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Úvodem 
Studie Putování ceskou budoucností je hlavním výsledkem práce kolektivu CESES v roce 2002. Navazuje 
jak po stránce obsahové, tak i metodicky na predchozí výstupy CESES , at již jde o Vizi rozvoje Ceské 
republiky do roku 2015 (2001), nebo Pruvodci krajinou priorit pro Ceskou republiku (2002). Putování 
ceskou budoucností predstavuje informacne hutné dílo o více než 300 stránkách. Proto ani jeho shrnutí 
nemuže být strucné. Snad ani tento nepríjemný fakt neodradí budoucího ctenáre, aby se nad Putováním, 
resp. nad tímto resumé zamyslel a posoudil, do jaké míry mohou být zde nabízené cesty do ceské 
budoucnosti cestami, které je z cásti ci zcela ochoten sdílet. 

Nebo nesdílet. Nabízená práce totiž nenabízí hotový obraz budoucnosti, tím méne hotové recepty, jak 
k nemu dospet. Stejne jako byla pro autory, tak by mela být i pro ctenáre predevším výzvou k putování, 
tedy hledáním cest v neznámém terénu. Studie se snaží být v tomto terénu návodem v trojím smyslu. Jde jí 
o to: 

1. zmapovat naše výchozí podmínky (kap. 1). Zde jde za prvé o postoje a ocekávání samotných 
obcanu vztažené k vlastní budoucnosti i k budoucnosti zeme. V techto postojích se samozrejme 
odráží jak historická zkušenost ceské spolecnosti, tak její reakce na aktuální konstelaci politických 
a sociálních sil. Za druhé jde o systematicky utrídené poznání budoucích trendu vnejšího okolí, 
s nimiž bude ceská spolecnost konfrontována, 

2. vytýcit milníky možných cest v podobe strategických tahu, které chápeme jako strukturované 
procesy spolecenských inovací a jejich dusledku, jež významne presahují rámec bežného 
fungování státu a spolecnosti, kvalitativne mení podmínky ci zpusob života zeme a vyžadují 
dlouhodobou koncentraci zdroju a vule k dosažení žádoucích promen (viz kap. 2). Strategické 
tahy predstavují - po prioritních problémech a strategických koncepcích, které byly zformulovány 
v Pruvodci krajinou priorit - další stupen zobecnení. Konkrétne jde o tyto strategické tahy: 
Kultivace vedení jako klícový faktor produkce; Systém komplexn ího rízení bezpecnosti Ceské 
republiky; Aktivace územních spolecenstev; Cesty rozvoje sociální soudržnosti a národní a 
obcanské identity. Strategické tahy rozhodne netvorí uzavrený systém: do budoucna je 
myslitelné jejich doplnování o další dosud nepropracované tahy a zároven je treba pocítat 
s cetnými autonomními pohyby ve spolecnosti, které je mohou a budou ovlivnovat. Na 
strategické tahy navazuje úvaha o modernizaci demokracie jako podmínce jejich realizace. 

3. naznacit klady a zápory možných vývojových cest ceské spolecnosti v podobe príbehu o 
alternativních budoucnostech, scénáru (viz kap. 3). Základním rozlišujícím kritériem trí 
alternativních scénáru, které nabízíme, je jednostranné zduraznování vždy predevším jednoho ze 
trí klícových kritérií možného budoucího vývoje Ceské republiky: kvality života v ceském podání 
(Prežít v klidu a pohode a nebo jít do toho?), udržitelnosti života (Cechy a Morava – zahrada 
Evropy) a ekonomického rozvoje (CR stredoevropským tygrem). Tyto scénáre se snaží o 
prezentaci ucelených a i ve své krajnosti pokud možno hodnoverných vývojových hypotéz, které 
mají provokovat k premýšlení, ukazovat, že budoucnost je neznámá a otevrená, že mnohé závisí 
na nás, na našich rozhodnutích, kompetencích, na povaze cílu, které si klademe, i na zpusobech, 
jakými jich chceme dosáhnout. 

Predevším však jde dané studii o to podnítit další diskusi o budoucím smerování ceského státu a 
spolecnosti. Spolu s nimi totiž budeme putovat všichni. Jsou proto vítány jak kritické reflexe studie jako 
celku, ci jejích jednotlivých cástí, tak i za námety k dalšímu rozvíjení obsahu a metod systematického 
prognózování a programování vývoje Ceské republiky v menícím se svete. Vcetne námetu na rešení jejich 
institucionální stránky na základe posouzení dosavadní praxe. Toho se dotýká samostatná príloha 
Putování. 
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1 VÝCHODISKA 

1.1 Životní strategie obyvatelstva CR 
Jaké zmeny vlastne chtejí ti, kterí v naší spolecnosti každodenne prožívají své životy? Chtejí radoví obcané 
stejné zmeny, jako jim pripravují specialisté na budoucnost, prípadne mají zájem neco na své budoucnosti 
menit? A když ano, tak jakým zpusobem? Jaké jsou jejich individuální a spolecné (kolektivní) strategie 
zlepšení vlastních životních podmínek a kvality života v naší spolecnosti? Mají vubec nejaké? Mají své 
osobní a kolektivní vize, znají k nim ty správné cesty, vedí, jak po nich postupovat a jaké zdroje si bude 
pohyb po techto cestách vyžadovat? Jsou jejich individuální a kolektivní vize v souladu, anebo se spíše 
vylucují? Máme co do cinení s jednou kolektivní strategií spolecnou pro všechny, anebo je zde nekolik 
strategií, které navzájem souperí? V prípade, že jde o pluralitu kolektivních strategií, které skupiny 
obyvatelstva za nimi stojí a co hodlají v zájmu jejich prosazení udelat? 

Pro získání názoru obcanu na výše zmínené otázky byla využita metoda dotazníkového reprezentativního 
šetrení, jehož terénní fázi jsme uskutecnili ve spolupráci se spolecností GfK Praha.1 Výsledky šetrení resp. 
jejich interpretace se clení do dvou velkých oddílu: 

1. Povaha, obsah a nástroje realizace kolektivní strategie rozvoje CR v ocích jejích obcanu 

2. Povaha, obsah a nástroje realizace individuálních životních strategií. 

Pokud jde o první oddíl, vychází z toho, že po pádu komunistického režimu se Ceská republika nacházela 
v situaci, kdy byla postavena pred rešení úkolu dvojí transformace: 

- transformace znamenající návrat zpet mezi demokratické spolecnosti s tržní ekonomikou a právním 
státem, 

- transformace zastarávající prumyslové spolecnosti na spolecnost moderní, tj. postindustriální, 
informacní, vzdelanostní apod. 

První transformaci bychom pro zjednodušení mohli nazvat konsolidace a tu druhou modernizace. 

Konsolidace politických, ekonomických a právních pomeru je jiste nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje 
spolecnosti. Podle vetšiny dotázaných obcanu však tato základna modernizace ješte není patricne 
dobudována. Dve tretiny populace zastávají názor, že zatím nežijeme v kapitalismu. Naše spolecnost stále 
funguje spíše jakýmsi zvláštním postkomunistickým zpusobem, který se vyznacuje absencí otevrené a 
férové hospodárské i politické souteže a špatnou ochranou práv obcanu. Pro dnešní ceskou spolecnost je 
typický život na dluh, vysoká korupce ve státní správe a príliš velká moc médií – takové je vetšinové 
hodnocení výsledku dvanáctileté konsolidace naší spolecnosti. Tedy ani transformace ekonomiky, ani 
politiky ci právního systému zatím v ocích obcanu nedosáhla parametru nezbytných pro další modernizaci 
zeme. 

Pri pohledu na soucasnou situaci ceská verejnost jednoduše reflektuje to, na co odborníci už delší cas 
upozornují, ale velká cást politické scény to nechce slyšet. Nerozvinutost ci absence institucionálního a 
morálního rámce fungování trhu a politického systému silne podvazuje další spolecensko-hospodárský 
rozvoj a umocnuje naše zaostávání za moderním svetem. Potvrzuje to i zjištení, že témer dve tretiny (64%) 
respondentu považují celkový rozvoj naší spolecnosti ve srovnání s  vyspelými státy za príliš pomalý. 

V prípade procesu modernizace je predevším zrejmé, že naprostá vetšina obcanu (82%) má pomerne jasnou 
predstavu o tom, co to moderní spolecnost je. Jen menšina (18%) se o ní vyjádrila velmi mlhave anebo si 
pod pojmem moderní spolecnosti neumí nic predstavit. Ukázalo se, že v odpovedích respondentu jsou 
prítomny jak starší, materiální a technické prvky modernizace, tak prvky nové, humanisticky a spolecensky 
orientované modernizace. Ty starší, charakterizující spíše industriální éru moderní spolecnosti, zretelne 
prevažují. 

                                                                 
1 Termín terénního sberu dat:  26. 4. – 20. 5. 02 

Dotazované osoby ve veku:  Od 15 let 

Zpusob dotazování:  osobní rozhovory 

Metoda výberu vzorku:   náhodný stratifikovaný výber (Random Address) 

Pocet dokoncených rozhovoru:  2 498 

Návratnost:   70,2% 
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Celkove proto lze konstatovat, že obyvatelé CR ve svých predstavách o moderní spolecnosti sice zachytili 
aktuální modernizacní trendy, ale tyto predstavy jsou prece jenom více zakoreneny v modelu dohasínající 
industriální spolecnosti kourících komínu než v soucasném modelu informacní spolecnosti nebo 
spolecnosti vedení a reflexivní modernizace (tj. modernizace, jež klade duraz na humanistická a obcanské 
aspekty rozvoje). 

Ukázalo se tedy, že jednoznacne vetšinový názor se v naší verejnosti zformoval predevším v technicistní 
orientaci, expertním rízení, regulaci života obcanu a v rovnostárství. Podle vetšiny respondentu by ideální 
ceská spolecnost mela usilovat spíše o technickou vyspelost než o duchovní rozvoj. Hlavní slovo by v ní 
meli mít spíše odborníci než verejnost. Mela by do života obcanu spíše vnášet rád než jim dávat co nejvetší 
volnost. Mela by dbát hlavne o rovnomerný rozvoj všech než o rozvoj vynikajících talentu. 

Ceská spolecnost je zretelne rozpolcená v názoru na dynamiku ideální spolecnosti, tj. v její zásadní 
orientaci na výkon a inovace. Polovina dotázaných dala prednost zamerení spolecnosti na co nejvyšší 
ekonomický výkon, ale 42% na poklidný život. A obdobne polovina respondentu uprednostnuje 
modernizacní zmeny, ale dve petiny preferují dodržování tradic. To naznacuje, že máme vlastne do cinení 
se dvema dominantními vizemi dynamiky moderní spolecnosti. Otázka zní, zda se tyto ideály podarí sladit, 
anebo budeme pokracovat dál v budování jakési dvourychlostní spolecnosti. 

Uvedené zjištení má jak optimistické, tak i vyslovene varovné aspekty. Na jedné strane lze ocekávat, že 
v živote naší spolecnosti se více prosadí principy jako jsou odbornost, produktivita a efektivnost, které 
nám mohou prinést úspech v mezinárodní modernizacní souteži a tím i vetší blahobyt. Na druhé strane 
hrozí, že ti, kterí nebudou dostatecne dynamictí, vzdelaní a pružní, budou oznaceni za cerné pasažéry 
modernizace a vytlaceni na okraj života spolecnosti. 

