společnost nebude o vzdělávání starat a zajímat, že zde bude každá rada 

drahá, neboť výzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že česká společnost je se stavem 

vzdělávání spokojená. Je to dáno tím, že lidé od vzdělání nic neočekávají, tedy nemohou vykonávat 

tlak na lokální školy. Samozřejmě si myslím, že by rodiče měli více spolupracovat se svými lokálními 

školami. Též by měl být vyvíjen tlak na zřizovatele, na obce, aby věnovaly školám patřičnou 

pozornost. Je nutné, aby škola byla vnímána jako něco důležitého, něco, co skutečně potřebujeme, a 

to velmi kvalitní. Pokud se to nestane, politici se tomu věnovat nebudou a vždy to bude na posledním 

místě. Vždy lidé, kteří budou pověřováni ministerstvem školství, budou těmi, na něž to zbylo. 

Nebudou to ani ti nejlepší na řídící úrovni.  

MS: Dá se říci, že by se Češi měli rozhodnout, jaké chtějí školství, co by měl znát člověk, aby byl 

konkurenceschopný v novém tisíciletí, nebo se postupně začneme posouvat směrem na východ? Před 

více jak dvaceti lety jsme usilovali o návrat mezi demokratické státy Západu. Domníváte se, že 

nezájem, ignorance, vzájemně neposlouchané monology nikam nevedou? 

JS: Myslím si, že ano. Mám možnost to sledovat mezi zeměmi OECD. Dlouhodobě tam s nějakými 

přestávkami zastupuji Českou republiku v řídícím výboru výzkumu PISA. Vidím tam, jakým způsobem 

jsou schopni se s tím vypořádat kolegové ze zemí, které jsme na začátku devadesátých let vnímali 

jako ty, jež se mohou učit od nás. Pokud se podíváte na Litvu, Lotyšsko, Maďary, Estonce! Pokud se 

podíváte do Rumunska, Bulharska, tak vidíte, že tam dělají řadu chyb, avšak něco tam dělají. Můžeme 

si myslet, že je to dáno tím, že u nás vzdělávání bylo relativně dobré. Až nyní jsme se dostali do 

situace, kdy bychom měli pochopit, že vše není v pořádku. Vlastně jsme hřešili na to, že situace u nás 

byla dobrá. Oni objevili malér dříve a možná se dříve odpíchli od pomyslného dna. My jsme v situaci, 

kdybychom to měli udělat. Teď Česká republika přešlapuje na místě velmi nebezpečným způsobem.  
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MS: Možná se mýlím, nicméně mi problém školství připadá stejný evergreen mnohaleté řeči o 

důchodové reformě, neděje se nic. Pokud ovšem Čechům nezačne téct do bot. A školství je běh na 

dlouhou trať.  

JS: Ano, ale je minimálně třeba s tím během začít, a to koncepčním způsobem, tedy stanovit si 

dlouhodobější i krátkodobé cíle. To my však nemáme.  

MS: Dá se říci, že politické strany píšící do svých programů teze o školství mají podobu slohového 

cvičení bez konkrétního naplnění.  

JS: Hlavně si myslím, že nikdo vlastně nepředložil koncepci. U nás máme pouze dílčí opatření. Řekla 

bych, že například musí být propojeny kroky v základním, středním i ve vysokém školství. Zdálo se mi, 

že pokud jsme hovořili o reformě terciárního vzdělání, byla to izolovaná záležitost. Zde musí být jistá 

vize, která půjde přes celý vzdělávací systém. Jednotlivé složky se musejí vztahovat k jistému 

společnému cíli.  

MS: Asi člověk nemohl tušit, že po více jak dvaceti letech od vykročení k demokratizaci změn se 

dostaneme do situace, kdy budeme v některých oborech bojovat o začátek.  

JS: V devadesátých letech jsem si tuto otázku nekladla. Poté člověk zaznamenal varovné signály. Když 

se počala realizovat kurikuální reforma, tak bylo zřejmé, že takto to nepůjde. To bylo zřejmé. Fandila 

jsem sice ideám, ale věděla jsem, že společnost reformě nevěří, ale hlavně sami učitelé jí nerozumí. 

Viděla jsem, že se za ni nepostavil ministr, nezískala metodickou ani finanční podporu. Bylo zřejmé, že 

to nemůže dopadnout dobře. Ovšem překvapilo mě, že se vzdělávací výsledky zhoršily tak zásadně. 

Myslela jsem si, že se zhorší, sice jsem si nedovedla představit, že by se nezhoršovaly, ale zdá se mi, 

že se zhoršily příliš. Když jsme zveřejnili výsledky zkoumání matematicko – přírodního vzdělání v roce 

2007, nemohla jsem uvěřit, že je to tak zásadní. Doufala jsem, že výzkum PISA z roku 2009 ukáže, že 

to není tak zlé, ale potvrdil to. Hodně to souvisí s motivací dětí. Škola jednoduše není schopna děti 

motivovat. Ve výsledcích se může odrážet vztah k testům a veškerému školnímu konání. Soudím, že 

je to velmi varovný signál a měli bychom se tomu věnovat důkladněji. Nelze se jen rychle snažit 

udělat nějaká opatření. Systém od příhody k příhodě - to mi připadá, že takové politiky bylo dost, 

děláme to už dvacet let! Toto by pro nás měl být signál, že už bychom k tomu měli přistoupit 

koncepčně.  

MS: To je pohled váš, jako člověka, jenž se tím profesně zabývá. Je otázkou, zdali tak to bude 

pociťovat či vidět člověk, jenž je mimo systém. Lze říci, že kvalita demokracie se vyznačuje zájmem 

jednotlivců o věci veřejné a schopnosti argumentovat své teze. Žijeme sice v demokratickém systému, 

ale je otázkou, jak je demokracie autentická, nakolik se naše existence podílí na veřejném prostoru.  

JS: Zcela s vámi souhlasím. Odnesla jsem si z toho vlastní rozhodnutí, že to, co má největší smysl, je o 

vzdělání hovořit a mluvit o tom i s učiteli. Potřebujeme, aby se o problémy školství začali zajímat 

rodiče. Je třeba je patřičně vyděsit. Ale zároveň potřebujeme, aby kantoři věcem lépe rozuměli, 

protože se jinak nebudou schopni bránit. Když pan ministr přichází s nějakými nápady na plošné 

testování, tak vidíme, že se učitelé v tom vůbec neorientují. Nemůžeme se tak poučit z žádného 

vývoje v jiných zemích. Musíme si tak vše ozkoušet, abychom za deset let zjistili, že takto to skutečně 

nebylo dobře. To mi připadá smutné, proto si myslím, že je zde nutná osvěta na všech úrovních. Je to 

jediné, co nám pomůže. Nevěřím tomu, že se tyto věci dají nadekretovat. Potřebujeme poučenější 
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společnost, poučenější učitele a hlavně poučenější úředníky, kteří za školství rozhodují, zodpovídají, a 

to na všech frontách ministerstvem počínaje a regionální úrovní konče.  

MS: To jsou úkoly a je otázkou, zdali výzvy dojdou úspěšného naplnění, budou společností přijaty. Asi 

jiná cesta z bažiny nevede. Děkuji Vám za dialog nejen k tématu školství.        

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnila obnovy kapitalismu a demokracie?  

JS: Obnovy kapitalismu asi nijak, spíše obnovy občanské společnosti svým zapojením do činnosti řady 

nevládních a neziskových organizací. 

MS: Účastnila jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

JS: Ano. 

MS: Co jste říkala na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nevedlo náhodou 

ono rozdělení k eliminaci slovenského nacionalismu, což vyústilo v lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také v opětovné setkání v Evropské unii?       

JS: Myslím, že vývoj ukázal, že rozdělení Československa bylo v některých ohledech užitečné. V době 

rozdělování jsem tento proces nicméně nesla velmi nelibě. Velmi nemile mě překvapily nepřátelské 

emoce na obou stranách a osobně mi bylo líto, že k rozdělení dochází. 

 

 

Dialog o transformaci nejen v oblasti myšlení s Alešem Havlíčkem25,26: 

MS: Co pro vás byl rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Co jste si od něj sliboval, případně jak se 

sliby naplnily?  

AH: Před nedávnem jsem se shodou okolností bavil s kolegou Jiřím Chotašem o tom, jak to vypadalo 

v pátek 17. listopadu 1989, kdy jsme měli u nás filozofický seminář. Scházeli jsme se pravidelně 

v pátek odpoledne a Jirka se mě tehdy zeptal, zdali půjdeme na Albertov. Odpověděl jsem mu, že to 

pořádají svazáci a že nevidím důvod, proč bychom na něčem takovém měli participovat. Shodli jsme 

se na tom, že takových demonstrací bude ještě několik. Tehdy jsem samozřejmě netušil, co se 

všechno ten den a dny následující odehraje. Všechny změny, které potom nastaly, byly mnou 

vnímány velice pozitivně, neboť se najednou před námi otevřel prostor, který byl do té doby 

uzavřený.  

MS: Tím myslíte, že jste mohl svobodně hovořit, mohl jste jezdit na Západ ...  

                                                           
25

 Aleš Havlíček *1956, český filozof, vysokoškolský pedagog na Univerzitě J. E. Purkyně.  
26

 Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 8. prosince 2011 v odpoledních hodinách v prostorách 
redakce nakladatelství OIKOYMENH Černá 3, Praha 1, Nové Město. 
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AH: To samozřejmě byla jedna z takových věcí. Spíše šlo o to, že člověk mohl začít dělat věci, které do 

té doby dělat nemohl. V té době nějaká filozofie vůbec neexistovala.  

MS: Tehdy existoval jen marxismus – leninismus jako hlavní směr.  

AH: Ano, ale nelze redukovat filozofii na marxismus – leninismus. Ale ještě se chci vrátit k tomu 

prostoru, který se otevřel a přinesl nám vytoužené možnosti. Mohli jsme začít připravovat k vydání 

některé filozofické tituly, které již byly přeložené a do té doby vycházely pouze v samizdatu. Nyní byla 

šance, že by mohly vyjít oficiálně. A v této době různých bizarních změn se najednou ohlásil jeden 

kolega, zdali bych náhodou nechtěl začít učit. Zprvu jsem se tomu bránil, ale potom jsem si řekl, že to 

zkusím. Měl jsem něco připravené z doby, kdy jsem chodil na přednášky k Ladislavu Hejdánkovi. 

Tento krok mi zcela změnil život. Začal jsem dělat úplně něco jiného. Do té doby jsem filozofoval, 

nebo točil filmy a přitom topil v kotelně či programoval v Metě.  

MS: Dobrá, ale hovoříte o lidech, kteří s tím režimem nebyli konformní, kteří se vůči němu vyhraňovali.  

AH: Ano, ale nikdo asi dobrovolně nešel do kotelny. V METě také dělali lidé, kteří s režimem neměli 

problémy. Byli tam např. ze zdravotních důvodů.  

MS: Minulá doba člověka učila ostražitosti, taktu vůči svému okolí.  

AH: Jistě. Každý měl své metody, jak se vyhnout zbytečnému kontaktu s StB, jak poznat auto tajných 

policistů, stojící před domem, či jak se dostat tam, kam právě potřeboval. Toto všechno s novým 

režimem odpadlo, i když se v prvních letech nekomunistického zřízení člověku stávalo, že když šel 

navštívit některého ze známých, měl stále onen reflex a díval se kolem, zda tam nějaké auto či osoba 

nestojí. Tím se mu minulá doba připomínala.  Pokud jde o změnu v roce 1989, tak jsem si s ní 

nespojoval představy o ráji na zemi. Na nové době jsem oceňoval vyjádření obecné vůle, která ale, 

jak víme, trvá v takových situacích jen krátce … Bylo to období, kdy se konečně našlo větší množství 

lidí, kteří chtěli něco společného zrealizovat. Uběhlo ale pár měsíců a společná vůle se vytratila.  

MS: Sluší se říci, že právě ona společná vůle byla zejména proti něčemu než za něco. Když protestujete 

proti komunistům, je to něco jiného, než když máte říkat, co konkrétně byste místo komunistů sám 

realizoval.  

AH: To máte zcela pravdu, že první podnět nebyl tvořivý, ale odmítající … Známe to z dějin: když se 

Řekové spojili proti Peršanům, měli jednoho nepřítele, a sotva co byli Peršané poraženi, tak se 

Řekové začali mezi sebou dohadovat a vést mezi sebou války, a to tzv. války peloponéské. Podobná 

situace byla i u nás. Různorodé skupiny lidí byly schopny dát se dohromady právě díky negativnímu 

postoji, ať již v jakékoli podobě - vůči komunistům a komunistické straně. Až když se měly názorově 

shodnout, pro co konkrétně jsou, tak se ukázalo, že jsou mezi nimi velké názorové odchylky.  

… Komunismus …  

MS: Zůstaňme ještě v minulosti. Čím pro vás byla komunistická ideologie? Část svého produktivního 

života jste strávil v totalitě. Komunismus byl nazýván reálným socialismem … Cesta za komunismem 

uvízla na půli cesty.  

AH: Rozhodně to pro mě bylo něco, co mi znemožňovalo, zabránilo svobodně volit v tom smyslu, že 

mi nenabídlo možnosti, o kterých jsem uvažoval. Prostě některé možnosti komunistický režim 
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nepřipouštěl a nutil nás dělat věci, které se nám z mnoha důvodů příčily. A to mi tehdy asi nejvíc 

vadilo. 

MS: Otázku jsem také směřoval k tomu, zdali je ona ideologie ospravedlnitelná v kontextu utváření 

„spravedlivé společnosti“, i když je založena na revoluční bázi.  

AH: Nikoli, komunistická cesta nemá nic společného se spravedlností. Sice jsme v té době stále 

dokola slyšeli něco o rovnosti - ale jaká je to rovnost, když komunistická knížka vám otevírá dveře, 

které jsou ostatním zavřené? Navíc, ve spravedlivém státě musí totiž zůstat předmětem diskuse i 

základní principy, ne že budou nedotknutelné, protože to ideologie chce.  