Existují však i další rizika modernizace. Životní tempo v soucasné ceské spolecnosti se již dnes mnohým 
zdá vysoké. V dusledku toho jsou lidé stresovaní a ztrácejí životní orientaci. I vetšina (58%) respondentu 
uvedla, že se ceská spolecnost mení tak rychle, že to ani nestací sledovat. Podle vetšinového názoru 
(61%), je život v dnešní spolecnosti pro bežného obcana príliš složitý a težko zvladatelný. Z jeho hlediska 
turbospolecnost už máme. Proto je namíste se ptát, jak bude bežný obcan zvládat ješte vyšší životní 
tempo ve spolecnosti, po které touží vetší cást obyvatelstva? 

K beztak již rozšíreným pocitum dezorientace prispívá fakt, že dnes znacná cást obyvatelstva neverí svým 
elitám, a to jak z hlediska jejich meritorních schopností, tak jejich morálky. Polovina respondentu se 
domnívá, že vývoj naší spolecnosti se dostal mimo kontrolu rídících orgánu a stejný podíl citlive vnímá 
hrozbu, že naši zemi ovládne malá skupinka politiku podplacených velkými firmami. I díky tomu na jedné 
strane si více než polovina (57%) dotázaných obcanu myslí, že vlastne nikdo ani neví, kam ta naše 
spolecnost smeruje. A na strane druhé, více než polovina respondentu (56%) je presvedcena, že vývoj 
naší spolecnosti je stejne dávno predurcen zájmy svetových mocností. Jen v dezorientované spolecnosti 
mohou chaotický a konspiracní scénár vývoje spolecnosti (jenž se vzájemne logicky vylucují), fungovat 
vedle sebe, bez toho, aby pro obcany ztratily svoji vysvetlující sílu. 

Za této situace neprekvapí, že uvnitr ceské verejnosti není jednoznacne zodpovezena otázka, kterou z dvou 
cest modernizace (westernizace nebo ceský model modernizace) se vydat. V ceské verejnosti prevažuje 
mínení, že nám sice nezbývá nic jiného než jít cestou westernizace, ale vetšinovou podporu získal i názor, 
že Ceši a Moravané mohou prispet k obohacení západních vzoru rozvoje spolecnosti. Podle názoru vetšiny 
(69%) dotázaných obcanu by se Západ od nás mohl mnohému ucit, i když je hospodársky vyspelejší. 
Zatím není zrejmé, v cem by naše obohacení západních modernizacních vzoru melo spocívat. 

Dve petiny dotázaných nezbytnost postupovat západní cestou neuznávají a odmítají akceptovat 
predstavu modernizace naší zeme jako projektu její westernizace. Tvrdí, že by byl nesmysl snažit se 
napodobovat modernizaci západních zemí. Jisté rozpaky ovšem vzbuzuje skutecnost, že zatím nebyl 
vyvinut model modernizace ceskou cestou. 

Pokud jde o priority modernizace, lze ríct, že obyvatelstvo CR se priklonilo k nejschudnejší ceste 
modernizace, kterou predstavuje kompromis mezi orientací na techniku a kulturu. Zatím ale nevíme, kloní-li 
se obyvatelé ke komplexní variante modernizace na základe racionálních úvah nebo jde spíše jen o jejich 
intuici a vyjádrení aktuálních pocitu. Lze se však oprávnene ptát, jak to, že potrebu komplexní modernizace 
a její podporu v obyvatelstvu vcas nerozeznaly i politické elity? 

Do jisté míry lze odpoved na uvedenou otázku hledat v kompromisních postojích ceské verejnosti k cílum, 
ke kterým by naše zeme mela smerovat v nadcházejících deseti až patnácti letech. Jde hlavne o 
rozhodování se mezi konzumní a humánní orientací spolecnosti. Dve tretiny (65%) dotázaných obcanu se 
vyslovily pro smíšené konzumní (materiální) a humánní priority. V souladu s již zminovanou obecne 
akceptovanou vizí ideální spolecnosti byl však u respondentu patrný výrazne vetší duraz na porádek a 
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materiální zajištení než na participaci a svobodu jednotlivce. Jednoznacne materiální priority si vybrala 
ctvrtina (26%) dotázaných, kterým se jako nejduležitejší cíl jeví udržet porádek ve státe a boj proti rustu 
cen. Naopak jednoznacne humánního zamerení bylo jen 9% dotázaných, kterí považovali za nejduležitejší 
zamerit se na obranu svobody slova a na poskytování vetšího prostoru pro participaci lidí na rozhodování. 
Vetší prostor pro participaci verejnosti znamená vetší tlak na chování elit. Jestliže zájem o jeho rozširování 
a využívání není dostatecne silný, nelze se ani divit, že elity jen težko rozeznávají modernizacní trendy a 
radeji konzervují své dosažené pozice. 

Od poloviny devadesátých let z rad komentátoru ceské politické scény už nejednou zaznelo, že slabinou 
soucasné politické reprezentace je její neschopnost poskytnout svým volicum jasnejší vizi rozvoje 
spolecnosti. Težko ríci, je-li to tím, že se vinou globalizace a rychlého životního tempa vývoj spolecnosti 
skutecne vymknul politikum spod jejich kontroly nebo je to jen otázka jejich pohodlí, ve kterém je 
ponechává nízká politická kultura obcanu. Faktem nicméne zustává, že vetšina populace chce znát smer, 
obsah a horizonty spolecné budoucnosti. Dokonce se ukázalo, že touží najít spolecnou vizi dalšího rozvoje 
spolecnosti. Více než dve tretiny (69%) respondentu konstatovalo, že nám takováto vize chybí. Táhnout za 
jeden provaz je podle nich efektivnejší strategie modernizace spolecnosti. 

Otázka však je, jak tuto spolecnou modernizacní vizi prosazovat. Existenci silných autoritárských tendencí 
v tomto bode dokumentuje zjištení, že až 45% respondentu si místo parlamentního dohadování preje 
silného politického vudce, který zavede porádek. Z predstav respondentu o ideální spolecnosti lze 
usuzovat, že tímto vudcem má být spíše chladný a nezkorumpovatelný technokrat než horkokrevný 
nacionalista. Kombinace silného vudce a jedné velké vize indikuje, že v ceské spolecnosti drímá znacný 
potenciál vydat se modernizacní cestou, které je vlastní spíše logika velkého vzmachu než logika malých 
kroku a drobné práce. 

Spíše než extremismus je ovšem pro kolektivne koncipované modernizacní zmeny hrozbou netecnost 
obyvatelstva. Více než jedna ctvrtina (29%) dotázaných by totiž radši ponechala naši spolecnost, at se 
vyvíjí v klidu sama po svém. Problémem realizace modernizacních zmen v CR je skutecne obcanská a 
politická kultura obyvatel, která je silne poznamenaná rovnostárstvím a státním paternalismem. Vliv 
státního paternalismu ilustruje názor poloviny (52%) dotázaných, podle kterého by problémy obcanu mel 
rešit predevším stát a ne obcané. Dve petiny (41%) však s tímto názorem nesouhlasí, což opetovne 
signalizuje znacnou rozštepenost ceské verejnosti v postojích k strategii modernizace zeme. Nicméne platí, 
že stát v ocích vetšiny obcanu hraje v rozvoji spolecnosti hlavní roli, kterou si dokonce prejí posílit. 
V odpovedích na otázku, kdo by mel mít na smerování naší spolecnosti vetší vliv, než má dnes, 
respondenti nejcasteji zminovali úrady, tj. místní samosprávu (68%), soudy (62%) a státní správu (56%). 
Nadpolovicní preference získaly ješte soukromé podniky a firmy. Diskuse a rešení problému další 
modernizace ceské spolecnosti by se tedy podle obcanu mely odehrávat hlavne v interakci úradu a 
podnikatelu. Až pak by mely mít slovo odbory a dobrovolné (obcanské) organizace, jejichž vliv si preje 
posílit více než dve petiny dotázaných. Znovu se tedy projevila prevaha principu technokracie nad 
principem participace. 

Úspešná realizace jakékoliv kolektivní strategie vyžaduje, aby její nositelé v její úspech verili, tj. byli 
optimisticky naladeni a zároven, aby byli ochotni pro její realizaci i neco obetovat. 

Pri pohledu do budoucnosti v ceské verejnosti výrazne prevládá optimismus. Tri petiny (60%) 
respondentu ocekávají, že si CR v príštích deseti-patnácti letech polepší (když se nedostane mezi prední 
státy sveta a EU, tak alespon získá lepší pozici než má dnes). Skeptický postoj zaujímá necelá ctvrtina 
(24%) dotázaných, podle které CR zustane zhruba na stejné úrovni jakou má dnes. Otevrený pesimismus je 
vlastní jen osmi procentum dotázaných. Lze se ale oprávnene ptát, z ceho cerpá vetšina obyvatelstva 
optimismus, když na druhé strane neduveruje spoluobcanum, že mají vuli neco pro realizaci této strategie 
udelat. Vetšina (57%) dotázaných je totiž presvedcena, že obyvatelé CR už nejsou ochotni prinášet obeti 
kvuli lepší spolecné budoucnosti. 

Jsou Ceši a Moravané skutecne tak neduveryhodní egoisté, jak si sami o svých spoluobcanech myslí? 
Jiste nebude velkým prekvapením zjištení, že vetšina respondentu vuli k urcitým obetem má, resp. alespon 
ji deklaruje! Vetším prekvapením je to, že navzdory problémum s dezorientací v rychle se menícím moderním 
svete jsou obcané v zájmu modernizace (která prináší prosperitu) ochotni obetovat i zbytky svého klidu a 
pohodlí. Míra odhodlání ješte více zvýšit tempo života je pomerne vysoká. Témer tri ctvrtiny (73%) 
respondentu uvedlo, že by podporilo modernizaci, i kdyby vedla k potrebe casté rekvalifikace, 59% 
souhlasí v zájmu modernizace se zvýšením pracovního tempa a 42% by nevadilo ani stehování lidí za prací. 

S nejvetším odporem by se naopak modernizace setkala tehdy, kdyby si vynutila vlnu pristehovalectví 
z východu. V tomto prípade by ji odmítlo podporit 88% respondentu. Kdyby modernizace vedla ke zvýšení 
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nezamestnanosti, setkala by se s odmítavou reakcí trí ctvrtin (77%) respondentu. Taktéž tri ctvrtiny 
respondentu považují za duvod k odmítnutí modernizace vytlacování nekterých skupin na okraj 
spolecnosti. V pozadí techto prípadu negativní reakce lze najít hrozbu sociálního konfliktu, kterou myšlení 
bežného obcana odmítá akceptovat jako samozrejmou. Predstava o modernizaci, která zpusobuje konflikty 
a narušuje sociální soudržnost spolecnosti, je v rozporu s historickou zkušeností naprosté vetšiny 
obyvatelstva. V dohledné minulosti žijících generací to totiž byla práve modernizace (industrializace), která 
poskytovala stále nová pracovní místa a po dlouhou dobu zpusobovala práve opacný problém, tj. na nová 
místa nebyli lidi. Modernizace byla odjakživa sázka na jistotu. Predstava, že v soucasné situaci je tomu 
naopak, že jejím atributem je nejistota spojená s narušováním obecne pojímané sociální soudržnosti, 
vyvolává u vetšiny obyvatelstva vlnu solidarity namírenou proti prosazování této predstavy do praxe. Je 
zrejmé, že osud modernizace v CR závisí na tom, jestli se dostane do rozporu se solidaritou. V takovém 
prípade se vetšina obyvatelstva postaví na obranu solidarity proti modernizaci. 

Výsledky výzkumu odhalily ochotu vetšiny obyvatel CR prinášet na oltár modernizace obeti v podobe 
vlastního pohodlí a klidného života. Je tedy zrejmé, že vetšinou jde o obeti ciste privátního rázu. 
Rekvalifikace, stehování a vyšší pracovní výkon jsou aktivity povýtce soukromé. Byl by však bežný 
obcan CR ochoten v zájmu modernizace angažovat se i verejne, tj. riskovat, že se spálí pred ocima 
ostatních? I tentokrát je situace spíše na vážkách. Polovina respondentu preferuje životní strategii, podle 
které je nejlepší žít v klidu, príliš nevybocovat z rady, aby se clovek nedostal do zbytecných problému. 
Dve petiny (42%) se s touto strategií neztotožnují a jsou to práve oni, kterí modernizaci v CR dávají šanci, 
aby se stala modernizací reflexivní, verejne zevrubne prodiskutovanou a vyjednanou. Vetšina (74%) 
obyvatelstva se sice zajímá o budoucnost, protože jim záleží na osudu zeme, ve které žijí, pro její úspech je 
však nezbytné, aby tento zájem byl natolik silný, že preroste v aktivitu. A znovu je ceská verejnost 
rozpolcená: mírná vetšina (53%) respondentu se o budoucnost zeme zajímá jen málo, nebo vubec, ale mírná 
menšina (46%) se o ni zajímá dost nebo velmi. I když polovina obyvatelstva považuje za prioritu 
modernizaci demokracie jejím vetším otevrením se obcanovi, velká zátež oportunních postoju typu: 
zbytecne se nemíchat do vecí, které cloveka nepálí, nadeje na brzké dosažení reflexivního stadia 
modernizace znacne zpochybnují. 

Odpovední obcané, kterí spoléhají na stát, že za ne vyreší jejich spolecné problémy, by logicky meli mít 
povinnost stát kontrolovat a ovlivnovat jeho rozhodování. Jestliže má kolektivní strategii realizovat stát, 
role jednotlivého obcana bude spocívat ve vyvíjení tlaku na predstavitele státních institucí, aby se chovali 
tak, jak mají. Nejbežnejší, konvencní formou ovlivnování je úcast ve volbách do zastupitelských orgánu. 
Z výsledku výzkumu vyplývá, že 50% respondentu se úcastní voleb pravidelne, 25% obcas nebo 
výjimecne a 23% nechodí k volbám nikdy. Z celoevropského hlediska lze tyto údaje považovat za 
standardní, i když, jak víme ze statistických dat o volební úcasti, ochota obyvatel CR chodit k volbám 
soustavne klesá. Souvisí to i s tím, že jedna tretina dotázaných se vyjádrila, že se o politiku zajímá více než 
trochu, což je významne nižší podíl, než je podíl tech, kterí stejný zájem projevili o budoucnost CR. Za 
temito postoji dotázaných obcanu se rýsuje nejen znacná neduvera k velké politice, ale i rezignace na její 
možnosti realizovat kolektivní strategii modernizace spolecnosti. 

Velká politika mo žnosti obcanu participovat na rozhodování zdaleka nevycerpává. Úcast obcanu CR na 
subpolitice je již znatelne vyšší, ale není nijak oslnive vysoká. Zasedání místního zastupitelství se 
pravidelne úcastní jen 2% dotázaných a obcas nebo výjimecne 21%. Do presvedcování úradu o nutnosti 
zmen se osobne pouští jen 17% dotázaných, pricemž pravidelne tak ciní jen 1%. Ani v tomto prípade tedy 
nebude víra v efektivnost konvencní participace príliš vysoká. Dve tretiny (65%) respondentu jsou 
dokonce presvedceny, že na rozhodování o záležitostech jejich obce ci mesta nemají žádný vliv. 

Široce pocitovaná obcanská nekompetentnost a rezignace vetšiny obyvatelstva na ovlivnování vecí 
verejných do znacné míry kontrastují s vírou respondentu v jejich schopnost ovlivnit svuj osobní úspech 
vlastními silami - tri ctvrtiny (77%) dotázaných verí, že clovek sám muže ovlivnit, nakolik bude v živote 
úspešný. Jako by své osobní perspektivy ani nespojovali s  osudem celé spolecnosti, anebo doufali, že stát 
bude stejne realizovat strategii rozvoje spolecnosti, jež bude jakž-takž úspešná a zároven pro ne prijatelná. 

Samozrejme ochota verejne riskovat svou kuži a participovat na kolektivních aktivitách úzce souvisí 
s duverou v lidi, se kterými by clovek mel eventuálne do toho jít. Tato duvera je u nás žalostne malá. Jen 
18% dotázaných vyjádrilo presvedcení, že vetšine lidí je možné duverovat. Deficit vzájemné duvery je 
zároven deficitem duvery v spolecnou akci, který vetšina obcanu nahrazuje témer bezmeznou vírou ve 
schopnosti expertu a spíše než participativní demokracii preferuje státem placenou expertokracii. Deficit 
duvery nás od moderní spolecnosti vzdaluje více než momentální zaostávání za technickým vývojem. 
Vetšina obyvatelstva si tento fakt do znacné míry uvedomuje a požaduje zamerit mo dernizacní úsilí na 
rozvoj duvery a soudržnosti mezi lidmi (58%), nebo na rozširování prostoru pro obcanskou participaci 
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(54%). Ovšem bez kolektivního prosazování techto požadavku lze jen steží ocekávat, že se expertokrati své 
moci dobrovolne zreknou. Vzniká tak zacarovaný kruh: obcané si navzájem neduverují, a proto do 
kolektivní akce vstupují jen zrídka, ale bez participace na spolecných, kolektivních akcích se jejich 
vzájemná duvera nemá kde vytvorit, a proto si neduverují. Jsou odkázáni na dobrou vuli expertokracie a 
jejich vliv na strategii modernizace zeme zustává malý. I kvuli tomu naše spolecnost daleko více pripomíná 
masovou spolecnost prumyslové éry kourících komínu, kde jsou atomizované masy lehce ovladatelné 
soudržnými elitami než moderní informacní spolecnost, pro kterou je charakteristická kritická reflexe 
scientizace života a široká participace verejnosti na rozhodování. 

Bylo by ale nespravedlivé ríct, že obcané CR prenechali péci o verejné blaho zcela na státu a expertech. 
Obcanská kultura v Cechách a na Morave nemá pouze pasivní dimenzi. Krome jisté míry konvencní a 
nekonvencní politické participace náš výzkum zaregistroval i pomerne vysokou nepolitickou 
angažovanost ve prospech verejného blaha. Polovina (49%) dotázaných obcanu uvedla, že obcas nebo 
výjimecne podporí dobrocinnou (charitativní) akci. Dalších 6% akce tohoto druhu podporuje pravidelne. 
Více než polovina (56%) dotázaných v minulém roce prispela (penežním nebo nepenežním) darem na 
dobrocinné úcely. Znacná cást obyvatelstva se také venuje dobrovolnictví. Jedna tretina (31%) 
respondentu vykonává (alespon výjimecne) neplacenou práci pro nejakou dobrovolnou organizaci. V 
minulém roce alespon jednou takto pracovalo 27% respondentu. Navíc dobrovolníci pracovali i v 
organizacích jiného typu: pro místní samosprávu to bylo 15% respondentu, pro soukromou firmu 9% a pro 
státní správu 2%. Vetšina obyvatelstva ovšem chápe dobrovolnické a dárcovské aktivity spíše jako 
kompenzaci deficitu státní péce než jako prirozený projev obcanské zralosti. 

S hledáním kolektivní vize rozvoje úzce souvisí i povaha, obsah a nástroje realizace individuálních 
životních strategií. 

Predevším: jak je naše populace jako celek orientována v casové ose? Výsledky výzkumu ukázaly, že 
v populaci CR je nejvíce (30%) tech, kterí se orientují do minulosti (to nejhezcí již mají za sebou), jen o neco 
méne (27%) je tech, kterí se orientují do budoucnosti (to nejhezcí ješte na ne jenom ceká), zatímco zretelne 
nejméne (16%) je tech, kterí žijí prítomností (to nejhezcí práve prožívají). Musíme ale vzít v úvahu také to, 
že více než petina dotázaných uvedla, že tímto zpusobem vubec neuvažuje. 

Jinou otázkou ale je, jak silne se do každodenního chování jednotlivcu promítají jejich predstavy o tom, co 
je ceká. To, jak dokáže ocekávaný vývoj událostí organizovat náš soucasný život, záleží také na tom, jak 
ostré kontury naše predstavy o budoucnosti mají. Je duležité, jestli jde jen o mlhavé vize, nebo o zcela 
jasné a presné plány, a jestli jsou tyto plány vnímány nezávazne, anebo zcela vážne. Vliv budoucnosti lze 
tedy posuzovat i podle toho, jakou duležitost jednotlivci pripisují plánování ve svém osobním živote. Ze 
získaných dat vyplývá, že tri petiny respondentu považují plánování ve svém živote za rozhodne, resp. 
spíše duležité, naopak za spíše nebo rozhodne neduležité oznacily plánování dve petiny respondentu 
(avšak pouze pro 15% není plánování duležité vubec). Plánování, a tedy aktivní orientace do budoucnosti, 
velmi souvisí s vírou, že jednotlivec muže sám ovlivnit, nakolik bude ve svém živote úspešný. Dotázaní 
obcané, kterí verí, že mohou ovlivnit svuj vlastní úspech, považují plánování za mnohem duležitejší než ti 
(fatalisté), kterí na ovlivnování své budoucnosti již dopredu rezignovali. Docenení významu plánování 
významne souvisí i s optimistickým ci pesimistickým ocekáváním, co prinese budoucnost. Optimisté 
docenují plánování výrazne více (80%), zatímco pesimisté jen 38%. 

Jestliže vetšina lidí nejakým zpusobem plánuje, jaké veci považují za duležité pro dosažení úspechu v 
budoucnosti? Do skupiny nejcasteji zminovaných podmínek úspechu v budoucnosti patrí schopnost ucit 
se novým vecem, umet se prizpusobit okolním podmínkám, umet spolupracovat s druhými, domluvit se 
cizím jazykem a usilovne pracovat. Obecne jde tedy o pružnost a výkonnost, což jsou kompetence dobre 
ladící s obecne sdílenou vizí modernizace zeme a s aspiracemi vetší cásti obyvatelstva budovat 
supervýkonnou turbospolecnost. Jde tedy o kompetence, o kterých se hodne mluví a které zduraznují jak 
odborníci, tak napr. zamestnavatelé. Do sdílené vize moderní spolecnosti informacního veku zapadá i další 
skupina kompetencí: nápaditost, tvorivost a talent, které považuje za podmínky budoucího úspechu 88% 
respondentu. Za méne duležité – i když zdaleka ne neduležité - jsou považovány spolecenské kontakty 
(85%), peníze a majetek (83) a formální kvalifikace (77%). Jako nejméne duležitá se respondentum jevila 
snaha vyniknout nad ostatní (70%). 

Predstavy o tom, co by bylo treba delat, je jedna vec, skutecná realizace vec druhá. Co tedy lidé skutecne 
pro zlepšení své budoucnosti delají? Nejcastejší se snaží pecovat o své zdraví. Tento názor uvedlo 84% 
dotázaných. Následuje šetrení, sporení (76%), usilovná práce (71%) a péce o príbuzné (69%). Z této 
orientace se ponekud vymyká další skupina aktivit - práce na sobe, která následuje až s jistým odstupem. 
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Jen 56% respondentu se nejakým zpusobem vzdelává a jen o neco málo více respondentu uvedlo, že 
hodne cte. 