MS: Akcentujete s komunismem hodnotu rovnosti.  

AH: S myšlenkou rovnosti mám velký problém. V jaké oblasti ji chcete vidět - v ekonomice, v politice, 

v rodině? Navíc, komunisté mnohem více než o rovnost usilovali o to, aby se lidé identifikovali s tím, 

co jim v různých podobách předkládali jako to nejlepší. Ale to bylo mnohdy v rozporu s jejich 

přesvědčením či představou o dobrém životě. Komunisté nutili lidi, pod různými výhružkami někdy i 

sankcemi, ztotožnit se s tím, co jim komunističtí ideologové předkládali, nebo sjednotit se na vnucené 

myšlence. Ale to nebylo sjednocení, o kterém jsme hovořili - tedy něco jako obecná vůle, … 

MS: … které by bylo spontánní.  

AH: To není tak, že se každý z nás na tom podílí určitým způsobem. Zde jde o sjednocení, že všichni 

vlastně musíme stejným způsobem vyjadřovat svůj vztah k něčemu, co je nám předloženo. A o tom 

se vlastně nediskutuje, jelikož se jedná o axiom, je to dané. S tím se musíme jeden vedle druhého 

identifikovat. Proces jednoty je dosažen tehdy, kdy se všichni identifikují právě s touto ideologií, 

kterou před nás někdo předloží.  

MS: Je tam absence svobody, kritického myšlení.  

AH: To pochopitelně také, ale též ztráta vlastní identity. Člověk přestává být plnohodnotným 

jedincem.  

… Filozofické základy komunismu …  

MS: Neukazuje se tento přístup u Platóna?  

AH: Podívejte se, hovořit o Platónovi je na dlouhou diskusi. Jsou různé interpretace jeho filozofie. 

Zmíněná pátá kniha Platónovy Politeie – Ústavy, o níž hovoříte, je velmi problematická. Nejprve si 

musíte uvědomit, že jde o dialog. To znamená, že musíte rozlišit, co v dialogu říkají jednotlivé 

postavy. Poté si musíte položit otázku, kde stojí autor dialogu, který v něm rozehrává drama, a také 

s jakým názorem ho můžete ztotožnit. V dialogu zaznívají různé názory, ale ne se všemi lze Platóna 

jako jeho autora ztotožnit. Některé z názorů mohou být předmětem Platónovy kritiky, jako např. 

nejlepší uspořádání obce ve zmíněné páté knize Politeie neboli Ústavy.  

MS: Dobrá, jsou myslitelé, jako je Karel R. Popper, kteří s takovým spojením a výkladem nesouhlasí.  

AH: Sám dobře víte, že proti Popperovi se vzedmula dost silná vlna již v době, kdy psal své dílo 

Otevřená společnost. Totéž platí i pro jeho druhý svazek věnovaný Hegelovi.   
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MS: Soudíte tedy, že budovat spravedlivou společnost je nutné jako ideál, jenž si neseme ve svém 

srdci? Je na nás, jak každý z nás toto naplní. Ať je každý sám veden svým záměrem, než aby se 

podvoloval záměrům někoho jiného? Ať si sám realizuje …  

AH: Člověk by měl vědět, že není jeden jediný, a že je zde něco, co jej překračuje. Vůči tomu, co jej 

překračuje, by měl umět najít vztah k nutnosti, „podvolení“ se. Nebude to tak, že vztah, ve kterém se 

má podvolit, má přijít z druhé strany, že jej k němu někdo donutí. Je nutné, aby na to jednotlivec 

přišel sám. V počátku jste se tázal na materialismus, zdali není možné žít jiným způsobem. Ano, jistou 

transcendenci, překročení, musí udělat člověk sám. Nemůžete jej k tomu nutit.  

MS: Z dnešního pohledu se vám ideologie komunismu jeví jako ideologie mimočasová. Tážu se proto, 

že jsou mezi námi lidé, kteří s tímto konceptem stále souhlasí.  

AH: Pro mě je dost důležitý přístup myslitele dvacátého století, což je Carl Schmitt. Ten, když hovoří o 

… a nyní nechám u Carla Schmitta některé jeho kroky z třicátých let … Rád bych se držel jeho textu, 

myšlenky, pojmu politična, v němž hovoří o tom, jak vzniká, kde vzniká. On vám řekne … a je to 

podobné jako když Patočka analyzuje Herakleita …, že je tam polemos, …  

MS: … což je boj.  

AH: Ten je pro toho Schmitta postaven na vztahu přítele a nepřítele. To však nejsou osobní přátelé či 

nepřátelé. To je přítel  - nepřítel v politickém slova smyslu. Tato dvojice vlastně představuje 

názorovou pluralitu. K tomu bych dodal ještě názor Arendtové, která Schmitta kritizuje, přitom ale 

zastává stejnou pozici, když říká, že pro vznik „politična“ je potřeba plurality. Což znamená, že je zde 

někdo jiný, kdo má jiný názor, a já tento názor připouštím a respektuji. Ten jiný, ten druhý, je 

nepřítelem v politickém smyslu, neboť zastává jiný názor než já.  

MS: Ano, ale toho Druhého musím respektovat, abych se s ním dokázal utkat v ideovém souboji, 

kdežto komunisté své ideové odpůrce likvidovali.  

AH: To je přesně to, co Carl Schmitt ukazuje. On to též ukazuje na liberalismu. Marxismus srovnává s 

liberalismem a ukazuje, že jedni či druzí usilují o to, aby toho druhého zlikvidovali, poněvadž jej 

neuznávají jako partnera. Dvojice přítel – nepřítel se poté vytratí jak u jednoho, tak u druhého. Mnozí 

liberálové mu nemohli přijít na jméno, neboť liberalismus srovnával s marxismem, jelikož říkal, že 

fungují na podobném principu. To proto, že zastánci oněch ideologií nejsou schopni a ochotni toho 

druhého uznat. Oni jej chtějí zlikvidovat.  

MS: Není to pak ochuzení pro celou společnost?  

AH: Samozřejmě. To je nám docela jasné. Podívejte se, co dnes nazýváme krizí - se všemi těmi 

hnutími, která se objevují; tak si při tom člověk znovu a znovu klade otázku, zdali si dokážeme 

představit … a člověk o tom také na přednáškách hovoří … na čem by měl být stát postaven? Má být 

postaven na tom, že si budeme všichni rovni, nebo má být postaven na naší různosti? Když budeme 

usilovat o to, že si budeme všichni rovni a že všichni budeme mít stejně, tak se zastaví ve společnosti 

pohyb. Společnost se může pohybovat pouze tehdy, když zde budete mít možnost, že budete lepší 

než někdo jiný.  
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MS: Mezi společenskými entitami bude patřičné napětí. To máte jako ve fyzice. Když chcete proud, 

musí tam být kladný i záporný pól.  

AH: Ano, ano.  

... Disent ...  

MS: Nakonec se proti komunismu a správě věcí postavili lidé, kteří byli sdruženi v Chartě 77. Byli to 

lidé, kteří si uvědomili, že k naplnění lidství, respektování práv se musí jít cestou vzdoru, protože režim 

byl usvědčen z nenaplňování toho, k čemu se zavázal.  

AH: Ano, ale oni sami najednou poznali, že když ten, kdo podlehne ideologii komunismu a je v jejím 

čele, nemá dojem, že jednotlivé, individuální bylo pošlapáváno. Mnohem hůře je na tom ten, kdo se 

stane pěšákem, řadovým člověkem. V tu chvíli si uvědomí, co s ním ta ideologie dělá, poněvadž se 

potlačuje jeho „já“ a on se nemůže realizovat. Pokud budete vysokým funkcionářem, tento problém 

mít nebudete - a tím pádem většina komunistů na to musela přijít až tehdy, když se dostali na samo 

dno. Kdyby zůstali nahoře, tak nevím, kdo by na to přišel.  

MS: Byla to taková zvláštní uzavřená společnost.  

AH: Ne všichni byli úplně uzavřeni. Někteří z nich byli schopni sebereflexe, avšak být v té funkci bylo 

pro ně pohodlné.  

MS: Narážíte třeba na pana Štrougala, jenž poté odstoupil?  

AH: Štrougal? O něm je zbytečné ztrácet slov. To - ať dělají historici, ať si to analyzují, ale z mého 

hlediska - hledat na nich kapku pozitivního - to nestojí za to, aby se tomu věnoval čas. 

… Demokracie …  

MS: Posuňme se ke společenskému řádu – a to k demokracii. Myslíte si, že jednou z možných koncepcí 

je liberální demokracie? Ano, byl to velký kyv od totalitní a státem řízené společnosti k pluralitě. Tak 

to pojímal Francis Fukuyama ...  

AH: Podívejte se, dobře víme, že mohou existovat různé kultury. Každá z kultur preferuje trochu něco 

jiného. Pro náš evropský kontinent je to stále ještě varianta, o kterou stojí za to usilovat a udržovat ji 

při životě. Sám si v tuto chvíli nedovedu představit nějakou jinou. Musíme ale vlastně přemýšlet o 

tom, že lidská přirozenost je, jak se říká špatná … V tom smyslu, že když člověku dáte prostor, 

příležitost k nepravosti, tak ji využije.  

MS: Nepřímo říkáte, že příležitost dělá zloděje - a to ovlivňuje společenský řád. 

AH: Ano, tak se to dá také říci. Skutečnost lidského směřování musíme vzít jako fakt. To není 

výjimečná věc. Tak jako jsme to měli s komunismem: tehdy jsme se o tom přesvědčili v rámci 

fungování jedné ideologie - a nyní si v rámci realizace liberální demokracie potvrzujeme, že to s těmi 

lidmi tak je. V současnosti musíme přemýšlet, co s tím lze vlastně udělat, aby se tato společnost 

opravdu nerozpadla. Velice dobře také víme, že společnost může být držena pohromadě určitými 

hodnotami, nebo také jednotlivci, kteří jsou v té společnosti důvěryhodní. Když se dnes podíváte po 

celé Evropě a hledáte tam důvěryhodného politika, o kterém by bylo možné říci, že by se mohl stát 
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předmětem následování, tak jej nenajdete. Jak se dnes posměšně říká „Merkozy“, když něco prohlásí 

ti dva, …  

MS: … tak je to považováno za platné …  

AH: … a vyvolává to úsměv.  

MS: Dobrá, vraťme se do české či středoevropské reality. První republika byla jistý vzor.  

… Osobnosti …  

AH: Měli jsme zde Havla … 

MS: … ten byl považován za pomyslného nástupce Masaryka … 

AH: … a filozofa na trůně.  

MS: Soudíte, že v tomto jsme měli štěstí?  

AH: Rozhodně. Jako člověk bych se mohl vyjádřit kritickými výhradami vůči panu Havlovi, ale celkově 

to pro nás bylo silně pozitivní. To, co znamenal ve světě, to se nikomu jinému nepodařilo.  

MS: Jak si to vysvětlujete, že byl znám v zahraničí?  

AH: I zde byl znám. Otázkou je, zdali se s ním po určité době lidé ztotožňovali, či ne.  

MS: Když člověk hovořil s Janem Sokolem, dozvěděl se, že v období normalizace lidé jako Havel nebyli 

běžným lidem známi.  

AH: Ano, ale taková byla minulost, avšak já jsem již mluvil o devadesátých letech. Když však přejdeme 

do osmdesátých let, tak to byl například Emanuel Mandler, jenž jednoznačně říkal, že jediná osoba, 

kterou znají … on hovořil nejen o české veřejnosti, ale i o zahraničí … je především Havel. To se musí 

změnit a musí být více osob, které budou známy. Sám sebe pasoval na osobu, která by měla být 

prezentována navenek. Také to byla otázka žurnalistů.  

MS: Ostatně bez nich by se věci nemohly udát tak rychle.  

AH: Média věděla, že pokud napíší něco o Československu, tak by tam měl být zmíněn Václav Havel, 

neboť on byl ve světě znám. Možná mohl být uveden někdo jiný, ale takových bylo pomálu.  

MS: Václav Klaus či jeho kolegové z Prognostického a Ekonomického ústavu ČSAV zřejmě ne.   

AH: Toho ano, pokud hovoříme o období před rokem 1989. Na počátku devadesátých let jste tam 

měl více lidí. Byl to problematický Alexandr Dubček, byl to Jiří Dienstbier, jehož znali … To proto, že 

měl kontakty z šedesátých let.  
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… Ozvěny konceptu minulosti …  

MS: Byli zde lidé z šedesátých let a z roku 1968, z nichž někteří se stali součástí disentu. Také byli 

zmíněni lidé právě z tohoto klíčového roku, kdy se Československo dostalo do hledáčků médií. Je dobré 

se v této situaci zeptat, jak jste vnímal možnost návratu ideje socialismu s lidskou tváří.  

AH: To byla pouze iluze, jelikož byla jiná doba. Nemůže se vracet téměř po třiceti letech něco, co je 

vlastně prošlé.  

… Vhodnost demokracie? …  

MS: Jak jsme zmínili, v roce 1989 jsme vykročili na cestu budování demokracie. Antičtí myslitelé říkají, 

že tento systém však není dobrý.  

AH: Zde bych řekl jednu poznámku. Soudím, že je to klišé, které se často opakuje. Když se podíváte 

pořádně do Platónových a Aristotelových textů, tak zjistíte, že tam je řeč o dvojí demokracii. Jedna, ta 

která je nepřijatelná pro Aristotela a Platóna, se u Polygéna nazývá ochlokracií, …  

MS: … vládou luzy.  