Obecne lze ríci, že obcané peníze spíše sporí, nežli je investují do sebe (napr. do vzdelávání). To je velmi 
zarážející strategie, zvlášte v dnešní dobe, kdy investice do vzdelání mají mnohonásobne vyšší návratnost 
než sporení penez, kde úroková míra nepokryje ani inflaci. Získaná data naznacují nejen stále nepríliš 
velkou ochotu vzdelávat se, ale také malou schopnost hospodarit s  penezi a dobre je investovat. Ješte více 
zarážející je to, že vetšina respondentu nespojuje zlepšení svého osobního života v budoucnosti 
s ovlivnováním širšího spolecenského kontextu. Jen tretina dotázaných obcanu se snaží zlepšovat veci ve 
své obci a jen ctvrtina se snaží navazovat kontakty s významnými lidmi. I z techto dat plyne, že vetšina 
obyvatelstva na ovlivnování vecí verejných proste rezignovala. 

Celkove lze dominantní individuální životní strategii charakterizovat jako osobní a výkonovou (ovšem pri 
snaze zachovat si zdraví), ale bez ochoty riskovat a investovat do rozvoje svých osobních kvalit. 

1.2 Co víme o budoucnosti 
Žijeme na pocátku ctvrté informacní revoluce (první – vynález reci pred 500 tis. let, druhá – vynález písma 
pred 5 tis. let, tretí – vynález knihtisku pred 500 lety, ctvrtá – vynález pocítace pred 50 lety). Pohyb víru se 
neustále zrychluje. Jako klícové faktory tohoto pohybu jsou zkoumány: 

Populacní vývoj: Exponenciálne vzrustající pocet osob potrebuje neméne exponenciálne rostoucí produkci 
potravy, težbu surovin, stavbu obydlí, komunikací atd.. Statistiky dokazují stárnutí svetové populace 
presvedcive: podle údaju OSN prumerný vek obyvatel naší planety vzrostl z 24 let v roce 1950 na 27 let v 
roce 2000. Demografové predpokládají, že v roce 2050 bude celosvetový vekový prumer cinit už 36 let, v 
Evrope 49 let. Dá se ocekávat, že stárnoucí obyvatelstvo bude znamenat vzrustající zatížení sociálních 
programu, predevším výdaju na duchody a také na zdravotní péci. Tlak na verejné rozpocty v Evrope bude 
velmi výrazný, možná i destabilizující, a to predevším po roce 2010, kdy výdaje zacnou stoupat poté, co 
zacne do duchodu odcházet generace populacního boomu. Hranice regulárního odchodu do duchodu se 
bude muset radikálne prodloužit a lidé budou muset, pokud jim to zdraví dovolí, pracovat do svých 
sedmdesáti (i více) let. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od soucasnosti nepujde prevážne o manuálne 
pracující, lze si toto rešení predstavit. 

To bude mít nekolik závažných dusledku pro trh práce. Jednak zeslabí príliv mladých pracovních sil, jednak 
bude oslabena soucasná predstava zamestnání jako práce jen na plný úvazek (speciálne pro starší 
pracovníky bude typické zamestnávání na cástecné, vedlejší a docasné pracovní kontrakty), jednak 
vzroste duležitost celoživotního vzdelávání. Padesát let je proste príliš dlouhá doba na to, aby clovek mohl 
pracovat v jedné profesi (a natož v jedné instituci) po celý život. 

Vlivem nerovnomerného demografického vývoje ve svete vzroste objem, intenzita i význam migrace. 
Demografický tlak v prelidnených rozvojových zemích bude znásoben pritažlivými faktory populacní 
stagnace v rozvinutejších spolecnostech. Z ekonomického hlediska migrace z prvních zemí do druhých 
predstavuje vyvažující prvek posilující blahobyt. Avšak kulturní otázky a prerozdelování zisku patrne uciní 
prechod k nové demografické rovnováze mnohem trnitejší, než by se ciste ekonomické úvahy zdály 
naznacovat. 

Veda a technika: Bez vývoje technologie je dlouhodobý rust nepravdepodobný. Navíc nové vynálezy 
umožní delat veci, které predtím byly nemyslitelné. Klícem k rustu produktivity jsou tak nové technologie, 
ale jejich vývoj je méne duležitý než jejich efektivní využití. Vzhledem k casovému odstupu, který oddeluje 
vynález od využití, bude velkou otázkou príštích 15-20 let ve skutecnosti schopnost využít technologie, 
které již existují. Tato schopnost je zase svázána se spolecenskými institucemi a kulturními postoji, s nimiž 
technologie pricházejí do styku. Týká se to ctyr technologických vlny procházejících daným obdobím – 
jde o pocítace, telekomunikace, biotechnologie a nanotechnologie. 

Inovace v telekomu nikacích a informatice zpusobily revoluci v informacní technologii. Prestože je tato 
revoluce ješte v plenkách, plný rozkvet digitální technologie a jejího využití je ješte pred námi, její síla je 
obrovská. Za její sílou hledejme tri hlavní duvody. 

Zaprvé, informacní technologie pomáhají uvolnit potenciál dalších technologií a vytvárí tak subrevoluce v 
dalších odvetvích. Za druhé, informacní technologie dovolují informacím plynout rychleji, šíre a méne 
nákladne po celé planete. A za tretí, v oblastech, kde drívejší technologické revoluce transformovaly 
hmotu nebo energii, informacní technologická revoluce zachází predevším s casem a vzdáleností. 

V následujících 20 letech budeme svedky exploze lékarské techniky pocházející z genetického výzkumu, 
což nám dá mo žnost rozpoznat a napravit nemoci genetického puvodu dríve, než se rozvinou, snad ješte v 
deloze. Behem dvaceti let by se tak zdravotní systém mohl zmenit z tradicní diagnózy a terapie na predikci 
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a prevenci. Biotechnologická revoluce významne zasáhne i jiný ekonomický sektor – zemedelství. Stejné 
hlubší porozumení genetice povede k mnohem úcinnejšímu pestování rostlin. Soucasne musíme brát vážne 
i fakt, že genetické inženýrství se muže vymknout lidské kontrole. Rozvoj geneticky modifikovaných 
biologických zbraní v príštích 20 letech by se mohl stát mnohem pronikavejší a hure ovladatelný než 
technologie jaderných zbraní. 

Pocítace budou všude. Budeme v nepretržitém kontaktu s miniaturními, bezdrátovými, prenosnými, 
výkonnými a vysoce personalizovanými pocítaci s prístupem k síti. Takové pocítace se mohou objevit na 
trhu v podobe hodinek nebo klenotu a mohou mít výkon osobního pocítace a mobilního telefonu. Pozdeji 
budeme mít pocítace zašité v našich šatech anebo možná i implantované pod kuží. Kolem roku 2010 Intel 
postaví cip s miliardou transistoru – to bude stonásobek komplexity nejvyvinutejšího integrovaného 
obvodu vyrobeného na sklonku 90. let 20. století. Kolem roku 2015 bude navržen spolehlivý simultání 
jazykový prekladac, což bude mít okamžité dusledky pro multilingvální svet. 

Vývoj mikroprocesoru musí jednou narazit na neprekrocitelnou technickou bariéru: vedci a inženýri proto 
vymýšlejí vhodné metody, jak stavet predmety atom po atomu. Mikroskopické stroje, merené spíš 
v atomech než v milimetrech, zpusobí revoluci v nekolika odvetvích prumyslu a mohou tak nabízet široký 
výber využití - od vytápení domu k lécení rakoviny. 

Životní prostredí: Pokud svet neustoupí od nynejšího prístupu, podle nehož jsou nejprednejší trhy, vzrust 
ve stavbe silnic, elektrického vedení, letišt a další infrastruktury naruší reprodukcní cyklus mnoha druhu 
volne žijících zvírat a zlikviduje celou radu biologických druhu, zejména v pobrežních oblastech, kde je 
nejsilnejší lidské osídlení. Lesy jsou v soucasnosti likvidovány znepokojující rychlostí 150 tis. km2 rocne a 
10 % pudy, na níž se pestuje obilí, ztratilo uživatelnost v dusledku pudní eroze. 

Environmentální problémy jako odlesnení, eroze pudy, znecištení vody a vzduchu, ztráty v rybárství a 
toxické odpady budou všude vážným problémem. Mnoho znecištení bude pocházet z využití fosilních 
paliv pri výrobe energie. 

Ekonomický vývoj: Globální ekonomický zisk bude v tomto desetiletí stoupat o 3% rocne (asijský bude 
stoupat dvakrát tak rychle) a obchod poroste o 6% rocne. Dve tretiny rustu svetového HDP bude 
pocházet z neclenských zemí OECD (chudé rozvojové a transformující se zeme), což znamená obrovský 
presun v podnikatelských možnostech smerem na Jih a Východ. Ekonomická a politická moc bude 
pokracovat ve své ceste ze Spojených státu do Asie, zvlášte pak do Cíny a Indie. 

K budoucím demografickým a environmentálním stresum musíme zapocíst ješte tretí druh stresu: závody v 
konkurenceschopnosti. Aby se bohaté i chudé zeme mohly tohoto závodu zúcastnit, budou potrebovat tri 
následující schopnosti: agilnost, práce v síti a ucení. 

Uplatnení techto schopností bude stát v  ceste prežívající protexionismus. Obchodní bariéry ve svete, které 
udržují hlavne bohaté zeme ve forme subvencí a cel, ochuzují svetovou ekonomiku až o 650 miliard dolaru 
rocne. Nejvetší škodu delají subvence na vývoz zemedelských produktu a cla na zemedelskou a textilní 
produkci, protože na vývozu tohoto zboží jsou chudé zeme nejvíce závislé. 

Globalizace presto není nutne hrou se záporným ci nulovým výsledkem. Je to duležitý zdroj ekonomického 
rustu, kdy se ekonomiky specializují v oblastech, v nichž jsou vynikající, a pripojují se k praktikám 
ekonomik s nejvetší produktivitou. V mnoha zemích však základní podmínky nutné pro pripojení se ke 
globálním trhum chybejí a jejich situace se z relativního i absolutního hlediska stále zhoršuje. 

Hodnoty a postoje: Klícovou formulí hodnotových postoju se nadcházející doby stane Otevrené, dobre. 
Zavrené, špatne. Tuto formuli lze aplikovat na vše: na technologické standardy, na obchodní strategie, na 
životní filozofie. To je vítezný koncept pro jednotlivce, národy, pro globální komunitu v príštích letech. 
Jestliže se svet vydá uzavrenou cestou, dostane se do zacarovaného kruhu: Národy se obrátí dovnitr. Svet 
se rozpadne do izolovaných bloku. To posílí tradicionalisty a povede to k rigidite myšlení. To zastaví 
ekonomiku a prinese vzrustající chudobu. To povede ke konfliktum a rostoucí intoleranci, která vytvárí 
ješte uzavrenejší spolecnost a ješte fragmentárnejší svet. Jestliže ale na druhou stranu svet prijme otevrený 
model, zacne hodne odlišný krásný kruh: Otevrené spolecnosti se obrátí ven a budou usilovat o zaclenení 
do sveta. Tato otevrenost zmenám a vystavení se novým idejím povede k inovaci a pokroku. To prinese 
rostoucí nadbytek a klesající chudobu. To povede k rostoucí toleranci a ocenení diverzity, která podporuje 
otevrenejší spolecnost a vysoce integrovaný svet. 

Rízení : Nejduležitejší problémy nadcházejících desetiletí jsou svou povahou nadnárodní a proto i jejich 
rešení by melo být na nadnárodní úrovni. Faktory, které rešení brání, se zdají být všude na svete podobné 
a jsou z velké cásti nezávislé na národnosti a kulture. Nejzávažnejší z techto mohou být usporádány 
následovne: 
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Institucionální: skutecnost, že nikdo není zodpovedný za prijetí opatrení, nedostatek potrebné koordinace 
mezi odpovednými ministerstvy a organizacemi, institucionální netecnost, 

Financní: nedostatek prostredku nebo skutecnost, že lidé, kterí by meli finance poskytnout, tak nechtejí 
ucinit, 

Nezájem o budoucnost: krátkodobým problémum je venována vetší pozornost než tem, jež mají dusledky 
pro vzdálenou budoucnost, 

Špatné plánování: chybí dlouhodobá perspektiva, 

Osobní: nedostatecné rozhodovací schopnosti, odpovedné osoby nerozumejí složitým problémum, které 
mají rešit, 

Strategické: chybejí jasné strategie a cíle, nedostatecná koordinace postupu všech zúcastnených, 

Složitost: nedostatecné porozumení rozsahu problému, chybejí modely ukazující složitou provázanost 
událostí a postupu, nedostatecné pochopení dusledku prijatých kroku, stereotypní uvažování, 

Politické: opatrení jsou v rozporu s národními zájmy nebo byla navržena politickým odpurcem, 
nedostatecné zapojení regionu, korporací a urcitých skupin, 

Informacní: chybejí presné, spolehlivé a dostatecné údaje a informace, nedostatecné informace o míre 
rizika, rozporuplné informace, nedostatek koordinovaného vyhledávání informací. 

Uvedené výzvy budoucnosti signalizují, že pravdepodobnejší než kontinuální vývoj bude vývoj 
diskontinuální. Pokud by probíhal vývoj kontinuálne, pak existuje relativní konsensus mezi prognostiky, že 
následující trendy jsou skoro jisté: 

- Populace v rozvinutých zemích prestane rust a zacne stárnout. Populace v rozvojovém svete bude dále 
prudce rust. 

- Podíl populace se stredním a vysokoškolským vzdeláním též prudce poroste. 

- Vcelku budou svet dále bohatnout, predpokládá se minimálne 3% rust, regionální rozdíly však 
zustanou. 

- Svet bude cím dál tím více propojenejší ekonomicky i kulturne. 

- Nastane obrovská expanze informací, jejich množství i prístupnosti; poroste podíl ekonomických 
produktu založených na informacích a vedení. 

- Technologické inovace budou pokracovat stejným tempem nebo rychleji. 

- Politická moc se stane více diverzifikovanou. 

- Lidská povaha se výrazneji nezmení. 

Další trendy, jako napríklad vznik nových ohrožení bezpecnosti, jsou odlišné povahy v tom smyslu, že 
jsou prevážne dusledkem událostí zpusobených clovekem, dochází k nim v urcitém casovém momentu, a 
patrí tedy mezi velmi nejisté. Uvažují se tak možné diskontinuity vývoje - události, které jsou málo 
pravdepodobné, ale mohly by mít dalekosáhlé dusledky na celkový vývoj; tedy jakési šoky, které se 
obvykle nazývají divoké karty. Následuje prehled nekterých divokých karet uvádených ve svetové 
prognostické literature pro nejbližší dekády: 

- Masivní migrace z rozvojového sveta do rozvinutých zemí. 

- Neschopnost Evropy a Japonska vyrovnat se stárnutím populace. 

- Epidemie nové smrtelné nemocí. 

- Velká katastrofa životního prostredí. 

- Roztají ledovce a hladiny oceány výrazne stoupnou. 

- Významné prerušení svetových energetických dodávek. 

- Vážné konflikty o vodu jako nedostatkový zdroj. 

- Vedecký objev zásadního ekonomického významu. 

- Velký krach financních trhu. 

- Kolaps na Blízkém Východe. 

- Vytvorení aliance Cíny, Indie a Ruska. 

- Vytvorení mezinárodní teroristické aliance. 

- Kolaps vztahu Evropy a USA. 

- Kolaps OSN. 
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- Užití zbraní hromadného nicení. 

I když není duvod na nekterou konkrétní z techto divokých karet sázet, presto je dosti pravdepodobné, že 
jedna ci více z nich se v následujících dvaceti letech projeví. 
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2 STRATEGICKÉ TAHY ROZVOJE 

2.0 Úvod ke strategickým tahum 
Ceské republiky se dotýká rada problému, které volají po koncepcním rešení: jen v predchozí studii CESES 
bylo identifikováno 77 prioritních problému ceské spolecnosti (III. kapitola Pruvodce, str. 403-504) a 30 
strategických koncepcí jejich rešení (IV. kapitola Pruvodce, str. 505-652). Jejich pocet a odvetvový 
charakter však komplikuje vybrat z nich skutecné priority. 

Proto je treba hledat a formulovat obecnejší a komplexnejší strategie, které se v Putování nazývají 
strategické tahy. 

Metodologicky je Strategický tah vymezen jako: „potenciální strukturovaný proces spolecenských 
inovací a jejích dusledku, který významne presahuje bežné fungování státu a spolecnosti. Jeho realizace 
predpokládá soustredení a koordinované uplatnení znacných zdroju. Je v zásade vymezen na vyšší 
úrovni obecnosti než tomu bylo u strategických koncepcí, formulovaných v Pruvodci krajinou priorit“ 

Konkrétneji byly nároky na strategický tah specifikovány takto: 

- Obsahuje netriviální skladebný prvek ci nosnou ideu. 

- Lze jej zduvodnit zrejmými a dlouhodobými, prímými a/nebo zprostredkovanými pozitivními efekty na 
kvalitu a udržitelnost života v CR. 

- Pomer jeho potenciálních prínosu ke zlepšení kvality a udržitelnosti života a predpokládaných zdroju na 
jeho realizaci musí být takový, aby ospravedlnil jeho volbu pred jinými nabízejícími se inovacemi 
vyššího rádu. 

- Predstavuje takový proud zmen institucí, podmínek života a postoju a chování obyvatelstva, který 
presahuje hranice kompetencí jednotlivých resortu a funkcní období jednotlivých vlád. 

- V prubehu realizace bude indukovat pozitivní zmeny v dalších oblastech života spolecnosti 
(multiplikacní efekt). 

- Prvotním iniciátorem jeho koncipování mohou být politici, odborná nebo obcanská verejnost. 

- Základním horizontem strategických tahu je rok 2020. Dusledky realizace ST však mohou sahat až do 
roku 2040. 

Co však je a co není v ceské spolecnosti strategickým tahem? Predevším je zrejmé, že množina 
potenciálních strategických tahu je otevrená a jejich výber a realizace musí být participativní záležitostí. 
V ideálním prípade by výber a vymezení strategických tahu melo být podmíneno širokou verejnou diskusí. 

Predkládaná formulace strategických tahu má k tomuto ideálu daleko: z nedostatku casu i omezených 
kapacit byla diskuse nad strategickými tahy redukována na pracovníky CESES a nejbližší spolupracovníky. 
Výsledkem techto asi dvoumesícních diskusí byla identifikace a obhájení techto strategických tahu: 

1. Kultivace vedení v klícový faktor produkce. 

2. Systém komplexního rízení bezpecnosti Ceské republiky. 

3. Aktivace územních spolecenstev. 

4. Cesty rozvoje sociální soudržnosti a národní a obcanské identity 

Po výberu strategických tahu byla vymezena osnova jejich zpracování takto: 

- Základní vymezení strategického tahu (definice a podstata strategického tahu, jeho vztah ke kvalite 
života a jeho udržitelnosti a ekonomickému rustu).. 

- Zduvodnení strategického tahu v širším (globálním) kontextu (duvody nezbytnosti realizace tohoto 
tahu). 

- Teoretická východiska a vymezení hlavních termínu (vymezení hlavních termínu a jejich zasazení do 
širšího teoretického rámce). 

- Analýza soucasného stavu dané problematiky v CR (slabé a silné stránky CR v dané problematice 
v prehledné a komprimované podobe). 

- Realizace strategického tahu (návrh opatrení rozclenených do jednotlivých proudu opatrení). V této 
souvislosti jde i o možnosti modernizace demokracie v CR – v poloze obecného predpokladu realizace 
strategických tahu. 

Pres všechna výše uvedená precesní omezení není konecný výber strategických tahu arbitrární. Vychází 
z dlouhodobejší práce a poznatku z predchozích etap práce CESES (konceptuální model vývoje ceské 



Putování ceskou budoucností 

20 

spolecnosti a její modernizace v globálnim kontextu, vývojové potenciály, formativní regulátory, prioritní 
problémy, strategické koncepce) a zohlednuje názor široké verejnosti i expertu. Bylo by však neuprímné 
nepriznat, že jsme naráželi také na kapacitní limity clenu týmu a na to, že nekterá témata, o jejichž významu 
panovala všeobecná shoda, jsme nebyli s  to rozpracovat do podoby strategického tahu. Jinak receno: jsme 
presvedceni, že potreba zvolených strategických tahu je dobre zduvodnitelná a nesporná, avšak 
uvedomujeme si, že jejich výber není konecný. Stejne tak se predmetem další diskuse musí stát i presné 
zacílení strategických tahu a návrhy na jejich realizaci. 

Otazníky zustávají také nad vzájemnými vazbami, podmínenosti a komplementaritou jednotlivých 
strategických tahu. Ackoli byl puvodní zámer nabídnout ruzné možné a alternativní milníky ceské 
budoucnosti, je zrejmé, že strategické tahy se ruzným zpusobem podminují. Mají do znacné míry 
komplementární podobu – liší se tím, jakým zpusobem provádí rez budoucností a jakou dimenzi sledují, 
avšak jejich smer je podobný. Nelze však vyloucit i potenciální konflikt – to v prípade, že by v dusledku 
intenzivní realizace jednoho strategického tahu nezbývaly zdroje (nejen financní, ale také lidské ci 
organizacní) na další. Složitost, komplexnost a vzájemná propojenost strategických tahu by si vyžádala 
soustredené úsilí velké skupiny lidí. I behem diskusí v rámci CESES se porád se objevovaly další a další 
aspekty a vazby hodné rozpracování. Práce na strategických tazích, stejne tak jako jejich realizace, je tedy 
otevreným a nikdy nekoncícím procesem a následující texty je tedy treba i takto chápat. 

2.1 Kultivace vedení v klícový faktor produkce 
Hlavním zdrojem konkurenceschopnosti je dnes produkce komodit a služeb s vysokou pridanou 
hodnotou, obsahujících vysoké procento vedení (know-how). Ekonomika Ceské republiky, a potažmo 
celá spolecnost, se však doposud zakládá predevš ím na levné, avšak málo kvalifikované práci a 
neperspektivním využívání neobnovitelných prírodních zdroju. 

Strategický cíl, kterého potrebujeme dosáhnout, je casto formulován jako znalostní ekonomika nebo 
spolecnost vedení. Lidská spolecnost je však již od svého pocátku založena na vedení. Navíc jsou tyto 
termíny statické. Vzbuzují predstavu, že existuje ideální cílový stav, který lze bezezbytku naplnit – napr. tím, 
že vybudujeme znalostní spolecnost jednou provždy. 

Kultivace vedení v klícový faktor produkce je oproti tomu dynamický koncept. Základem tohoto pojetí je 
postupná, nikdy nekoncící kultivace peti klícových vedomostních procesu (produkce vedení, ucení, 
rozširování vedení, aplikace vedení a managementu vedení) a legislativního, ekonomického, sociálního a 
kulturního rámce, ve kterém probíhají. 