AH: To je přesně demokracie, kde se rozhoduje pouze nadpoloviční většinou. Kdežto demokracie, 

kterou má na mysli Platón s Aristotelem a za kterou stojí, má za sebou aristokratické prvky. To je 

přesně tehdy, když vlastně do aristokratické vlády, která tehdy v Řecku byla u moci, se postupně 

začínají zapracovávat demokratické prvky - to je zlatý věk athénské, řecké demokracie. Postupně 

začínají převládat demokratické prvky, až se z toho stane „demokracie“, kdy si jsou všichni rovni, jak 

to říká Platón. Toto je však úplná hloupost. To přece není možné. Když klade otázku, zdali je možné 

hlasovat o tom, co je spravedlivé, či nespravedlivé?  

MS: To znamená i hlasování o pravdě.  

AH: Ano, kdybychom řekli, že ne. Kdybych to měl uvést příkladem, tak dnes žijeme v ochlokracii.  

MS: Pěkný sesun, že? Jsme společností, kde hodnoty neplní zásadní roli.  

AH: Přesně tak. Podívejte se, jakou roli mají dnes odborníci. Co jsou aristos? To jsou ti nejlepší, kteří 

něčemu rozumí, mají o věcech ponětí. Kdy jsou dnes ke slovu pouštěni odborníci? Co když právě oni 

hájí zájmy té či oné strany? Není nakonec lepší o všem nechat hlasovat?  

MS: Již jsem to řekl, poté můžete nechat hlasovat i o pravdě.  

AH: Přesně tak. To je ta zvrácená podoba demokracie.  

... Podmínky demokracie a kontexty ...  

MS: Nu, ale poté jsme vystaveni ve veřejném prostoru lidem, kteří tvrdí, že vše je řečová hra, vše je 

ukryto v jazyku, a ten kdo ovládá jazyk, je v pravdě. To jsou znaky relativismu.  

AH: Problém je, že nikdo na sebe nechce vzít odpovědnost. Vy si budete vážit politika, který řekne: 

„Ano, já tuto myšlenku považuji za dobrou a chci ji realizovat. Když se ukáže, že je to chyba, 

odcházím.“ S tím spojí svou politickou existenci. Když však chce tento člověk zůstat v politice 
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poměrně dlouho a těžit z ní peníze, raději řekne: „Ono by bylo lepší udělat nějaké referendum či něco 

podobného, abychom se na to nemuseli vázat …“ Takový člověk bude dále přežívat. Vše se tak vyřeší 

takovýmto hlasováním. Dva hlasy jsou nahoru, tak to bude tak. Poté jsou také dva hlasy nahoru a je 

to. Nakonec to směřuje ke katastrofě.  

MS: Kam vítr, tam plášť - zřejmá nekonzistence. Toto asi není optimální způsob řízení a autentické 

existence.  

AH: Nevím, zdali se to dá na toto použít. Zde jde spíše o to, že ten člověk si chce zajistit existenční 

jistotu a přitom nechce riskovat. Když nechce riskovat, tak poté nenese žádnou odpovědnost.  

MS: Čím si vysvětlujete, že jsme zabředli do takovéto bažiny?  

AH: To je chyba počátku devadesátých let. Všechny ty intelektuální elity do určité míry selhaly, jelikož 

se domnívaly, že to automaticky přijde.  

MS: Dá se říci, že hodnoty „vygeneruje“ trh a spontánní vývoj ...  

AH: Nevím, zdali by se toto tak dalo prezentovat, ale spíše že, to půjde evolucí; ale hodnoty touto 

cestou nepřišly.  

MS: Směřování může mít různou podobu.  

AH: Berte to s nadsázkou. Pouze jsem chtěl říci, že to přijde jen tak samo od sebe. To znamená, že 

stačí připravit právní záležitosti… ale přitom se také na řadu věcí zapomene. Zase se někde otevřel 

prostor, který měl být korigován. Na hodnoty se zapomnělo a dnes se nám to navrací jako bumerang.  

MS: Vláda idealistů byla vystřídána vládou pragmatiků?  

AH: Neřekl bych, že komunisté byli idealisté. Vezměte si, jak oni byli pragmatičtí. Pochopitelně, když 

následně posloucháte Jakeše, tak máte dojem, že je to člověk, patřící k paroubkovským Marťanům. 

Ten o té realitě příliš nevěděl.  

MS: Možná jsem byl špatně pochopen. Těmi idealisty jsem myslel lidi, kteří věřili programu, a to i 

v počátku devadesátých let … Tito lidé se snažili prosadit obecný zájem, měli ideály.  

… Problém demokracie s kontinuitou minulosti …  

MS: Myslíte si, že problém našeho přerodu a budování demokracie vychází z toho, že zde nebyla 

řádná katarze, spjatá s minulým režimem? To znamená, že zde byl přechod struktur.  

AH: Ano.  

MS: Bylo podle vás chybou, že se řeklo: nejsme jako oni.  

AH: Jednoduše - každý z nás neudělal dostatečnou katarzi.  

MS: Ne nadarmo se říká, že to si každý musí vyřešit sám.  

AH: Ano, ale pro to můžete udělat patřičné podmínky. Můžete tomu dát prostor. Můžete k tomu lidi 

přivést, ale ne násilným způsobem. Shodli jsme se, že jakékoliv příkazy zvenčí, jsou kontraproduktivní. 
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To člověk pozná i na výchově svých dětí. Ve společnosti se musí realizovat cosi podobného. Tento 

prostor v té době zde nebyl dán. Nebylo řečeno, abychom to řádně udělali. Nechci říci, že se ta věc 

zpackala, protože se ani řádně nezačala dělat. Soudím, že se na něco takového zapomnělo.  

… Elity a demokracie …  

MS: Člověk právem může říci: kde jsou elity, intelektuálové? Český národ několikrát krvácel. Zde 

nezafungovala dostatečná kritika i sebekritika lidí, kteří byli elitou národa.  

AH: Ano, též. Několikrát jsem se o tomto problému bavil s Ladislavem Hejdánkem, neboť tenkrát 

dostal nabídku od Václava Havla, aby šel do vlády a na ministerstvo vnitra. Jeho žena jej přemluvila 

k tomu, aby o tom vůbec neuvažoval. Poté se to vyřešilo tím, že Čalfa o to tehdy neprojevil velký 

zájem. Poté jsme se několikrát k tomuto tématu navraceli - co má intelektuál dělat, zdali má vstoupit 

do politiky. Mohu uvést pouze svůj případ. Také jsem žil schizofrenním životem, do roku 1989. 

Nakonec jsem se svým kolegou udělal jednoduchý krok - na jeden týden jsme odjeli do Berlína. Věci 

se zde nakonec vyřešili. Člověk tak nemusel přemýšlet o tom, zdali má politické ambice, či je nemá - a 

tak zůstal tam, kde byl. Následně se mi otevřel prostor přes školu a nakonec jsem byl rád, že to takto 

dopadlo. Někteří mí kolegové, kteří chodili v osmdesátých letech na přednášky k Ladislavu 

Hejdánkovi, poté vstoupili do různých služeb, počínaje BIS – Bezpečnostní informační službou. Na 

druhou stranu řeknu, že v tu dobu to byla potřeba.  

MS: Někdo tam jít musel a již tam také zůstal.   

AH: To je poté jiná otázka.  

MS: Sluší se říci, že jistá kontinuita zde musela být z důvodu, aby stát fungoval, a proto se tam tito lidé 

„nehrnuli“, jelikož neměli praktickou zkušenost s vedením státu a byli si toho vědomi.  

AH: Ano.  

… Hodnotový základ … 

MS: Jak vnímáte ideje, jimiž byla vedena revoluce, a poté jejich naplňován? Jsou to ty známé „Pravda 

a láska …“? Někdo se nad tím může ušklíbnout, pousmát. Pan Miloslav Vlk hovořil o nutnosti 

transformace v lidských srdcích.  

AH: To jsme již zmínili. Na tom se shodneme. Znovu bych řekl: ano, slovo transformace je hrozné, ale 

budiž… nicméně k proměně, k sebereflexi mělo dojít. V případě hospodářství můžeme hovořit o 

transformaci, protože tam k ní došlo. To je druhá věc. Zásadní otázkou je, zdali tyto dvě věci šly ruku 

v ruce. Ono se vlastně ukázalo, že začala dominovat ekonomická proměna společnosti a duchovní 

rovina kulhala, dostala se do vleku a již neměla na to, aby byla tou, která proměnu celého systému 

potáhne. Když si vezmete otázku Evropské unie, tak tam také. Až dodatečně se začalo hovořit, jaké by 

se našly ideály, na kterých bychom byli schopni tu Evropu dát dohromady? Na počátku ideály byly 

ekonomické, a to je charakteristický rys dvacátého století, že duchovní jde až v druhé linii. Udělám 

trochu odbočku. Když si vezmete vědu, ta se bez filozofie neobejde. Kdyby Einstein nebyl ovlivněn 

Machem, tak nepřišel s tím, s čím přišel. U vědců, myslím si, to tak ani fungovat nemůže. Oni tam 

musí mít nějakou myšlenku, které se drží, a ta jim poté pomůže odkrýt to či ono.  
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MS: Myšlenka utvořit trh, vybudovat právní rámec, aby jednotliví tržní „agenti“ mohli svobodně 

interagovat a pak - ať každý realizuje svůj životní projekt.  

AH: Jediná myšlenka, která tam byla vzata z duchovního světa, byla svoboda. Ostatního nic.  

MS: Svoboda však byla vykládána mnohými jako anarchie. Když se člověk zamýšlí nad fenoménem síly 

hospodářské stránky věcí, tak dospívá k názoru, že lidem možná více říkají peníze. Za abstraktní 

konstrukty idejí si nic nekoupí.    

AH: Ano, ale peníze jsou až druhotná věc. Kdyby bylo bývalo řečeno, že svoboda nespočívá v tom, že 

si každý může dělat a říkat vše, co jej napadne. Kdyby bylo vysvětleno, co ten pojem znamená, tak se 

to pochopitelně promítne i do hospodářství. Zde se řeklo, že je svoboda - a ta byla pro všechny 

bezbřehá.  

MS: To poté nemá se svobodou nic společného. To je anarchie.  

AH: Ano, ale tak byla přece prezentována svoboda. Všude přece visely nápisy svobody. Každý si počal 

myslet, že si může dělat a říkat, co chce.  

MS: Autentická svoboda je existence v řádu. Člověk je díky tomu schopen si stanovovat normy sám na 

sebe …  

AH: A také si sám na sebe brát odpovědnost.  

MS: Lidé k tomu nebyli naučeni.  

AH: I tak by se to dalo říci.  

… Minulost a vyrovnání …  

MS: Již jsme na to trochu narazili. Jak vnímáte nutnost vyrovnání se s minulostí? Máme zde stranu, 

která navazuje na svou předchůdkyni. Domníval jste se, že tato politická strana postupem času 

„zmizí“, jelikož nenajde dostatek podporovatelů?  

AH: Nemyslel jsem si, že k tomu dojde mávnutím proutku. Víte, mám ten problém a jsem si toho 

velice vědom, že se příliš do minulosti nevracím. Možná jste to zpozoroval od počátku našeho 

hovoru. Pro mě je hrozně důležité, co mi nová doba umožnila. Vzhledem k tomu, že nejsem 

nejmladší, tak se snažím mnohé z věcí zrealizovat. To je i obrovské mínus, které si člověk nese. 

V současnosti nemám čas na to, abych se účastnil všech těch občanských diskusí. Jsem rád, že ten 

prostor tady je a nyní jej chci naplnit maximem smysluplných věcí. Vím, že to má toto riziko.  

MS: Pochopitelně. Týká se to tedy slov, která člověk vyřkne, aby měla svou platnost. Slovo je tím, co 

může dávat náboj, vybudit člověka k patřičné aktivitě, nebo i ničit.   

… Knihy a slovo …  

MS: Nyní bych díky slovu přešel k vaší činnosti. Jste děkanem filozofické fakulty Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně, jste vysokoškolským pedagogem, jste i nakladatelem. Pokoušíte se přivádět na 

svět filozofickou literaturu. Z počátku to bylo děláno samizdatově a po roce 1989 se z toho stal 

respektovaný podnik, jenž trvá do dnešních dnů.    
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AH: Obě činnosti souvisí s tím, co jsem v osmdesátých letech dělal. Jednak to, že jsem navštěvoval 

semináře Julia Tomina. Když on odjel do Anglie … Tehdy jsem točil film o zdejší situaci pro Madrid. 

Bylo po Helsinkách a někde za Prahou, kde jsme dělali rozhovory, kde byl Jiří Němec, Ladislav 

Hejdánek, Miloš Rejchrt, tak tam mi Vladislav Hejdánek řekl, zdali nechceme, když Tomin odjíždí, 

začít chodit k němu na semináře. Ze zdvořilosti jsem tehdy řekl, že ano. To proto, že měl přednášky o 

předmětné filozofii, což mně tehdy nic neříkalo. Počal jsem tam docházet a zůstal jsem až do konce. 

V průběhu osmdesátých let jsem mu začal pomáhat s vydáváním časopisu Reflexe, knížek. Tedy jsme 

se spojili s Ivanem Chvatíkem, neboť ten vydával Patočkovy spisy. Měl jsem zajištěnou vazárnu knih, 

Ivan to mohl někde tisknout. Zároveň na seminářích jsme se seznamovali s filozofickou tématikou. 

Pan Hejdánek na nás kladl různé úkoly, byli jsme nuceni připravovat učební texty. Co je nutné zmínit - 

že byl ve všech ohledech velice kritický. Také jsme trpěli, jak jsme hloupí a ničemu nerozumíme. Dá se 

říci, že ten „grund“ - základ jsem dostával od něj a jsem mu za to velice vděčný.  

MS: Jelikož tuto část dialogu věnujeme slovu, rád bych se zeptal, jakou váhu slovo mělo v minulosti. 

Komunisté se báli pravdy … 

AH: Myslím si, že v minulosti mělo větší váhu, než má dnes.  

MS: Myslel jste si v časech naděje spjatých s revolučními změnami, že obsahy slov se budou lidé snažit 

restaurovat?  