Základním kritériem kultivace vedení jako produktivního faktoru je zvyšování ekonomické 
konkurenceschopnosti pri zvyšování kvality života, jeho trvalé udržitelnosti a sociální soudržnosti. Ackoli 
základním cílem je ekonomický rozvoj, resp. ekonomická konkurenceschopnost, založená na vedení, 
strategický tah je - a musí být - také v souladu s trvale udržitelným rozvojem (tím, že se rust presouvá do 
nemateriální spotreby a služeb) a umožnuje zvyšování kvality života (vetší možnost seberealizace a 
uplatnení vrozeného potenciálu). 

Které vedení je však z hlediska rustu konkurenceschopnosti a kvality života nejduležitejší? Kterého se nám 
nejvíce nedostává? Vec je komplikovaná tím, že jednotlivé typy vedení se vedomostními procesy 
transformují v jiné a v praxi lze navíc zteží oddelovat jednotlivé typy od sebe navzájem (napr. tiché vedení 
od explicitního). Presto však mužeme formulovat nekteré obecnejší závery: 

Kultivaci vedení  nelze omezit na jeden typ vedení. Vyžaduje se boj na nekolika frontách. K cemu jsou 
napr. informacní superdálnice, když neexistují lidé, kterí by umeli informace využít? A naopak: K cemu je 
rozvoj inteligence a tvorivosti, pokud mladí výzkumníci nemají prístup k moderním vedeckým poznatkum? 
K cemu jsou kvalifikovaní lidé, pokud organizace, ve kterých pracují, jim neumožnují dostatecne tuto 
kvalifikaci uplatnit, napr. ve forme omezujících norem a postupu? A naopak: K cemu jsou skvelé postupy, 
pokud nejsou lidé, kterí by je aplikovali, anebo jim alespon rozumeli? 

Pokud jde o jednotlivé typy vedení, ukazuje se, že dochází k vyrovnání duležitosti oboru, ve kterých se 
vedení uplatnuje, a roste duležitost transdisciplinárního prístupu. Zvýšený zájem o spolecenské a 
humanitní vedy, stejne jako zájem o emocionální inteligenci dokazují, že kvalitu života, ale i 
konkurenceschopnost nelze již spojovat výlucne s pokrokem prírodních a technických ved. Podobne lze 
pozorovat, že zdrojem inovací nejsou jen technologické, ale velmi výrazne také organizacní a manažerské 
zmeny. Na strane druhé je treba varovat pred odklonem od vedeckého poznání a nezájmem o prírodní a 
technické vedy, protože ty jsou a budou základním zdrojem konkurenceschopnosti. Trendem je 
mezioborový pohled a rešení problému, který se neomezuje hranicemi tradicních disciplín – 
transdiciplinarita. 
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Klícem k prosperite se stávají inovace, tedy nové, aplikované a akcní  vedení. Vyspelé státy již považují za 
základní zdroj konkurenceschopnosti nikoli výzkum a vývoj samotný, ale inovacní systém, tj. produkci 
vedení ve vazbe na jeho uplatnení, a to predevším v komercní sfére. 

Na váze nabývá tiché, nekodifikované vedení, a to ve svých nejvyšších formách (porozumení, moudrost). 
Firmy velmi výrazne zvažují své investice podle dostupné pracovní síly a její kvalifikace. Doby taylorismu 
jsou již dávno pryc a zaškolení nových pracovníku v hi-tech odvetvích je casove nárocné. Vzdelaní lidé a 
v nich ztelesnené, neprenositelné tiché vedení, se stávají základem konkurenceschopnosti státu i podniku. 
V souvislosti s  tím se také prohlubují procesy brain-drainu. 

Drobné inovace ve velkém množství rozhodují o konkurenceschopnosti a kvalite života více než špickové 
teoretické poznatky. Jestliže dríve byl stupen vývoje dané spolecnosti meren tím, zda je její elita s to 
vyprodukovat a využít nejsložitejší poznání (napr. výroba atomové bomby), dnes mají klícový význam 
permanentní inovace, které mohou nabývat menších rozmeru, avšak musí se vyskytovat ve vetším 
množství. Drtivá vetšina lidí produkujících vedení jsou „remeslníci v dobrém slova smyslu – lidé, kterí 
iniciativne a kreativne vykonávají svou profesi“. To znamená, že produkce nových poznatku již nelze 
omezit na génie, nebo výrazne nadprumerné jedince, ale že je potreba, aby inovativní byli nejen 
profesionální vedci a výzkumníci, ale také manažeri, ucitelé, reditelé škol, verejných institucí atd. 

Tradicní modely kultivace vedení jako produkcního faktoru ztrácejí na úcinnosti. Až donedávna se 
predpokládalo, že technologický vývoj je dosahován prostrednictvím lineárního retezce, zacínajícího u 
základního výzkumu, pokracujícího prímou cestou pres aplikovaný výzkum (obsahujícího vedecké 
poznatky v technologických aplikacích) až konecne po komercní využití. Za hnací motor byla považována 
veda a vzdelání a optimisticky se predpokládalo, že vytvorené vedení se o své uplatnení postará samo. 
Jediné, co tehdy vlády potrebovaly, byla dobrá vední politika. Schématicky bychom mohli zakreslit daný 
model takto: 

investice do vedy,
výzkumu a
vzdelávání

kvalitnejší
vzdelávací a

výzkumné instituce

výkonnejší
produkce  a využití
nových poznatku

hospodárský rust

 
Ukázalo se však, že více poznatku zdaleka neznamená také více inovací. Proto zacaly vlády vypracovávat 
inovacní politiky, které vycházely z politiky výzkumu a vývoje, ale podstatne je doplnovaly o transfer 
vedení a jeho využití. Do centra pozornosti se dostaly také soukromé podniky a zavádení inovací uvnitr 
firem. Postupne byla také opuštena predstava lineárního procesu využívání vedení a byla nahrazena 
modelem sítí a kanálu mezi mnoha aktéry, ve kterých dochází k cirkulaci, transferu a difúzi myšlenek, 
informací a vedení nejruznejšího druhu. Tento systém byl pak zasazen do vhodne zvoleného politického, 
sociálního a kulturního rámce. 

Soucasným rámcem vymezujícím pole produktivního aspektu vedení je tzv. znalostní ekonomika. Podle 
Institutu Svetové banky (The World Bank Institute) existují ctyri základní podmínky plné participace na 
znalostní ekonomice: 

- Právní a ekonomické prostredí, které umožnuje volný pohyb vedení, investic do ICT a podporuje 
podnikání; 

- Vzdelaná populace schopná vytváret, sdílet a užívat vedení;  

- Dynamická informacní infrastruktura (od rádia po Internet) umožnující efektivní komunikaci, zpracování 
a rozširování informací; 

- Sít výzkumných center, univerzit, think tanku, soukromých podniku a neziskových organizací k 
napojení se na vzrustající množství globálního vedení, k jeho prizpusobení lokálním podmínkám a 
vytvárení nového vedení. 

Existují však také další podmínky nezbytné pro vznik nových myšlenek, jejich šírení a praktické využití. Jde 
o: 

Samostatnost (originálnost) v myšlení. Bez vlastní myšlenky nemuže být vlastní výtvor: „pokud se návyk 
nepremýšlet dlouho praktikuje, pozdeji se jen velmi težko odstranuje“. 

Otevrenost vuci ruznosti. Prílišná homogenita je bariérou inovací a znemožnuje adaptaci na prostredí. 
Inovacní firmy tak casto vytvárejí docasné pracovní týmy, mení projektové týmy a najímají odborníky 
z venku tak, aby zvýšily vystavení se novým myšlenkám a zvýšila se ruznorodost perspektiv. 
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Otevrenost vuci novému. Snaha zavádet inovace musí vždy bojovat s jistým prirozeným konservatismem 
lidí i institucí (která je koneckoncu do jisté míry funkcní). Dokonce i soukromé firmy se nerady rozcházejí 
s tradicí, a to zvlášte pokud je to tradice úspešná a dlouhotrvající. Je treba najít odvahu rušit i to, co bylo 
v minulosti velmi úspešné. 

Orientace na budoucnost, a to z nekolika duvodu. Za prvé: investice do vedení mají vysokou, ale 
dlouhodobou návratnost. Je potreba odolat pokušení bezprostredního uspokojení nebo úspechu. 
Investice do vzdelání a výzkumu a vývoje se mohou projevit treba až za deset a více let - dávno potom, co 
vyprší funkcní období politiku, ale také predstavitelu vrcholného managementu soukromého podniku. Za 
druhé: v protikladu k tradicní predstave, že tvorivé pociny jsou výsledkem náhlého vnuknutí geniálních 
mozku, je pro produkci nových užitecných poznatku potreba predevším vytrvalost a dlouhodobá píle. 

Snaha vyniknout nad ostatní a vnitrní motivace k úspechu. Nekdy je ve spolecnosti pokrytecky 
považována pouze touha po poznání za jediný legitimní duvod investic do ucení nebo tvorby vedení. Pro 
zdravé vedomostní procesy jsou však duležité i jiné motivy, které jsou obcas odsuzovány: Snaha neco 
dokázat, být lepší, úspešnejší (ale také bohatší) a prosadit se. dostává casto dehonestující prívlastky 
ambiciózní, príliš ctižádostivý atd. S tím souvisí i postoj k podnikavosti a úspechu. V postkomunistických 
státech byla podezíravost k úspechu v  podnikání zvýšena neospravedlnenými financními zisky. 

Pozitivní postoj k vede, výzkumu a technologiím. Všechny vyspelé zeme si prošly a cástecne stále 
prochází obdobím nezájmu mladých lidí o vedu, predevším o technické obory. Vedecká práce není mezi 
špickovými prestižními profesemi a mladí lidé s výjimecnými talenty použitelnými ve výzkumu a vývoji 
casto volí lépe ocenované pozice v profesích z hlediska kultivace vedení nikoli tak duležitých. Obecne 
však Evropané (resp. obcané EU) zastávají k vede pozitivní stanovisko a jsou pro její podporu, a to nejen 
tehdy, pokud prispívá k vývoji nových technologií, ale i když „pouze pomáhá k rozvoji vedení“. 

Sociální kapitál. Duvera, základní složka sociálního kapitálu, je mazivem ekonomického systému: snižuje 
jeho trení – transakcní náklady. Nedostatek duvery se prodraží – vede k bujení administrativy a plýtvání 
energie na téma jak ohlídat. Chybí pak vule pro premýšlení jak otvírat a rozvíjet. 

K takto vytýceným požadavkum má situace v CR daleko. To se odráží v indikátorech její 
konkurenceschopnosti. Podle zprávy Global Competitiveness Report 2001-2002 pro rok 2001 je Ceská 
republika v rustovém indexu GCI na 37. míste ze 75 zemí (pro srovnání za rok 2000 to bylo 32. místo). 
V soucasném indexu CCI je Ceská republika na 35. míste (rok 2000 34. místo). Od roku 1998 respektive 1999 
zaznamenal vývoj v CR posun z 35. místa na 37. místo v rustovém indexu a z 41. místa na 35. místo 
v soucasném indexu. 

Cím je zpusobena tato nepríliš lichotivá situace? Z jednotlivých složek rustového indexu  je CR pomerne 
vyspelá v technologickém indexu (20.místo), horší v indexu makroekonomického prostredí (49. místo) a 
propadá se v indexu verejných institucí (53. místo). Co se týká struktury soucasného indexu  je CR na 41. 
míste v indexu firemních operací a strategií a na 33. míste v kvalite národního podnikatelského prostredí. 