AH: Na toto jsem byl z filozofie zvyklý. Předpokládal jsem, že je nutná diskuse o tom, co slova vůbec 

nesou, a balast, který se na nich usadil, je potřeba odstranit. Považoval jsem to za automatickou věc, 

že by k tomu mělo dojít.  

MS: Do jisté míry se to stalo díky celospolečenské náladě. Jako by lidé rozuměli, co je slovo pravda a 

láska. Není od věci zmínit Konfucia, kterého cituje von Hayek - říká, že když slova ztrácí hodnotu, 

člověk ztrácí svobodu. V dobách minulých to byli disidenti či lidé v šedé zóně, kteří se snažili tomu 

vracet patřičnou podobu. Považujete tuto práci za důležitou?  

AH: Ano, rozhodně. Nyní taková maličkost. Vydáváme od Arendtové knihu On Revolution. Začetl jsem 

se do ní. Najednou jsem v českém překladu objevil slovo politologové. Zarazilo mě to, že by 

Arendtová používala toto slovo. Podívám se do originálu a podívám se na jiná místa, kde v českém 

překladu je slovo politologie. Zjistil jsem, že v originálu je tam „political science“ či „political theory“. 

Překladatel, neznalý tolik té problematiky, tam dá všude slovo politologie. Vůbec si neuvědomuje, že 

slovo politologie může mít více významů … tam máte slovo logos, legein  - myslet … Myslet však 

můžete jak filozoficky, tak vědecky. On si tak neuvědomuje, že slovo politologie může jednou 

znamenat politická věda, když ke slovu polis budu přistupovat vědecky, nebo filozoficky. Pro něj, ač 

tam byla political science či political theory, to byla pokaždé jenom politologie. Tak není čtenáři 

umožněno mezi těmi výrazy rozlišovat. O tom se vede dlouhý spor, jak rozumět politologii. To proto, 

že dnes někteří politologové jednoznačně tvrdí, že politologie se rovná politická věda. To jsou takové 

maličkosti, na kterých vidíte, jak je nutné opatrně s těmi výrazy pracovat, jak je potřeba rozumět 

tomu, co se za nimi vůbec skrývá.  

MS: Dešifrovat, rozkrýt. K tomu bohužel dnešní doba nepřispívá, jelikož na to člověk musí mít patřičný 

čas a odstup.  



 
 

56 
 

AH: A také tomu musíte rozumět. Někdy vás k tomu někdo musel přivést, aby si to člověk uvědomil. 

To je s těmi slovy vůbec. Na to vás má často někdo upozorňovat. Měl by nás na to někdo 

upozorňovat: „Pozor, toto slovo nepoužívej v tomto kontextu. Není úplně správné.“ Tím se také tříbí 

jazyk.  

MS: Vy akcentujete kantorskou funkci na univerzitě. Člověk k tomu musí být veden, aby používal věci 

správným způsobem. Vše proto, aby člověk dobře zacházel s nástroji, neboť slovo je nástroj.  

AH: Cílem je, abychom lidi naučili myslet.  

… Nakladatelství …  

MS: Navraťme se k oné publikační činnosti.  

AH: Po roce 1989 jsme měli připravené tituly. Dali jsme něco do Vyšehradu. Byl to konkrétně Paul 

Ricouer. Dodávali jsme jim tam další tituly a ukázalo se, že nejsou schopni to vydat. Neustále se na 

něco vymlouvali, tak jsme nakonec udělali takový krok: kolega Rudolf Kučera založil Institut 

středoevropské kultury. Zeptali jsme se jej, zdali by nebylo možné, aby Oikoymenh netvořilo nějakou 

jeho „podčást“, že bychom tam vydávali tituly, které jsme měli připravené. To proto, že kamenná 

nakladatelství to nechtěla vydat. Rudolf Kučera řekl: ano. Z počátku jsme mysleli, že to bude pouze 

přechodná fáze, že se nalezne někdo, kdo to převezme. Vzhledem k tomu, že se stále neobjevoval 

někdo, kdo by se na to zaměřil, a my jsme toho měli více a více, ukázalo se nakonec, že se musíme 

osamostatnit. To se také stalo, a tak vzniklo nakladatelství Oikoymenh, fungující do dnešních dnů jako 

občanské sdružení.  

MS: Kvůli čemu kamenná nakladatelství nechtěla vydávat to, co jste vy připravovali?  

AH: Bylo to z důvodu finančního.  

MS: Každý měl zájem vidět zisk.  

AH: Mohu říci, že se nám dařilo v té době sehnat jisté dotace. S partnery, na které jsme se tehdy 

obrátili, spolupracujeme dodnes. Poté se objevili noví a noví. Nedá se říci, že by někdo z počátků na 

nás zanevřel a že by se k nám otočil zády.  

MS: Jací byli čtenáři v počátcích nakladatelství, pokud to může srovnat?  

AH: Nezapomeňte na to, že na počátku devadesátých let jsme zde měli spoustu „hladových“ vlků, 

kteří čekali, že se již konečně nové tituly objeví. Nyní je zájem úplně jiný. Dnes mají lidé tituly 

k dispozici, mohou si je půjčit v knihovně…  

MS: Ano, ovšem ne vše je v českém jazyce.  

AH: Jistě, ale také se snad něco vydalo. My se v roce 2011 blížíme k hodnotě pěti set titulů - od 

počátku devadesátých let.  

MS: Díky tomu jste v minulém dvacetiletí vydali spisy Platóna, počali jste vydávat Aristotela, také 

kritické myslitele jako …  

AH: Heideggera, Kanta, Rieceura, Poppera. Také začal vycházet Hejdánek, Patočka.  
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MS: Dá se říci, že obnovujete filozofickou tradici …   

AH: … a zaplňujeme prostor.  

MS: Soudíte, že jste vystihli niku a vaše tituly mají uplatnění?  

AH: Ano, rozhodně. Velkou část titulů studenti potřebují ke svému studiu. V ediční radě sedí lidé, 

kteří působí na univerzitách. Vědí, co se po studentech žádá. To bereme v úvahu, ty věci 

připravujeme a posléze vydáváme.   

MS: Kdybych se měl zeptat například na snadnost - tíži vydávání. Tato činnost stojí na dostatku 

finančních prostředků.  

AH: To je případ každého, kdo vydává knihy, a nebudeme žádná výjimka. 

MS: Nemyslíte si náhodou, že kniha, která se zabývá abstraktními koncepty, je pomyslnou „třešničkou 

na dortu“? Není to do jisté míry cosi luxusního?  

AH: Ne, ne. Pokud má kniha dotyčnému co říci a přivede jej k určitému druhu myšlení, neřekl bych, že 

se jedná o „třešničku na dortu“. Naopak by kniha měla být základní věc. Zkrátka bych ji nepovažoval 

za něco, co by mělo být pro vybrané. Ne, rozhodně ne.  

MS: To znamená, že …  

AH: … myslet chce přece každý.  

… Četba a svoboda ducha …  

MS: To ano, ale ne každý si myslí, že díky myšlení nastupuje cestu k osvobození.  

AH: Rozumím vám. Nemusíme hovořit o osvobození. Člověk může hledat sám sebe. Může se snažit 

přemýšlet jiným způsobem o svém životě a životě kolem něho. Každý má pro četbu knih jiné 

pohnutky, proč chce číst to či ono. Někdo potřebuje udělat zkoušku, jiný potřebuje něco jiného. Tam 

asi budeme těžko hledat jednotící ideu. Jsem pochopitelně přesvědčen o tom, že je to nezbytné. 

Hejdánek, když nás přiváděl k filozofii, říkal, že filozofie je čtení, čtení a čtení.  

MS: Také kritické uvažování.  

AH: Ano, ale čtení je tam z toho důvodu, aby člověk mohl nad těmi myšlenkami, ke kterým se 

dochází, patřičně přemýšlet. Mnohem lépe se o tom přemýšlí, když máte kvalitní podklad.  

MS: To ano. Když se podíváte zpět, myslíte si, že dříve se vydávaly knihy, které nikdo „nepotřeboval“, 

že to bylo ideologicky určené?  

AH: Taková situace byla. Sám dobře víte, že byly tituly, které stály za to. Je to pochopitelně extrém. 

Když si vezmete Jamese Joyce a jeho „Odyssea“. Byla to výjimka, nedostávalo se to pořádně na knižní 

pulty, ale sem tam se nějaký titul objevil. Například na Slovensku vycházela nemarxistická literatura.  

MS: Ano, „vypomáhali“ nám Slováci. 

AH: Tehdy v tom rozdíl nebyl. Žili jsme ve společném státu.  
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MS: Je vhodné upozornit, že v minulosti vycházely daleko větší náklady. Dnes tomu tak není.  

AH: Nesmíme zapomínat na fakt, kolik nám vycházelo knížek. Těch dobrých vycházelo pár. Lidé byli 

po knihách hladoví, a proto mohly vycházet v nákladu sto tisíc.  

MS: Nepřímo narážíte na fakt, že kniha konkuruje mediím, jako je televize, internet … 

AH: Toto si nemyslím. Obzvláště u mladé generace. Nechme stranou starší generaci. Myslím si, že je 

to malé procento z mladé generace, které přistupuje ke knize jako k čemusi, nad čím může strávit 

volný čas. Tam jsou však již nová média, je tam také počítač a …  

MS: Není to ale škoda?  

AH: To si můžeme myslet. Já nejsem proti tomuto médiu, pokud tam bude něco smysluplného.  

MS: Mnoho lidí by to slovo dalo do uvozovek. Dobrá, myslíte si, že dnešní člověk je svobodnější s tím, 

co mu svět nabízí? Není tomu náhodou naopak? Naučili jsme se věci konzumovat, jsme pasivnější?  

AH: Podívejte se, nevidím v tom až tak velký rozdíl. Neměl jsem tehdy zkušenost s velkým množstvím 

lidí a nemám ji ani dnes. Svoboda souvisí, jak říkám, s tím, zdali je člověk schopen překračovat sám 

sebe a vztahovat se k něčemu širšímu, než jsou jeho osobní zájmy. V tomto ohledu si myslím, že 

přílišný rozdíl ve srovnání s minulostí nebude. Ti, co byli tehdy schopni „překročení“, jsou toho 

schopni i dnes. Zdali se ještě objevil někdo nový z mladší generace, že by učinil zásadní krok směrem 

k osvobození, o tom osobně přesvědčen nejsem.  

MS: Stejné procento lidí, kteří chtěli být tehdy svobodni, je i dnes. Člověk by měl usilovat o to, aby lidé 

kolem něj byli svobodní, aby je případně vyvedl z otroctví. Lze soudit, že tituly, které vydáváte, usilují o 

nastoupení cesty osvobození.  

AH: Ano, to je ten prostor, který se vytváří. Je to pouze část prostoru. Vy tam toho potřebujete 

mnohem více.  

MS: Nu, jak vidíte postavení knihy v budoucnosti a možná i budoucnost vašeho nakladatelství?  

AH: To je těžká otázka. Na ní se tak obtížně odpovídá… Velmi bych si přál, aby kniha měla stále co říci. 

Jsem si vědom toho, že vedle sebe budou paralelně existovat obě formy knihy – její papírová i 

elektronická verze. Myslím si, že první z nich nevymizí. Otázka bude, jak to bude vypadat 

percentuelně. Z počátku, až bude masivní nástup elektronického formátu, papírový ustoupí. Poté, 

myslím, že se to nějak vyrovná. Jsme schopni i do budoucna, pokud se tento trend objeví, na něj 

zareagovat tím, že budeme produkovat tituly i v elektronické podobě. V tomto ohledu jsem 

konzervativní. Budu mít sklon ke klasickým knihám. Papír si mohu osahat. Mohu si tam čmárat, dělat 

si poznámky … Elektronická forma je trochu něčím jiným. Generace, která je naučená elektronické 

podobě knih, dá přednost této. Nevidím důvod jí v tom bránit. Pro mě je důležitější, než zda kniha 

vyjde v té či oné podobě, že bude o tento druh literatury zájem.           

MS: Knihy, které vydáváte, potřebují aktivní účast člověka. „Kéž by tomu tak bylo“… dodal by vnímavý 

čtenář. 

AH: Věřím, že vše bude záviset na společnosti, ale nejen zde, jak to dál půjde. Nyní to vypadá tak, že 

se v blízké době dostaneme na rozcestí a bude nutné k něčemu dojít. Možná si uvědomíme, že jsme 
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trochu neschopní některé věci řešit - nebo nás k tomu jiné kultury donutí, a tak budeme muset 

provést důkladnou sebereflexi a poté se postavit ne na hliněné nohy. Domnívám se, že k něčemu 

takovému dojde. Obecně se hovoří o krizi. V řečtině původní význam tohoto slova je bod, kde se něco 

rozhoduje. V takových dobách je tento druh literatury potřebný. Před třemi lety byla hospodářská 

krize, tak se neprodávala auta. Zjistil jsem, že knihy se prodávají více, než tomu bylo před tím. To je 

zkrátka takový zajímavý fenomén. My bychom měli říci, že čím více krize, tak tím lépe …  

MS: Děkuji vám za vaše postoje a přeji stálé čtenáře vámi vydaných knih …    

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

AH: To opravdu nemám tušení. Já jsem neobnovoval demokracii a kapitalismus, já jsme začal dělat 

pouze to, co jsem provažoval ve svobodné společnosti za smysluplné a mně blízké. 

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 

AH: Ano, účastnil, ale ne jako velké příležitosti ... 

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezapříčinilo náhodou 

ono rozdělení eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení se v Evropské unii? 

AH: Podobně jako mnoha jiným lidem mi to vadilo a těžko jsem se s tím smiřoval, i když ratio mi říká, 

že to bylo správné.  Druhá otázka je na mne příliš spekulativní.             

 

 

Dialog o transformaci s Miloslavem Boreckým27,28:  

MS: Zažil jste nacismus, zažil jste nástup komunistického režimu. Jak jste uvažoval o roce 1989? 

Domníval jste se, že konec tohoto režimu musí přijít, nebo je to zde na věčné časy, jak sami komunisté 

hlásali? 

MB: Asi bych to pojal takto: Celá léta jsme čekali, až to skončí, jak to bude. Zažili jsme dobu před 

komunismem, za našich otců, kteří vybudovali tento stát a uměli, zjistili jsme, že 40 let bylo hodně 

dlouhých a že se návyky přenášejí pořád do současnosti. 

MS: Ano, s tím nelze než souhlasit. Od historie se člověk nedokáže odtrhnout, jelikož jsme na ni 

navázáni. Mně jde o to, zdali jste se již před rokem 1989 domníval, že režim je „napořád“?  

MB: To jsem si nikdy nemyslel.  

MS: Vždy existovala naděje?  

                                                           
27

 Miloslav Borecký *1927, poděbradský krejčí, impresionistický malíř Polabí, během dialogu stále dojíždí do 
svého krejčovství v Nymburku. 
28

 Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 22. května 2011  v odpoledních hodinách v prostorách bytu 
Miloslava Boreckého, Fügnerova ulice, Poděbrady. 
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MB: Ano.  

MS: V Poděbradech jsem se mohl setkat s doktorem Holoubkem a ten říkal, že nesdílel takový postoj. 

Nevěřil, že rok 1989 a to, co následovalo, může přijít. Pro něj to bylo velké překvapení. Co jste 

například dělal pro pád režimu, když jste nesdílel představu o věčnosti?   

MB: Soudil jsem, že to přijít musí, jelikož režim nebyl udržitelný. Jsem obyčejný řemeslník. V tom 

ohledu to nemohlo trvat. Za ta léta se spousty věcí zastavilo, co se týče řemeslné i odborné práce, 

dobrých českých rukou. Všichni jsme doufali, že na tradici slušné práce navážeme. Jestliže si někoho 

v řemesle nevychováme, budeme to již těžko dohánět. To je však doba, která přišla nyní.  

… Komunismus …  

MS: Trochu jste unikl k vašemu oboru. Zůstaňme v politické rovině. Co jste očekával? Režim, který byl 

nastolen násilně, zřejmě nemůže trvat dlouho, nemůže mít oporu ze strany lidí. Zůstaňme v minulosti. 

Jak jste vnímal komunistický režim? Po roce 1948 novému režimu mnozí z nás věřili, ale už tomu tak 

nebylo po roce 1968. Naděje, které lidé do režimu vkládali, nebyly naplněny. Vnímal jste to také tak?  

MB: Soudím, že bylo spousta lidí, a počítám se mezi ně, kteří tomu příliš nevěřili. Jednoduše je to 

vtáhlo. Někteří z nás si na tom založili svou kariéru. Byl bych proto založit kariéru na dobré práci, …  

MS: … a ne na leštění klik, poklonkování, co je vlastně falešné.  

MB: Přesně tak.  

MS: Jak jste vnímal uvolnění režimu, příchod pana Gorbačova a nástup jeho režimu, perestrojku? 

Vnímal jste to jako možný příslib změny? Problém byl ten, že naši představitelé byli papežštější než 

papež. Nástup uvolňování nepostřehli. Neuvědomili si, že to, co dělají, nebude schvalováno v Moskvě.   

MB: Z mého pohledu to byla naděje. Za ta léta, co se zde dělo, Východ ztratil naši podporu. Plně jsem 

se nemohl spolehnout na člověka, jenž přišel a chtěl to změnit.   

MS: Změnil to tak, že nakonec byl sám překvapen, kam to došlo. Do jisté míry chtěl změnit 

nezměnitelné. Je zřejmé, že se ukázalo, že systém, který byl nastaven, byl nereformovatelný.  

MB: Přesně tak. Toto slovo vystihuje situaci.  

… Po roce 1989 … 

MS: V roce 1989 jste byl před penzí?  

MB: Šel jsem do důchodu v šedesáti, tedy 1987.  

MS: Poté jste „penzi“ odhodil a šel jste podnikat.  

MB: Víte, celá léta jsem si říkal, že jednou bych chtěl dělat to, co můj otec. Ten kdysi úplně začínal, já 

jsem nemusel začínat od píky. To proto, že jsem dělal vedoucího v rámci socialistického podniku. 

Dělal jsem skoro to samé, ale pouze jsem o tom sám osobně nerozhodoval. Říkal jsem si, že 

nepotřebuji, aby za mě rozhodovalo tolik úředníků, kteří k tomu vůbec neměli žádný vztah. Když 

budu hovořit o sobě, nepotřebuji k sobě kádrováka, aby mi přiděloval lidi. Nepotřebuji plánovače, 

jelikož v takových malých řemeslech to je zbytečné. To všechno byli lidé, které jsme museli živit, ale 
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kteří k řemeslu žádný vztah neměli, a proto jsem říkal, že to nemůže příliš dlouho vydržet. Ze své 

moci mi mohli nařídit, že tohoto člověka vezmu, a tohoto ne. Rozhodovali, že vaše děti budou moci 

studovat, avšak děti vašeho přítele tuto možnost mít nebudou.  

MS: Právě po roce 1989 to skončilo.  

MB: Nu, ale lidé si s tím nevěděli rady.  

MS: Ano, nicméně to je následně otázkou každého zvlášť. Pokud je člověk dostatečně vzdělán, je 

šikovný, může v kapitalismu lépe využít svých schopností a být prospěšný i celku.  

… Politika a nejen ona …  

MS: Co vy a politika po roce 1989? Uvádíte, že jste byl na penzi. Neměl jste chuť přispět k jejímu 

formování? Nemyslím na to, abyste se stal vrcholovým politikem, ale spíše mi jde o to, zdali jste neměl 

zájem se jí účastnit v místě, kde žijete? 

MB: Tímto způsobem jsem neuvažoval. Myslel jsem, že konečně budu dělat sám, že budu rozhodovat 

o tom, co udělám, a zdali to udělám dobře. Když udělám chybu, je to moje chyba. Jednoduše to 

nemohu na nikoho svádět. Bylo nás hodně, kteří chyby udělali.   

MS: Soudím, že to byl Masaryk, kdo řekl, že dělal chyby, když se jej zeptali, co dělal. Právě on byl 

člověk dostatečně sebekritický. Věděl, že na životní cestě děláme chyby, které bychom se měli snažit 

eliminovat. Dobrá, zpět k tématu, jak jste uvažoval o politice? V roce 1989 jsme minulosti „odzvonili“ 

klíči, a otevřela se i možnost vypořádat se s lidmi minulosti. Říkal jste si, že je zde velká šance pro 

změnu politiky a do jisté míry jste si dělal iluze?  

MB: Zpočátku jsem iluze měl. V okamžiku, kdy jsem se stal samostatným řemeslníkem, živnostníkem 

se všemi právy a se všemi povinnostmi, věřil jsem, že to je skok dopředu. Bohužel nám to nedopadlo. 

Víte, lidé uvažují hodně v penězích, co vydělají.  

MS: Za vším hledají peníze. 

MB: Řekl bych, co se nás týče, že za vším musím hledat obrovský kus práce. Věděl jsem, že můj otec, 

aby něčeho dosáhl, nepředstavitelně dřel. Za celý svůj život například neměl dovolenou. Dělalo se 

šest dní v týdnu. To znamená do soboty, ale v neděli dělal také. Práce byla, pokud jste byl dobrý 

řemeslník, když ne, tak jí měl méně. To je pravda, neboť zde bylo hodně živnostníků. On věděl, že to, 

co chce, bude muset udělat. To není zadarmo.  

MS: To za předpokladu, pokud má zájem ve svém oboru uspět. Lze říci, že stejně tak tento model 

můžeme použít na dnešní dobu. Jestliže člověk touží uspět, musí pro to dost obětovat.  

MB: Úplně vše.  

MS: Dobrá, ale je zřejmé, že již nežijeme v době, kdy se pracuje 6 dní v týdnu. 

MB: Ano, doba se změnila. Mám syny, kteří též podnikají. Víte, také dělají, jak jsem říkal. Není 

problém, aby šli dělat v neděli, aby šetřili dovolenou, i když doba je jiná. Oproti mně si mohou 

cestovat tam, kam my jsme díky minulému režimu nemohli. 
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MS: Svět je otevřený a k tomu pomohla i politika po roce 1989.  

MB: To ano, nicméně my jsme cestovat nemohli. Člověk nemohl cestovat jinam než do socialistických 

států.      

MS: A ještě to bylo obtížné. V tomto ohledu dnes člověk není omezován. Jediným omezením je stav 

peněz na bankovním kontě. 

MB: Ty však musí vydělat, …  

… Kapitalismus …  

MS: … nebo je ukradne. To je ovšem stinná stránka budování kapitalismu. Ten, jak jste řekl, jste 

přivítal. V rámci budování kapitalistického systému došlo k velkým omylům. Zkrátka, krádeží člověk 

nebyl ušetřen. To vedlo k narušení důvěry mezi lidmi. Jak vy tuto skutečnost vnímáte, neboť jste 

během svého podnikání musel s penězi velmi pečlivě nakládat.  

MB: Když se hovoří o vytunelování a různých krádežích, jsou lidé, kteří využili režimu, když nastoupil.  

MS: Nebyla zde ochota postihovat nepravosti. Před tím se lidově zavíraly oči.  

MB: Může to tak být. Buďto lidé nechtěli, nebo ani nemohli. Zákony z mého pohledu byly daleko 

přísnější, …  

MS: … nebo jsou povolnější ti, kteří je mají aplikovat. Nejste z těch, kteří šli nemorální cestou sebe-

obohacení. Na malého člověka je „vidět“, přijde se na něj, ale velké ryby raději stát pouští. Nemyslíte 

si, že to následně poškozuje celý hospodářský systém? Můžeme se tázat, jaká je důvěra? Lidem, kteří 

pečlivě pracují, starají se o svůj předmět podnikání, zbudou občas oči pro pláč.  

MB: Ano, v tom se shodneme. Sám jsem člověk hodně důvěřivý. Soudím, že tyto obtíže překonáme a 

bude to lepší. Když se mě někdo ptá, co tomu říkám, a většina lidí nadává, snažím se jejich 

pesimismus mírnit. Zítra to však nebude, to jsme už zjistili. Podnikat jsem šel v důchodu a říkal jsem 

si, jestli to vydržím tři roky, stojí mi to za to. Podnikání jsem zažil jako mladík, bylo to přerušené 

během celého mého produktivního života. Chtěl jsem to zkusit, zdali to nebude lehčí. Lehčí to bude 

v tom, že chyby, které udělám, jsou mé chyby, a zdali něčeho dosáhnu, dosáhl jsem toho já. Zdali to 

bude snadné, zdali budu muset přidat, jsem nevěděl. Od doby, kdy jsem začal podnikat, jsem 

přibližně pět let neměl dovolenou. Dělal jsem v jednom kuse, pokud byla práce.  

MS: Ano, máte pravdu, když je práce, tak ta člověka pohání.  

MB: Když přemýšlím nad mou situací, nedomnívám se, že něco získám, pokud bych šel cestou 

podvodů, jako šli jiní podnikatelé.  

MS: Vy práci máte, ale jsou také lidé bez práce. Co byste řekl těm, kdo nemají práci? V tržním 

hospodářství je určitá míra nezaměstnanosti běžná, ba prospěšná, neboť motivuje. Co byste takovým 

lidem vzkázal? Soudíte, že je to chyba lidí, kteří nejsou dostatečně cílevědomí a nedokážou číst signály 

na trhu? Nemyslím však pouze na trh práce, ale obecné směřování hospodářství a společnosti. 

Nemyslíte si, že někteří z nás zaujímají stejný postoj, který byl tak charakteristický pro minulost? Vždy 

zde bude někdo, kdo se o mě postará. Nepovažujete to za zhoubu? Sám jste říkal, že se divíte lidem, 

kteří říkají, že je špatně, …     
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MB: … že za komunistů to bylo lepší. Každému dnes řeknu, jak pro koho.  

MS: Lidé, kteří měli červenou knížku, měli záštitu v komunistické straně. Dobrá, jak jste se vyrovnával 

s tím, že jste občas neměl zakázky?  

MB: Ano, takové chvíle občas nastaly. Někdy jsem měl práce více a někdy zase méně. Dobrých 

řemeslníků ubývá. S tím však bojovaly i vyspělé západní kapitalistické demokracie. Mám dobrou 

známou, která odešla z Československa se svým mužem v roce 1968. Nyní jsou v Kanadě. Jsou 

zaopatření, protože oba dva jsou velmi pracovití.  

MS: V tom je ochota něco obětovat, usilovat o nové, nestát na místě, což minulý režim nenabízel.  

MB: Uvedu malý příklad. Měla známého člověka, jenž dělal v bance a byl velmi dobře placený. Ten po 

letech zjistil, že jeho řemeslník, který spravuje vodovody, vydělá daleko více než on. V Kanadě jsou 

služby velmi drahé. Čech nechal banky, začal se učit řemeslo a dělá instalatéra.   

MS: Ano, tam funguje zákon nabídky a poptávky. Kde je nedostatek pracovníků, jejich ocenění je 

vysoké. To není pouze v Kanadě. S tímto je možné se setkat i v Čechách. Stačí se podívat do 

stavebnictví. Češi v tomto ohledu pracovití nejsou. Každý by měl zájem mít vysokoškolský titul.  

MB: Ano.  

MS: Práce lidí je neskutečně drahá. Je to případ, který zmiňujete i na příkladu Kanady.  

MB: Ve službách a v řemeslech jsou na tom lépe. V počátku jsme byli velmi vyspělí, co se týče 

dobrých pracovníků a schopných řemeslníků.  