Jaké jsou hlavní bariéry kultivace vedení v CR? Jde o: 

- Ekonomické a právní prostredí (nízká vymahatelnost práva, nedostatecná ochrana duševního 
vlastnictví, nedostatecná podpora malým a stredním podnikum, pomalá restrukturalizace národního 
hospodárství) 

- Vzdelávání (Ceské školství stále vykazuje znaky industriální éry – masovou a krátkodobou prípravu 
laciné pracovní síly, ceská populace je sice vzdelaná, ale toto vzdelání neodpovídá požadavkum doby, 
je vzdelávací systém, který prispívá k odtržení akademického a praktického pohledu na svet) 

- Inovacní infrastruktura (stav knihoven) 

- Inovacní systém (financní podpory výzkumu, snaha podporovat neorientovaný základní výzkum na 
úkor výzkumu aplikovaného a orientovaného, nízký pocet výsledku aplikovaného výzkumu – 
vynálezu, nízký tlak na návratnost vložených prostredku, transfer technologií a využití poznatku). 

Eliminovat tyto a další bariéry lze jen takovým uchopením komplexní strategie kultivace vedení, které se 
clenení podle klícových vedomostních procesu a které jde napríc resorty. Jako hlavní proudy kultivace 
vedení lze v této souvislosti formulovat: 

1. Celoživotní ucení. Smyslem tohoto proudu je vznik spolecnosti, v níž lidé mají možnost ucit se, 
chtejí se ucit a umejí se ucit v prubehu celého svého života. K tomu je potreba: zmenit pohled na 
vzdelávací instituce (stávají se motorem hospodárského rustu), radikálne navýšit prostredky 
vynaložené na ucení (zvýšení množství verejných, ale zejména neverejných výdaju na vzdelání na 
úroven vyspelých zemí), zvýšit nabídku relevantních vzdelávacích príležitostí (nabídka nižších 
stupnu terciárního vzdelání, tri cykly vzdelávacích programu vysokých škol, zvýšení 
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prostupnosti mezi ruznými typy terciárních institucí), zajistit rovné vzdelávací príležitosti pro 
všechny deti a studenty, prohloubit zájem o ucení a motivace k dalšímu vzdelávání, naucit 
studenty ucit se, systematicky hodnotit výsledky na národní i regionální úrovni, zmenit prípravu 
pedagogických pracovníku pred i behem služby, 

2. Produkce vedení. Pro úspešnou kultivaci vedení je charakteristické vysoká míra 
diverzifikovaných prostredku vynakládaných na produkci nového vedení, zesítování 
ruznorodých typu aktéru vytvárejících vedení a velký duraz na užitecnost produkovaných 
poznatku. K tomu je potreba: zmenit pohled na produkci vedení (odstranit izolaci sveta vedy od 
spolecenského prostredí), klást duraz na kvalitu a výsledky, najít rovnováhu mezi zastoupením 
ruzných aktéru a ruzným typem vedení, zvýšit a diverzifikovat prostredky investované do 
produkce vedení, podporovat odvážné a nárocné projekty, propojovat aktéry produkující vedení a 
zajistit flexibilní vznik výzkumných týmu, 

3. Aplikace vedení. Završením inovacního procesu je realizace, aplikace a zhodnocení vedení. 
Práve v této oblasti nejvíce zaostáváme za vyspelými evropskými státy, které samy pokulhávají za 
USA. K tomu je treba zejména zvýšit: podporu vzniku a rozvoje inovativních malých a stredních 
podniku prostrednictvím inovativních investic (rizikový kapitál), podporu prejímání výsledku 
VaV dosažených na akademických pracovištích a vysokých školách soukromými podniky 
(spolecná výzkumne – vývojová pracovište), podporu vnitrní inovacní cesty tj. posílení výzkumu 
a vývoje provádeného podniky, stimulaci pracovníku ke komercní realizaci výsledku, 

4. Difuze vedení. Vedení a informace mají minimální efekt, pokud nejsou rozširovány mimo okruh 
svého vzniku. Proto je treba kultivovat cesty, kterými se vedení - ve všech svých formách - muže 
rychle, spolehlive a bezpecne šírit a podporovat ochotu a schopnost subjektu vedení interagovat 
a komunikovat mezi sebou, a tímto zpusobem sdílet a vymenovat si vedení. Meli bychom tedy 
usilovat predevším o: další rozvoj informacní infrastruktury (snižování ceny prístupu 
k internetu, informacní gramotnost a elektronický obchod, rozvoj knihovnictví), rozvinutí 
komunikace mezi ruznorodými aktéry (difúze tichého vedení), prohloubení zapojování do 
mezinárodních struktur, vetšímu využívání poznatku ze zahranicí, 

5. Management vedení. Management vedení je ústredním vedomostním procesem, který nastavuje 
pravidla a podmínky pro další vedomostní procesy. Místo prímé podpory a kontroly se zacíná 
rodit nový a mnohem obtížnejší úkol: vytvorit takové prostredí, kde je nejrozumnejší individuální 
volbou ucit se, investovat do svých schopností, být tvorivý a snažit se využít dostupného 
vedení k tvorbe svého i spolecenského bohatství. Zde je za prvé treba pracovat na zmene 
myšlení všech segmentu naší spolecnosti  – od politiku, pres vedce a ucitele až po nejširší 
verejnost. Dále je treba vytvorit tyto podmínky : zajistit spravedlivé konkurencní prostredí, 
pestovat pro vedení príznivé makroekonomické podmínky, zvýšit vynutitelnost práva (zejména 
ve sfére ochrany duševního vlastnictví). 

Pokud jde o praktické nastartování daného strategického tahu prvním krokem musí být snaha o 
prekonání tradicního, stereotypního a hlavne zjednodušeného modelu kultivace vedení ve vztahu 
k produkci. Za druhé je treba hledat ty aktéry, kterí mají na realizaci strategického tahu skutecný zájem: 
budovat a propojovat ostruvky pozitivní deviace. Teprve ve chvíli, kdy bude existovat dosti silné 
spolecenské zázemí pro komplexní pojetí kultivace vedení a kdy bude existovat dostatecné množství 
progresivních aktéru, lze nastartovat skutecnou implementaci vetšiny výše zmínených opatrení. 

2.2 Systém komplexního rízení bezpecnosti Ceské republiky 
Nosnou ideou tohoto strategického tahu je koncepcní obsahove organizacní návrh komplexního rešení 
faktických i potenciálních vnejších bezpecnostních ohrožení a vnitrních krizových situací nejruznejšího 
charakteru, typu a intenzity, který se v prubehu rešení, ideové i vecné prípravy a realizace muže stát jako 
nový prístup k problematice zajištení bezpecnosti významnou spolecenskou inovací vedoucí ve svém 
komplexu k synergickému efektu: k aktivnímu obcanskému a profesionálnímu pojetí bezpecnosti Ceské 
republiky, k vlastnímu zvýšení vnejší a vnitrní bezpecnosti zeme, k rozpoctovým úsporám na celý systém a 
jeho soucásti a ke zvýšení podílu obcanu bud prímo nebo zvlášte prostrednictvím organizací bezpecnostní 
komunity na tvorbe, príprave a realizaci bezpecnostní politiky, a to v souladu s bezprostredním civilním 
rízením a kontrolou tohoto systému. 

Systém komplexního rízení bezpecnosti prispeje k efektivnejšímu zajištení vnejší a vnitrní bezpecnosti CR. 
Práve tato skutecnost je základním predpokladem kvality života a jeho udržitelnosti, což se bezprostredne 
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dlouhodobe promítá do všech hlavních sociálních potenciálu spolecnosti a upevnuje postavení Ceské 
republiky v Evrope a ve svete a v mezinárodních organizacích a institucích, jejichž je clenem. 

Cílem strategického tahu Systém komplexního rízení bezpecnosti Ceské republiky je optimalizovat výkon 
bezpecnostního systému CR jako systému orgánu zákonodárné, výkonné a soudní moci, ozbrojených sil, 
ozbrojených bezpecnostních, záchranných, havarijních aj. sboru a služeb, právnických a fyzických osob a 
jejich vazeb pri príprave a realizaci cinností zabezpecujících koordinovaný postup zajištování bezpecnosti 
CR v prubehu nejruznejších typu vnejších bezpecnostních ohrožení a vnitrních krizových situací. 

Narušení bezpecnosti CR muže být spojeno zvlášt se vznikem nejruznejších druhu krizových situací, které 
lze rozdelit do ctyr základních skupin spojených: 

- s vnejším napadením CR, s plnením mezinárodních nebo spojeneckých závazku CR v zahranicí nebo 
zapojením ozbrojených sil CR do mezinárodních mírových operací pri narušení mezinárodní 
bezpecnosti, kde koordinacním orgánem je Ministerstvo obrany a výkonnou složkou predevším 
Armáda Ceské republiky /ACR/ 

- s narušením vnitrní bezpecnosti státu nebo verejného porádku, kde koordinacním orgánem je 
Ministerstvo vnitra a výkonnými složkami jsou predevším Policie Ceské republiky /PCR/ a ostatní 
ozbrojené bezpecnostní sbory, 

- s ohrožením životu, zdraví, majetku nebo životního prostredí pri živelních pohromách, haváriích nebo 
nejruznejších formách násilných cinností, kde koordinacním orgánem je opet Ministerstvo vnitra, ale 
výkonnými složkami jsou soucásti Integrovaného záchranného systému – Hasicský záchranný sbor 
/HZS/, ostatní záchranné sbory, havarijní, záchranné aj. služby a zarízení, 

- s ohrožením funkcnosti ekonomického systému státu, kde koordinacní orgán není dosud stanoven. 

Bezpecnostní politiku proto tvorí pet základních komponentu ci soucástí: 

1. zahranicní politika v oblasti bezpecnosti státu, 

2. obranná a vojenská politika státu, 

3. politika vnitrní bezpecnosti a verejného porádku, 

4. politika zajištující ekonomickou bezpecnost státu, 

5. ochrana obyvatelstva, jeho majetku a životního prostredí pred následky živelných pohrom a 
havárií. 

Bezpecnostní politika je souhrnem techto komponent, není ale jejich pouhým aritmetickým souctem, má 
komplexní kvalitu vecnou a systémovou. Bezpecnostní politika státu má svuj systém zajištení, predevším 
ekonomický a financní, dále svou logistiku a svou legislativu. 

Takto chápaná bezpecnostní politika musí samozrejme reagovat na aktuální podobu bezpecnostních 
hrozeb, v níž se odráží konfliktnost soucasného stále více se globalizujícího sveta a zhoršující se 
ekologické situace. Charakteristickým rysem nových bezpecnostních hrozeb je dynamika jejich vzniku a 
pusobení, prolínání a propojenosti. Tento faktor bezprostredne ovlivnuje vnejší a vnitrní bezpecnosti státu 
a regionu. Všudyprítomná a destruktivní povaha nových bezpecnostních hrozeb je ve svých úcincích 
univerzální. Univerzální proto musí být i reakce na tyto hrozby. Stát, relevantní orgány státu a obcané, 
podílející se na zajištování bezpecnosti zeme, jak prokázaly zkušenosti posledních let /jednání 
Mezinárodního menového fondu a Svetové banky, záplavy, úcast na zahranicních misích ad./, nejsou 
dosud na novou situaci komplexneji pripraveny. 

Také zmenený charakter vedení soudobých válek a ozbrojených konfliktu signalizuje potrebu dále již 
nerešit prestavby, transformace, reformy a jiné racionalizace jen v rámci jednotlivých subsystému (naše 
ozbrojené sily, ozbrojené bezpecnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, havarijní služby a 
další prvky integrovaného záchranného systému, soukromé bezpecnostní služby, verejná správa a 
samospráva, participace a pripravenosti obcanu), ale jako systém komplexního rízení bezpecnosti 
republiky. 