MS: K tomu je nutné pracovníky a řemeslníky vychovávat. Pokud to neuděláme, některé obory zmizí. 

Byl byste ochoten jít tou cestou, jak jste ji naznačil z vyprávění svých přátel, kteří jsou v zahraničí? 

Pokud nejdou obchody či jsou výhodnější zaměstnání, své původní pověsím na věšák a půjdu dál. 

Nikdy jste se nebránil v životě zkoušení nových věcí. Zde bylo zvykem, že čím ses vyučil, s tím jsi 

odcházel do důchodu. Člověk zde tzv. zachovával věrnost svému oboru.  

MB: Pro mě osobně je těžké změnit práci, kterou jsem celý život vykonával. Je to těžké. Není to 

osobně můj případ.  

MS: Ne nadarmo se říká, že změna je život.  

MB: Když něco skutečně nejde, člověk musí konat. Sám nemám velký přehled, abych věděl, že 

směřování mého oboru jde tam a tam, že za dvacet let bude potřeba jiná práce.  

MS: Lze se domnívat, že to nevědí ani ti, kdo se zabývají prognózami. Musel byste mít doslova 

křišťálovou kouli. Člověk by mohl říci, že je lepší se věnovat usilovné práci a snažit se pozorovat a číst 

signály z trhu.  

… Politika v Čechách v 21. století …  

MS: Ještě bych se s dovolením vrátil zpět k politice. Rád bych se zeptal, jak vnímáte současnou 

politiku? Sám jste říkal, že v počátku jste si dělal iluze. Nepřipadá vám dnešní stav jako přešlapování? 

Neuvízli jsme vlastně v bažinách? Když ještě žil generálmajor Rudolf Krzák, poděbradský občan, říkal 
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v jednom ze svých posledních rozhovorů, který byl poté publikován: „Uvízli v bažině, vzájemně se 

okrádáme a čekáme na vznášedlo, které by nás přeneslo z chudého stavu do prosperující země.“ Co 

tedy udělat pro to, aby se současný stav zlepšil? Přešlapování přece vede k tomu, že lidé nemají 

důvěru v politiku, že politiku vnímají jako nepotřebné zboží, protože z ní nejsou konkrétní výrobky. 

Když vy ušijete šaty, je to cosi specifického, kdežto v politice tomu tak není. Jak o tom uvažujete? 

Společnost, v níž žijeme, se bez politiky neobejde. I v totalitních režimech politika byla, ale bylo zřejmé, 

že pouze pro někoho.  

MB: Nejsem pesimistou. Neustále říkám, že to bude lepší. Je to však obrovsky těžké. Přešli jsme do 

stavu, o němž hovořil pan generál. Uvízli jsme v bažině, a nevíme, co s tím. 40 let je dlouhá doba. 

Neustále to svádím na totalitní období. Velmi poklesla pracovní morálka. Nebylo potřeba, aby lidé 

dělali více, než mohli. Řekněme, že každý dělal, co musel, což je ale obrovsky málo.  

MS: V první republice byl étos budovatelství. Vytvořili jsme si „vlastní“ republiku. Vládne nám člověk, 

jenž je spravedlivý, moudrý. Co víc jsme si mohli ještě přát, byť podzámčí nevypadalo vábně.  

MB: Také byli lidé chudí. 

MS: Soudím, že se tento étos promítal do politiky, byť to nebyla selanka. Jediná cesta je čekání. Někdo 

může říci, že pokud člověk bude jen čekat, až se poměry zlepší, tento postoj může být zkázonosný, 

poněvadž by se člověk měl chytnout příležitosti, kterou má v současnosti.  

… Nad minulostí …  

MS: Ještě bych se zeptal na téma, které souvisí se zdejším občanem Milanem Paumerem, jelikož jste 

byl jeho přítelem. Zmiňuji jej z toho důvodu, že odešel do Ameriky, byl ochoten působit v tamní 

armádě a svými činy bojoval proti komunismu. Rok 2011 je rokem, kdy si naše republika připomněla 

90 let od založení Komunistické strany Československa. Dnes tato strana neexistuje, ale na politické 

scéně je její pokračovatelka v podobě Komunistické strany Čech a Moravy. Co si o této straně myslíte? 

Jak vnímáte její působení na politické scéně?  

MB: Pokud bude pracovat proti všemu, co funguje, co se zlepšilo, bude proti všemu zrovna jako 

odboráři …  

MS: … proti reformám, nikam se nepohne.   

MB: Takoví lidé uvažují, že když bude hůř, pro ně to bude lepší. V tom ohledu nemůžete čekat, že 

s nimi budu souhlasit, třebaže sociální reformy jsou lepší, byť si na ně musíme vydělat.  

MS: Nu, ale je zřejmé, že reformy, které jsou nám nabízeny, jsou nabízeny lidmi, kteří sami mají 

problémy ustát své vlastní působení. To znamená, že vládnutí nemá dostatečnou oporu.  

MB: Osobně si myslím, že by to oporu mít mělo. Soudím, že lidé, kteří protestují, nejsou hloupí lidé. 

Na druhou stranu - vytváření překážek není dobré.  

MS: Co se týče komunistů, jsou to lidé, kteří špatně četli historii, kteří jsou naivní, třebaže jsou i 

postoje, že komunisté ztratili rozum. Komunistická ideologie napáchala na lidech i hospodářství 

neskutečná zvěrstva.  

MB: Ano, neskutečná.  
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MS: Také zasáhla do života každého z nás.  

MB: Zrovna tak to bylo za Německa. Ne nadarmo se říká, že se tam děla doslova zvěrstva. Mám 

k dispozici spousty knih, které tuto skutečnost zmiňují. Víte, zažil jsem to, viděl a slyšel jsem. Soudím, 

že mezi nimi není žádný velký rozdíl.  

MS: Ano, mnozí lidé uvažují vaším způsobem, …   

MB: … a proto ten oddych po roce 1989.  

MS: Když se ohlížíte do minulosti, soudíte, že komunistická strana měla být zakázána? Uvažovalo se, 

že postupem času lidé z této strany vymřou a komunisté nebudou mít patřičný vliv na dění na této 

zemi. Nestalo se a komunistická strana je v roce 2011 jednou z parlamentních stran.  

MB: Soudím, že vaše otázka je obrovsky těžká. Je možné, že kdyby byla zakázána, jako sama 

zakazovala, možná by se cosi změnilo. Jelikož komunistický režim zde trval dlouho a příznivců měl 

mnoho, bylo by to obtížné. Možná, že by to dopadlo stejně, jako to dopadá nyní. Dnes mladší lidé 

neusilují o její zakázání. Mnoho z nás cítí, že mít moc je obrovská věc. 

MS: Má to podobu opia.  

MB: Je to taková moc, kdy se rozhoduje, že ty zůstaneš na živu, a ty ne, je to obrovská věc. Spousta 

lidí po moci touží.       

MS: Myslíte si, nastane čas, že komunistická strana se stane součástí vládních struktur?  

MB: Ne, nedomnívám se, že k tomu dojde.  

MS: Zamýšlel jsem to tak, že vládu bude utvářet sociální demokracie a komunisté se sice nedostanou 

do Strakovy akademie, ale budou se nepřímo podílet na tom, co se ve Strakově akademii bude 

odehrávat.  

MB: Ne. Doufám, že ne. To se jednoduše nedá odestát. To nejde. V tomto ohledu se každý bojí, aby 

to nesklouzlo tam, kde to bylo.  

MS: Mohl jsem se setkat s postojem lidí, kteří říkali, že jsme v situaci, jako za minulého režimu 

v osmdesátých letech? Lidé nadávali, byli znechuceni, nevěřili tomu, co bylo z oficiálních kruhů 

hlásáno. Někteří lidé dosáhli toho stavu, jejž nádherně charakterizoval Milouš Jakeš ve svém projevu 

na Červeném Hrádku, že strana působí jako „kůl v plotě“. Tato formulace se zapsala myslí lidí. 

Soudíte, že lidé, kteří nám vládnou, mají podobné směřování?  

MB: Vůči tomu nejsem ostře vyhraněn.     

P.S.: 

MS: Jak jste se osobně účastnil obnovy demokracie a kapitalismu?  

MB: Po roce jsem se stal konečně samostatným živnostníkem jako můj otec. Na tuto příležitost jsem 

čekal 40 let. Obnovy demokratické politiky jsem se však neúčastnil.  

MS: Účastnil jste se kuponové privatizace, jakožto velké příležitosti obnovy kapitalismu? 
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MB: Zúčastnil jsem se.  

MS: Co jste říkal na rozdělení Československa na dvě samostatné republiky? Nezpůsobilo náhodou 

ono rozdělení možnost k eliminaci slovenského nacionalismu, což vedlo k lepší spolupráci v rámci 

Visegrádského společenství a také k opětovnému nalezení v Evropské unii?                      

MB: Byl jsem zvyklý, že naše republika se skládá ze zemí Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpatská 

Rus. Očekával jsem, že se do východní části podívám. Na Slovensko jsem jezdil. Rozdělení republiky 

mne nenadchlo. Domluvil se na tom Klaus a Mečiar. Lidu se nikdo z politiků neptal. Jsem rád, že se 

naše republiky setkaly v Evropské unii.    

 

Dialog o transformaci v textilním průmyslu s Miloslavem Boreckým29: 

MS: Říkáte, že jezdíte 51 let do blízkého Nymburka.  

MB: Ano, ale nejprve bych rád zdůraznil, že jsem se vyučil u svého otce. V Poděbradech jsme měli 

dílny.  

MS: Zdědil jste řemeslo, jemuž jste věrný do dnešních dnů?  

MB: Mám syna, který pokračuje. Mohu vám říci, že za námi již nikdo nejde.  

MS: Čím to? Znamená to, že o řemeslo, které provádíte, není zájem? Kdo dnes dělá krejčího?  

 MB: Je zájem a měli jsme obrovský zájem. V současné době, v době krize, to trochu pokleslo, ale 

jedná se o všeobecný jev. Hodně živnostníků a řemeslníků zavřelo své podniky. To proto, že to 

jednoduše nešlo.  

MS: Já jsem to nemyslel přímo na tuto dobu. Slova „za námi již nikdo nejde“ jsem si vysvětlil tak, že 

například vaši vnuci vás nenásledují. Být v současné době řemeslníkem je cosi „nedobrého“, co nemá 

dobrý zvuk, byť se říkalo, že řemeslo má zlaté dno.   

MB: Soudím, že to stále ve světě zvuk má a u nás to také mělo dobrý zvuk. Většina lidí byla 

zaměstnána ve službách. Za 40 let komunismu se to potlačilo. Propustili se lidé, kteří to dělali, měli 

návaznost na své předky.  

MS: To je logické. Ještě bych se v té minulosti pozastavit. V prostorách, kde žijete, byly dílny. To váš 

otec vybudoval v období první republiky?  

MB: Ano.  

MS: Můžeme říci, že schopný člověk se uměl prosadit. Nemusel žádat stát.  

MB: Ano, nemusel, aby mu stát pomohl, jako se to dělá dnes. Nikdo mu nic nikdy nedal. Jako v každé 

společnosti byli schopnější a méně schopnější.  

MS: K onomu rozlišení pomáhal trh, jenž dával prostor pro konkurenci.  
                                                           
29

 Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 1. května 2011  v odpoledních hodinách v prostorách bytu 
Miloslava Boreckého, Fügnerova ulice, Poděbrady.  
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BM: Ta ostatně byla obrovská. Zde v Poděbradech bylo 25 samostatných krejčí.  

MS: Kde by se dnes krejčí v Poděbradech vzal? Možná se dají počítat na prstech jedné ruky.  

BM: Nejsou a nebudou.  

MS: Čím si vysvětlujete, že dříve lidé měli potřebu chodit ke krejčímu? Můžete odpovědět, že byla jiná 

doba.  

BM: To ano.  

MS: Možná lidé v minulosti dbali více na módu? 

BM: Máte pravdu. Lidé chodili dobře oblečení, což je vidět, když si člověk prohlídne obrázky 

z třicátých či dvacátých let od fotografů jako Vidlák, Farský, Mikšovský, kteří chodili do parku a 

fotografovali lázeňské hosty. Zde v Poděbradech kolonáda v sobotu, v neděli, ale i ve všední den byla 

naprosto plná, nabytá, …  

MS: … a proto tam člověk zřejmě nedokázal jít v nějakém sportovním oděvu, jako tomu je dnes.  

BM: Lidé se snažili vkusně oblékat. Každý, i z dělníků, kteří nebyli bohatí, měl šaty, které mu jednou 

ušil krejčí, a ty používal. Uvedu vlastní zkušenost. Měl jsem zákazníka, který mi vykládal, že dnes 

nechodíme příliš dobře oblečení.  

MS: Nehledíme na to jako v první polovině dvacátého století.  

BM: Ano, zákazník byl několik let v Jižní Koreji. Říkal, že si neumím představit, jak dobře tam chodí 

lidé oblékaní. Jedná se o lidi, kteří patří do úřadu, do řemesel.  

MS: Čím to, že minulý režim na to tolik nedbal?  

BM: Dbal na to, aby bílá košile a kravata nebyla dobrou známkou.  

MS: To znamená, že zde byla podporována dělnická uniforma. Proč je to dobré zmínit? Poděbrady 

jsou lázeňským městem. Když se člověk dívá na staré fotografie, oblek, kravata pro muže a slušivé 

šaty pro ženy byly samozřejmostí.  

BM: To ano.  

MS: Sám se člověk může přistihnout, že nechodí adekvátně oblečen. Můžeme říci, že dříve byli lidé 

nuceni, aby byli slušně oblékáni. Dnes imperativ slušného oblékání neexistuje. Minulý režim tomu 

nepřál, byla uniformita. Krejčí, kteří působili v minulém režimu, nemohli rozvinout své možnosti. Lidé 

díky tomu chodili oblečení tak, jak oblečení chodili. Stačilo, když člověk jel do západního světa, ba i do 

východního Německa a viděl rozdíl.   

BM: Souhlasím.  

MS: Rozdíl byl znát.  
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BM: Přesně tak. Lidé nemuseli chodit tak dobře oblečení. Když jsem tehdy například přišel do 

spořitelny či do záložny, do banky, tamní pracovníci byli perfektně oblékáni. Poté přišel čas, kdy to 

neplatilo. Nyní se to vrací a je to správné.  

MS: Nu, ale mám spíše občas pocit, že mnozí lidé si to vykládají tak, že vše je možné.  

MB: Ano.  

MS: Zkrátka, lidé nerozlišují. I na mše člověk dochází v texaskách či jiném ležérním oblečku, než aby 

nosil košili s kravatou. Je dobré si uvědomit, že v minulé době byly oděvy společenské události, ne věci 

všední, ale sváteční. Více se to rozlišovalo. Dnes toto rozlišení padá.  

… Minulost profese …   

MS: Říkal jste, že 51 let jezdíte z Poděbrad do blízkého Nymburka. Svou krejčovinu jste dělal bez 

přerušení?  

MB: Ano, bez přerušení. To, co jsem se naučil, praktikuji do dnešních dnů. Vyučil jsem se u otce. 

Tenkrát, když sem přišel, neměl nic, byl z velice chudé rodiny. Dříve tomu tak bylo. Když však dospěl, 

s partou stejně starých mladíků vzali boty přes ramena - tenkrát měl každý boty jenom jedny - a jeli 

do světa. Soudím, že neměli takové problémy. Můj otec se vyučil v Lipsku u velmi dobrých krejčích, 

pak i ve Francii.  

MS: Uměl váš otec dobře německy, když jel do zahraničí? Bylo to za Rakouska – Uherska.  

MB: Když jsem bral rozum, tak jsem zjistil, že otec se učil v Lipsku a tam také chodil do školy. Uměl 

perfektně německou gramatiku. Proti nám to byla síla. Sám jsem se německy trochu naučil, ovšem již 

žádnou další řeč.  

MS: Váš otec byl přinucen. Nejprve šel na zkušenou, naučil se způsoby, aby je mohl uplatnit ve své 

vlasti. Lidé, pokud chtěli něčeho dosáhnout, museli se vypracovat v zahraničí. Za minulého režimu to 

bylo nežádoucí.  

MB: Sám jsem o to usiloval, po válce, když se doba uvolnila, jsem chtěl jít na zkušenou do zahraničí. 

Měl jsem dokonce vyjednané místo ve Francii. Měl jsem sjednané i místo v Anglii, abych se naučil řeči 

a také jinou práci. Přišel však únor 1948. Také jsem musel na vojnu a byl konec, nikam mě nepustili.  

MS: Vše pro to, že se budovaly světlé zítřky. Šli jsme za Sovětským svazem, jelikož to byl náš vzor. 

Předpokládám, že to byl také konec vaší živnosti?  

MB: Ano, otci vše vzali i dům, v němž jsme bydleli. Následně onemocněl. V jeho živnosti dělalo 

přibližně 20 lidí a stav zaměstnanců kolísal. Má matka také byla švadlenou a zastávala post mistrové, 

na firmě spolupracovala. Já jsem se naučil jednat se zákazníky a také stříhat. Měl jsem všechny 

střihačské školy, které byly dostupné.  

MS: Co to znamená? Můžete to přiblížit? 

MB: Cílem je naučit se kreslit, stříhat. To normálně dělníci nedělají a neumí.  
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MS: Vy jste tedy byl krejčí se vším všudy. Také jste měl bratra, avšak ten šel jinou cestou. Můžeme se 

domnívat, že jste měl převzít otcovu živnost? 

MB: Pouze já. Bratr o to nestál, vystudoval strojařinu na ČVUT. Živnost měla přejít na mě, stejně jako 

v ní pokračuje můj syn.  

MS: Ještě se vraťme do krizových let. To proto, že to byla velká čára přes rozpočet. Když si někdo 

budoval živnost během první republiky, musel podnikat podle předpisů. Zbohatlictví a podvody se 

netrpěly.  

… Řízení výroby … 

MB: Zdůraznil bych, že poté, co otci všechno vzali, vedl jsem jeho znárodněnou živnost, neb zde nebyl 

nikdo, kdo by lidem připravil práci. V roce 1960 mě odsud vyhodili a nesměl jsem se již vrátit. Byli to 

lidé ze Státní bezpečnosti. To proto, že jsem byl syn živnostníka. Uvolnilo se místo v Oděvní tvorbě 

v Nymburku a měl jsem možnost tam zasednout. Od té doby jsem v Nymburku, třebaže mi za rok 

ředitel volal, zdali bych šel zpět do Poděbrad. Zde se to rozpadalo, avšak v Nymburku jsem byl 

dostatečně spokojený. Měl jsem pod sebou 15 lidí, a poděbradskou provozovnu mi stejně přidělili. 

Poté mi dali ještě Pečky, a tak jsem pod sebou měl přibližně 30 lidí. Staral jsem se o všechny.  

MS: Lidé stejně museli využít vašich schopností. Bohužel jste musel být podřízen lidem, kteří měli 

stranický průkaz.  

MB: Bylo to zvláštní. Měl jsem pod sebou mnoho lidí, ale měl jsem plat nižší než uklizečka.  

MS: I takové praktiky byly uplatňovány? Vedl jste lidi, a přesto jste byl diskriminován?  

MB: Dával jsem lidem práci, jelikož beze mě by nedělali. Tenkrát se tak nemluvilo.  

MS: To je absurdní.  

MB: I moje účetní měla dvojnásobný plat jak já.  

MS: Jak to popisujete, musel jste cítit velkou nevůli, protože jste zažil ve vlastním životě vzpouru 

neschopných. Ač jste vedl podnik a dával jste lidem práci, byl jste nízce honorován.  

MB: Člověk byl zvyklý si dělat svou práci. Sám jsem byl zvyklý dělat hodně. Když vidíte 

bezvýchodnost, že se to zde nezmění - doba 40 let je dlouhou dobou.  

MS: Dvě generace a ještě před tím 6 či 7 let fašismu.  

MB: To jsem také zažil, jelikož jsem se v té době učil.  

MS: Člověk musel hodně zakusit a musel mít mnoho síly, aby přežil nástrahy doby.  

… Podoba oděvního průmyslu …  

MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal podobu oděvního průmyslu v minulé době? V šedesátých 

letech se zakládá Oděvní průmysl Prostějov, je to velká společnost, na niž byl v roce 2010 vyhlášen 

konkurz.  
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MB: Sám s nimi trochu jednám.  

MS: Dobrá, ale jak jste vnímal vývoj módy? Je zřejmé, že móda na Západě a móda zde se lišily.  

MB: Snažili jsme se dost dohánět. Když je člověk dobře naučený, nemá obtíže, avšak obtíže 

s vyučením mají tam též. U nás před válkou a ty první roky nebyly žádné velké podniky, jako je 

Prostějov. Nebyla zde sériová výroba. Živnostníci ubývali. Nakonec jsem zůstal v celých Poděbradech 

jen já. V Nymburku též. Byli tam krejčí, kteří měli ještě zaměstnance.  

MS: To bylo právě to, že neexistovala sériová výroba. Sám si pamatuji na vyprávění mé matky, že 

v minulosti se dokonce nechávaly šaty přešívat. Touto cestou se šetřilo, ovšem dnes je oblečení 

nadbytek. Krejčí byl dříve potřebný. Člověk měl jedny slavnostní šaty a ty s člověkem šly až do hrobu. 

Jak přemýšlíte o úbytku krejčích? Soudíte, že je to cosi logického? Do výroby oděvů se zařadily stroje, 

tím se práce zefektivnila. Jak se na to díváte? Lze říci, že vám, malým výrobcům, braly velké podniky 

práci?   

… Být vytlačen …  

MB: Jistě. Proto také živnosti, řemesla lidé opustili, jelikož byli vytlačeni. Dnes je to z tohoto úhlu 

pohledu ještě horší. To proto, že řemesla nemají patřičnou náplň, byť jsou potřeba. Když vám bude 

kapat kohoutek, potřebujete dvě ruce. Ty si nekoupíte za levné peníze u Vietnamců či někde, kde je 

začaly vyrábět na základě pásové výroby. Takové výrobky budou velmi levné, …  

MS: … nebudou tak kvalitní jako u krejčího … 

MB: … a je to možné také díky používání levné pracovní síly. V tom to je. Nikdo by za malé peníze 

nedělal. Dnes pro velké anglické fabriky dělají černošky v Bangladéši. Podniky dodají stroje, svého 

mistra, materiál a levná pracovní síla to vyrobí. Na druhou stranu jsou velmi špatně placení.  

MS: Tam se nám objevuje problém „spravedlivé mzdy“, kdy lidé jsou daleko méně placeni ve srovnání 

s tím, kolik by byl nucen podnik zaplatit za pracovníka zaměstnaného v Evropě. Dobrá, je zřejmé, že 

přesun lidí v textilním průmyslu z Evropy a západního světa je přirozený proces. Na základě toho se 

krejčí se stali vzácnými. Jen málo lidí umí navrhnout oděv, nastříhat látku a také jednat se 

zákazníkem.  

MB: Ano, a také dělat kvalitní práci. Ona bude třeba. Například pro divadla, …  

MS: … malosériovou produkci. 

MB: Ano, to nejde nakupovat velkosériově. To se musí dělat na míru.  

MS: Soudím, že se člověk i ochuzuje, když neví, z jakého materiálu je to uděláno, kdo to udělal, kde to 

bylo uděláno, za jakých podmínek. 

MB: Ano, kdo to dělal … 

MS: Trochu to člověku připomíná švýcarské hodinky. Každý by měl usilovat, aby měl dobré šaty. Ne 

nadarmo se moudro o dobrých šatech dostalo i do písně. Jan Werich říká, že šaty dělají člověka.  
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MB: Přesto si myslím, že zbylo dost lidí, kteří se musí dobře oblékat. Je také hodně lidí, kteří na to 

mají, kteří zaplatí cokoliv. Znám to ze své praxe. U mě byla mladá krejčová, která se zaměřovala na 

šití pánských sak. Stárnul jsem a ona se bála, že nebude mít práci. Odešla ke Knížeti do Prahy. 

Pamatuji si, že to bylo první krejčovství v republice. Jmenovalo se to Kníže a Podolská. Od té doby je 

tam 15 let.  

MS: To však hovoříte o současnosti.  

MB: Ano, paní dělá dobře. Mají vybranou klientelu. Mluvil jsem s ní, že přijedou dva šejkové, nechají 

si tam udělat každý 12 obleků a je jim úplně jedno, kolik budou platit.  

MS: Příklad, který uvádíte, je charakteristický pošetilostí. Někdo onu práci má.  

MB: Sám dělám pro naše lidi.  

MS: Pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy?  

MB: Ano, jsou lidé, kteří musí šetřit, není jim to úplně jedno.  

MS: Vidíte, člověk by mohl říci, že v minulosti obchod vytvářel sociální vazby. Bylo to tím, že jste si 

nechal ušít oblek, nebo jste si šel nechat ušít obuv, proto se lidé znali. Dnes je vše otázkou čísel. Dříve 

to byla otázka konkrétních lidí majících jména. Lidé se znali. Člověk, jenž nosil šaty, je mohl patřičně 

oceňovat, vážit si jich. Takovému přístupu dnešní svět nepřeje. Stačí, když se podíváte do obchodů, jak 

jsou nabity jednotlivými oděvy, jak jsou ony oděvy levné, že to člověka vede k úvaze, zdali ten, kdo si 

je kupuje, si uvědomuje, jaká je za tím konkrétním výrobkem práce, co museli jednotliví zaměstnanci 

vykonat, aby to mělo přesnou formu.  

MB: Ušít boty. To je stejné. V současnosti si boty může nechat udělat pouze člověk, jenž se nedívá na 

peníze jako šejkové, nebo si obleky jednoduše musí … 

MS: … nechávat přešít. Koupí levně a poté následují úpravy krejčího.  

MB: I to děláme.  

… Ohlédnutí …  

MS: Dobrá, když se zamyslíte nad minulostí, tím myslím i nad režimem, s nímž jsme se rozloučili v roce 

1989, domníváte se, že oděvní průmysl byl na dostatečné výši? Ještě v devadesátých letech na 

Poděbradsku působily oděvní podniky, ale postupem času byly vytlačeny. Jak se na tuto skutečnost 

díváte? Sám jste říkal, že jako krejčí jste v Nymburku sám. O služby, které nabízíte, není přílišný zájem.     

MB: Je to tím, že když si člověk rozmyslí, kolik stojí řemeslná práce a jestli si má koupit oděv 

ze sériové výroby. Například Prostějov dělal dobrou konfekci, ale tím způsobem dělají všechny fabriky 

na světě. To se nemění. Strojové vybavení, na kterém se pracuje, mají většinou shodné.  

MS: Pouze se tam dá jiná značka.  

MB: Pokud se zaměříme na oděvnictví, člověk například nemůže nosit jisté střihy, jelikož je urostlý. 

Série na takové lidi nepamatují, Nemohou se dělat v menších množstvích, … 

MS: … jelikož by se to jinak nevyplatilo.  
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MB: Proto se tam musí vyrábět více jak tisíc výrobků.  

MS: Přispívá to k tomu, že je to anonymní výrobek.  

MB: Ano, je člověk, jenž to nemůže nosit, a poté je další sorta lidí, kteří to nosit nechtějí a touží mít 

úplně něco jiného, …  

MS: … tedy cosi exkluzivního.  

MB: Takových lidí ubylo během čtyřiceti let. Moc jich nepřibývá. Uvedu příklad: Přišel za mnou 

člověk, jemuž jsem upravoval tři značkové oděvy, za které dal asi 35 tisíc korun.  

MS: Dohromady?  

MB: Pouze za jeden. To jsou běžné ceny značkových oděvů. Když je to značka, je to hodně drahé.    

MS: To uvažujete o oděvech značky Hugo Boss a jiných z této třídy oděvů? 

MB: Většinou šité z látky Dormeuil. Přišel mi zákazník, jemuž jsem ty úpravy dělal, a říkal, že mu nyní 

ve Španělsku nabízeli oblek za 85 tisíc: „Vážený zákazníku, za 85 tisíc to nekupte,“ přesto jej koupil. 

Jemu se to vejde do jeho rozpočtu. Takových lidí není tolik. To proto, že to není člověk, jenž zde dělá 

na stavbě.  

MS: Je zde nádherně vidět, že někdo nemá vůbec hluboko do kapsy a podle toho patřičně rozhazuje. 

Takovéto obleky vůbec nejsou obleky sériové? 

MB: Ne, rozhodně ne. I ten drahý oblek je z malé série. Nedá se říci, že je šitý na míru, jelikož se to 

musí upravovat. Ušil bych mu lepší, kvalitnější, i když strojově jsou dnes tak vybavené, že je to velmi 

kvalitně udělané. Za tu cenu bych mu udělal osm či deset obleků.  

MS: Je zřejmé, že lidé, kteří kupují takovéto oděvy, jsou pošetilí. Vychází ze stylu života. 

MB: To rozhodně.  

MS: Když mám zájem rozhazovat, tak jdu touto cestou.  

MB: Ten pán mi řekl, že je manažer u zahraniční společnosti.  

MS: Je vidět, že mnohým lidem peníze zmátly jejich mysl.  

MB: Musím se přiznat, že to nejsou moji běžní zákazníci.  

MS: Připomínáte, že hlavně děláte pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy?  

MB: Ano, kteří jsou ve stejné úrovni jako ti, kterým jsme sloužili během první republiky.  

… V kapitalismus a řemeslo …  

MS: Dobrá, po roce 1989 jste se vrátil k řemeslu. Kde jste viděl přednosti českého oděvního průmyslu? 

Přišli sem zahraniční investoři. Společnost jako Oděvní průmysl Prostějov začal usilovat o nové 

zákazníky a zpočátku se jí to dařilo, ovšem v prvním desetiletí 21. století přišly komplikace a jim 

podlehla. Takových společností bylo více, například KRAS Brno, také výrobce pánských oděvů. 
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MB: Také Oděva Trenčín. 

MS: Dobrá, to je Slovensko. Zkrátka Češi byli, co se týče oděvního průmyslu, na slušném místě. 

Nemělo se jít cestou mamutích podniků, jako byl OP Prostějov, ale raději jít cestou malých společností, 

které mohou lépe reagovat na potřeby trhu?  

MB: Ano, to říkáte správně. Tak se mělo postupovat, ovšem 40 let je znát. Nikdo to dělat tímto 

způsobem nesměl. Usiloval jsem o to, abych byl opět normálním krejčovským živnostníkem, jakých 

byly stovky po Evropě, stovky, tisíce ve světě. Po roce 1989 jsem počal dělat samostatně. Podmínky 

byly a jsou jiné.  

MS: Lidé mají možnost si nakoupit sériové výrobky, proto je daleko méně takových, co si dříve 

nechávali oděvy přešívat.  

MB: Je jich skutečně velmi málo. To proto, že se dělají levnější výrobky. 

MS: Je nutné říci, že se do naší republiky také dováží obnošené zboží. I to může být považováno za 

konkurenta. Nesmíme zapomenout na Čínu a její produkci a také to, že v Čechách máme prodejce 

textilu vietnamského původu.  

MB: Korea, Čína, Vietnam. Sám dělám několik let pro dva Vietnamce, kteří jsou na špičce, a zaštiťují 

svůj zdejší obchod. I takoví lidé žádají ode mne oděv. Také jsem měl jednoho, jenž přišel a nechal si 

udělat šaty, protože to tak řemeslně neumí jako my. V jejich vlasti je to nikdo nenaučil. To jsem se 

poté dozvěděl, že když si nechal udělat oblek, zkoušel ho, viděl, jak to dělám, když přišel domů, celý 

oblek na kusy rozpáral, udělal si střihy. To proto, že to neuměl ustřihnout, tak …  

MS: … si došel k vám. Vidíte, máte zákazníky, kteří jsou z obchodníků, kteří na českém trhu prodávají 

velmi levné zboží.  

… Ochranářství …  

MS: Rád bych se zeptal, zdali si myslíte, že v počátcích trh nebyl dostatečně chráněn?  Tím myslím to, 

že sem bylo dováženo zboží, které je tak levné, že …  

MB: … mu jednoduše nemůžeme konkurovat. Takové výrobě se konkurovat nedá.  

MS: Myslíte si, že je dobré, když stát chrání svá odvětví, v nichž pracuje nemalá část obyvatel, či lépe 

jak se díváte na státní intervence? Dříve se u nás dělaly oděvy. Dnes textilní průmysl slouží pro 

automobilový průmysl. To znamená, že místo oděvů dělají potahy. Možná je to již jiný druh produkce. 

Myslíte si, že stát by v tomto ohledu měl sehrávat nějakou roli? V minulém režimu bylo vše plánované, 

avšak po roce 1989 jsme se otevřeli světu a mnohde jsme byli papežštější než papež.  

MB: S tímto postojem souhlasím.  

MS: Prosazovala se teze, že „vše vyřeší trh“. To znamená, že nebyla určena přechodná období, než se 

subjekty dobře adaptují. Soudíte, že by stát a také svaz producentů oděvních výrobků v tomto ohledu 

měly sehrát svou roli? 

MB: Myslím si, že v tom není průmysl. Je vidět, že ten na to také nestačil. Pamatuji si, že živnostníci a 

řemeslníci bývali spojeni, vytvářela se společenstva. To již dávno neexistuje, či jich je málo.  
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MS: Oborová sdružení existují. Na druhou stranu - jinak se sdružují společnosti, které mají silné 

postavení, například se jedná o automobilový průmysl než průmysl, který odumírá a ztrácí svou váhu.  

… Obnovování odvětví …  

MS: Dotkněme se ještě jednou důležitého tématu, které nebylo patřičně zodpovězeno. Jak jste se díval 

na utváření, či lépe obnovování oděvního průmyslu v Československu a poté v Čechách?  Důležitou roli 

také hrála výuka lidí, kteří v oděvním průmyslu pracovali?   

MB: Soudil jsem, že to bude nesmírně obtížné, neboť že takový způsob, jakým jsme byli vyučeni my, 

už se zde nenachází. Když jsem začínal v podniku a také jsem v něm končil. Jednalo se o státní podnik 

služeb … V Lysé nad Labem byla krajská oděvní škola. Tam začínali v oboru všichni hoši a děvčata. 

Oborů bylo několik. Například jsme měli 250 učednic. Dnes to klesá i učitelky z té školy musejí odejít. 

To proto, že na letošek jsou přihlášena tři děvčata z celého kraje, z toho dvě ze zvláštní školy, proto 

z toho nic nevzejde. Stejné to může být u zámečníků, kde je na celý kraj přihlášený jeden zámečník.  

MS: Narážíte na fakt, že lidé sice budou mít vysoké vzdělání, ovšem nebudou se moci postavit 

k řemeslu, … 

MB: … ke službám. Ano, ovšem je to též otázka výdělku. To proto, že spousta našich dětí, naší 

mládeže již má maturitu, máme vysokoškoláky, máme právníky. Nemáme však lidé vyučené, lidé 

s řemeslem. Je to také možné díky tomu, že hladina výdělku je u vysokoškoláků daleko vyšší. Nemohu 

přesvědčovat rodiče, že hoch či děvče budou po vyučení vydělávat velmi málo. Teprve po 

několikaleté praxi dosáhnou na slušný příjem. Věřím, že to tak bude, … 

MS: … ale začátky jsou vždy obtížné. Sám váš otec šel na vyučenou do Lipska, aby poznal, co je ve 

světě. Po těch zkušenostech, které tam nabyl, se opět vrátil zpět. Je otázkou, kde se stala chyba? Dříve 

bylo Československo oděvní mocností. Díky tomu zde zahraniční oděvní podniky nechávaly provádět 

své zakázky. Kde byla chyba, že najednou je tomu jinak? Bylo to tím, že lidé mají jiné preference, že se 

na krejčovinu nikdo nehlásí?  

MB: Nehlásí … Je to tím, že minulý režim řekl, že nepotřebuje řemeslníky vychované tímto způsobem, 

že bude podporovat pouze průmysl, tedy velké podniky.  

MS: Jinými slovy ne jednotlivce, ale masu lidí.  

MB: Bylo to také dáno tím, že se preferovaly jiné obory, jako je hutnictví, hornictví. V těchto oborech 

si lidé vydělali více, ale ne každý může dělat hutníka či horníka nebo jiné těžké obory. Je nutné, aby 

někdo uměl spravit elektriku, přidělat vypínač.  

MS: To rozhodně. Je známo, že například v Americe jsou lidé také hodně specializovaní a ani si neumí 

vyměnit žárovku. To znamená, že při této pro nás banální operaci si musí volat specialistu.  

MB: Ano, tak tomu je.  

… Možnosti …  

MS: Soudíte, že chyba byla v minulém režimu? Právě po roce 1990 se otevřela možnost, aby lidé mohli 

odejít a založit si své životnosti, malé fabriky. Například v Prostějově se stal konkurentem tamního 

Oděvního průmyslu Prostějov pan Koutný.  
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MB: Dokonce se s ním znám. 

MS: To byli lidé, kteří byli ochotni se oddělit a jít vlastní cestou. Je to podobné, jako v Praze byla 

založena česká společnost s italským názvem Pietro Filipi. To je společnost, která má malé série, …  

MB: … ovšem dělají to tím samým způsobem.  

MS: Právě že ne. Některé jejich výrobky jsou z Číny nebo ze zemí, které nabízejí levnou pracovní sílu. 

Zde se to vymyslí, ale poté se to nechá udělat právě v zahraničí. Jen zlomek výroby je z České 

republiky. Nesmíme opomenout na košilářskou společnost Joka. Také doplatila na velké série.  

MB: Přesto si některé malé společnosti vedou dobře.  

MS: Nezbývá než jít vlastní cestou, vytvářet malé série, inovovat. Lze říci, že když člověk prochází 

ulicemi staré Prahy, říká si, že čeští výrobci jsou vidět, ale jedině tehdy, když budou mít 

konkurenceschopné ceny. A také jejich obchody, v nichž se nabízí, budou zařízeny tak, aby člověk, jenž 

si tam kupuje, měl pocit, že kupuje něco hodnotného, ba význačného. Jinými slovy, atmosféra není 

jako v supermarketu, ale jako když si člověk kupuje šperk. Češi, pokud mají zájem uspět ve světě, musí 

jít jedině touto cestou.  

MB: Také nevidím jiné východisko než toto, nicméně dvě generace jsou znát. Před rokem 1989 to lidé 

nemohli dělat, neboť viděli, že je to bezvýchodné, cítili marnost, že něco tak kvalitního stejně 

nebudou dělat. Po roce 1989 jsou výjimkou lidé, kteří se toho chopili a vedou si dobře. Co je špatné? 

Nejsme zvyklí na konkurenci. Za socialismu neexistovala.  

MS: Tam byla uniformita.  

MB: Dokonce vím, že komunisté říkali, že konkurence je škodlivá, což je nesmysl. I ti, kteří začali nyní, 

jsou schopni pracovat se zahraničními firmami. Všichni takového výsledku ale nedosáhli, jelikož jsme 

konkurenci během svého života nezažili.  

MS: Ano, ale je to také díky tomu, že jsou Češi „chráněni“ horami. Je nutné, aby šli přes hory a 

realizovali se v cizině. Naše hospodářství je dostatečně integrované, a to převážně na německou 

ekonomiku. Můžeme říci, že je jednoduché vyrobit, ale je velmi obtížné prodat.  

MB: To také říkám. Již není prvořadé vyrobit, což ale platilo celý náš život, ale prodat.  

MS: Když člověk něco udělá a ve skladech se mu budou kupit zásoby, prvotní je prodat, byť výrobky 

mohou mít prvořadou kvalitu. Člověk musí o místo pod sluncem neustále bojovat.  

MB: Lidé na Západě jsou v tom po generace vychováni. Ne všichni uspějí.  

MS: Lze se domnívat, že milým příkladem pro následování je Baťa. Usiloval o to, aby se z každého 

dělníka stal podnikatel a byl úspěšný. Baťa dbal na soutěž dílen. Shodou okolností se Baťa, po roce 

1989 z části vrátil jako světový prodejce obuvi.  

… Budoucnost …  

MS: Kdybychom měli rozhovor uzavřít, položil bych ještě otázku. Jak vidíte budoucnost českého 

oděvního průmyslu? Nebudeme dle vás pouze zemí, kde si etablované západní značky budou 
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nechávat dělat výrobky, nebudeme odkázáni na práci ve mzdě? Oni nám zaplatí a my budeme dělat 

to, co se někde jinde vymyslelo?  

MB: Řekl bych, že ještě máme lidi, kteří by něco takového dokázali vymyslet. Přesto jich ubylo. Onen 

komunistický přeryv byl dlouhý. Jak jsem říkal, ani Číňané, ani Korejci, Vietnamci nemají lidi, kteří by 

dokázali vytvořit dobré výrobky, vymyslet je. Právě Číňané se nenamáhají, aby vymysleli nový 

automobil. Raději jej někde okopírují.  

MS: To je však cesta ke zkáze. Podle vás jediná možnost, jak se Češi mohou ve světě uplatnit, je, že 

musí využít tvůrčích schopností mozků, které zde jsou, a jedině tak se pokoušet utvářet dobré jméno 

České republiky v zahraničí. Kéž se daří vaše práce ...    

 

 

 

      

          

 

 