Pokud jde o realizaci tohoto strategického tahu, je nutno vycházet z existující situace, zachovat v systému 
komplexního rízení bezpecnosti osvedcené prvky a zahrnout prvky nové. Se splýváním a prekrýváním 
krizových situací je totiž spojeno i prekrývání tradicních kompetencí k jejich rešení. Tradicní koncepce 
bezpecnosti, kdy vnejší bezpecnost má na starosti Ministerstvo obrany a vnitrní bezpecnost vcetne 
ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra, prestává ovšem platit. Dríve obtížne prekrocitelná hranice mezi 
kompetencemi ministerstev obrany a vnitra se mení a je flexibilnejší. Tato ministerstva spolu úzce 
spolupracují jak pri príprave tak pri rešení krizových situací bez ohledu na tradicní delení na vnejší a vnitrní 
ohrožení. Nejmarkantnejší to je u ACR, u které se pocítá zejména pri zvládání tzv. nevojenských krizových 
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situací s širším použitím, než se dosud pripouštelo. Vzhledem k tomu sílí hlasy po urcité forme integrace 
celého bezpecnostního systému nebo jejích rídících struktur. 

Za první praktický príklad nutnosti prekracovat bariéry resortních kompetencí lze považovat ustavení 
Integrovaného záchranného systému. Je treba zduraznit, že IZS ani tehdy, ani dnes nelze považovat za 
integraci rídících struktur, nebo dokonce za integrovaný bezpecnostní systém. 

Za integraci rídících struktur však lze považovat vytvorení bezpecnostních rad a krizových štábu na úrovni 
kraju a obcí. V nich jsou do jednoho pracovního orgánu soustredeni zástupci územne príslušných 
správních úradu a prvku Armády Ceské republiky (ACR), Policie Ceské republiky (PCR), Hasicského 
záchranného sboru (HZS) a dalších územne príslušných soucástí bezpecnostního systému. Svým 
zpusobem se jedná o kolektivní prvky rízení, které umožnují vzájemne koordinovat aktivity územního 
správního úradu, ACR, PCR, HZS a dalších v rámci príslušného územne samosprávného celku. Tím není 
narušena rozhodující role centra, které si uchovává právo provádet zejména manévr temito silami a 
prostredky mezi jednotlivými územne samosprávnými celky. 

Rídící struktury na úrovni státu byly vždy integrovány vládou, což je kolektivní orgán disponující 
potrebnými pravomocemi pro rízení bezpecnosti státu. Ackoli se jedná o kolektivní rozhodovací orgán, 
dosavadní poznatky cástecne rozptýlily objevující se pochybnosti o dostatecné akceschopnosti prijímat za 
krizových situací potrebná rozhodnutí a úvahy o vhodnosti soustredit exekutivní pravomoci vlády do 
rukou jedné osoby. 

Pracovním orgánem vlády pro záležitosti bezpecnosti je Bezpecnostní rada státu (BRS) tvorená ministry 
klícových resortu v cele s predsedou vlády. BRS sice ze zákona nemá prakticky žádné výkonné pravomoci, 
ale tento nedostatek cástecne odstranila již sama vláda, která BRS zmocnila v zajištování bezpecnosti 
stanovovat úkoly všem clenum vlády. O dalším rozšírení pravomocí BRS se uvažuje v souvislosti 
s legislativním rozpracováním probíhající reformy ozbrojených sil. 

Pracovním orgánem vlády pro rešení krizových situací je Ústrední krizový štáb. Je tvoren námestky 
ministru nebo predsedu klícových ústredních správních úradu, nácelníkem GŠ ACR, policejním 
prezidentem, generálním reditelem HZS a vedoucími predstaviteli dalších výkonných složek 
bezpecnostního systému CR. Urcitou komplikací je dvojí predsednictví, v jeho cele je v prípade krizových 
situací spojených s vnejším napadením CR nebo plnením jejích mezinárodních ci spojeneckých závazku CR 
v zahranicí ministr obrany a v prípade ostatních, nevojenských krizových situací, ministr vnitra. 

Všechny tyto praktické zkušenosti z integrace rídících struktur se ukazují tvárí v tvár novým hrozbám jako 
nedostatecné. Proto by melo být prijato strategické rozhodnutí, které by umožnilo zahájit realizaci strategie 
ustavení komplexního systému rízení bezpecnosti Ceské republiky. Postup muže být následující: 

1. Vytvorit docasný, ale kompetentní organizacní prvek, který by dokoncil již zahájený první krok - 
proces strategického plánování ustavením systému komplexního rízení bezpecnosti. 
Strategického plánování by melo zahrnovat: 

a. výzkum a analýzu relevantního vnitrního a vnejšího prostredí stávajícího a budoucího 
systému a jeho zdroju, 

b. strategický plán Systém komplexního rízení bezpecnosti CR. 

2. Druhým zásadním krokem strategického tahu by mela být implementace výstavby a prípravy 
systému komplexního rízení bezpecnosti CR. 

Implementace a výstavba systému komplexního rízení bezpecnosti CR by musely být projednány 
v ústredních správních úradech, jež mají v gesci predmetnou problematiku s tím, že koordinacní roli by pri 
projednávání mel Úrad vlády CR (odbor obrany a bezpecnosti). Výše uvedené složky by odpovídaly za 
vecné návrhy zmen zákonu k ustavení komplexního systému rízení bezpecnosti CR. Optimální by bylo, 
kdyby celý proces rídil a zastrešoval vládní zmocnenec pro budování systému komplexního rízení 
bezpecnosti CR. 

Rozhodnutí o ustavení funkce vládního zmocnence, který by mel k dispozici relativne malý tým 
spolupracovníku – expertu, vyplývá ze skutecnosti, že pouze tak se podarí splnit sledovaný cíl. Pokud by 
se variantne uvažovalo o možnosti, že by tuto funkci mohla plnit jedna ze stávajících složek 
bezpecnostního systému (napr. Ministerstvo vnitra ci Ministerstvo obrany), existuje nebezpecí, že by 
soubežné plnení koncepcních a operativních úkolu, preference vlastní instituce v navrhovaném modelu 
apod. postup ustavení komplexního systému rízení bezpecnosti spíše ztežovalo nebo deformovalo. 
Pozitivní zkušenosti Ministerstva obrany ze zrízení funkce vládního zmocnence pro prípravu reformy 
ozbrojených sil a jeho týmu (Centrum pro reformu ozbrojených sil) svedcí pro navrhovanou variantu. 
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Pripravovaná reforma ozbrojených sil, koordinace zpravodajských služeb, racionalizace rízení ozbrojených 
bezpecnostních sboru a integrovaného záchranného systému, postavení soukromých bezpecnostních 
služeb, verejné správy a samosprávy ad. by se již rešily v rámci systému komplexního rízení vcetne 
príslušných legislativních úprav, které by zároven sjednotily ci specifikovaly postavení príslušníku techto 
složek. 

Rešení problému by se melo zpetne promítnout do reformy ozbrojených sil a ovlivnit novelizaci ci novou 
tvorbu doktrinálních dokumentu (Bezpecnostní strategie, Vojenská strategie ad.). Vzhledem k soucasným a 
budoucím spojeneckým závazkum bude nutné sladit tvorbu a realizaci systému komplexního rízení 
bezpecnosti Ceské republiky se soucasnými a pripravovanými bezpecnostními koncepcemi NATO a EU 
(Evropská bezpecnostní a obranná politika). 

 

2.3 Aktivace územních spolecenstev 
Územní spolecenstva charakterizují tri nedelitelné vlastnosti: jde o struktury vedome žité, objektivne 
determinované a samosprávné. V podmínkách CR této charakteristice nejlépe odpovídají obce, méne kraje. 

Ústredním pojmem chování každého územního spolecenstva je jeho vlastní benefit – v podobe 
mnohorozmerné, komplexní cílové funkce, kterou se naplnují predstavy jednotlivého konkrétního územního 
spolecenstva o (dosažitelné) kvalite života. Obsahem pojmu benefit jsou z tohoto hlediska predevším 
pohoda pobytu, tvorba ekonomického podmínek pro individuální seberealizaci a tvorba podmínek pro 
participaci na rízení a správe. Benefit pritom nemá jen rozmer materiální (který relativne dominuje v prípade 
komunit krajských), ale snad ješte vetší roli v nem hraje (zejména v prípade obcí) kvalita mezilidských 
vztahu, pocit bezpecí a stability, vedomí príslušnosti do komunity, kterou znám a která me 
akceptuje…Aktivizovat územní spolecenstva znamená tedy dát spolecenskému úsilí o rust kvality života a 
jeho udržitelnosti nejen komplexní obsah, ale zejména lidský rozmer a obsah. 

Prvním smyslem daného strategického tahu je smysl procesní: podpora vytvorení co nejsvobodnejšího 
prostoru pro verejnou formulaci a naplnování mnohorozmerné cílové funkce územního spolecenstva 
samotnými lokálními aktéry, resp. odstranování formálních i vecných prekážek, které brzdí v komunite 
dialog s tímto zamerením. Jinými slovy jde zde o to podporit schopnost (potenciál schopnosti) územní 
komunity vyvinout svou vlastní, komplexní a pritom relativne autonomní strategii rozvoje. 

Procesní aktivizace územních spolecenstev prináší prospech jednak lokální, jednak obecný – pricemž 
druhý je podmínen prvním. 

Na lokální úrovni jde v prvé rade o zlepšování mezilidských vztahu na základe prekonávání vzájemného 
odcizení. S tím souvisí vytvárení atmosféry vzájemné duvery, která sama prispívá jak k pocitu bezpecí, což 
samo o sobe aktivuje (osvobozuje) tvurcí potenciál dané komunity, tak ke snižování transakcních 
nákladu pri realizaci zámeru spolecného zájmu. Aktivizace územního spolecenstva tedy jemu samému 
prináší prospech tím, že omezuje stinné stránky pusobení jak jeho neformálních struktur (uzavrenost, 
sebestrednost, preference parciálních zájmu místních elit atd.), tak struktur formálních (nepružnost, 
odcizenost atd.) a podporuje pusobení svetlých stránek obou. 

Výsledkem je nejen rust životní pohody clenu komunity, ale – v praktické rovine – i daleko efektivnejší 
využívání lokalizovaných ekonomických zdroju rozvoje. 

V místech úspešne se prosazující pocit, že spolupracovat se vyplácí se samozrejme (i když nikoli rychle a 
automaticky) nemuže neodrazit ve zlepšování atmosféry komunikace i na nadlokální úrovni – cestou 
zlepšování politické kultury, debyrokratizace správy, rozvoje obcanských iniciativ. 

V tom také spocívá vazba daného strategického tahu na kvalitu života : zabránit (s využitím prirozených 
vazeb, které existují v rámci územních spolecenstev) erozi spolecenské soudržnosti, která ohrožuje ceskou 
(ostatne jako každou moderní) spolecnost. 

V daném strategickém tahu jde v tomto smyslu o tyto základní procesní cíle: 

- Zachování lokálních specifik ve zpusobu života 

- Zvýšení funkcnosti neformálních lokálních spolecenských sítí 

- Rust akceschopnosti lokálních samosprávných institucí 

- Zajištení rovnosti rozvojových šancí jednotlivých komunit (v dostupnosti verejných statku a 
v osobnostním rozvoji vlastních clenu) 

- Zvýšení ekonomické zodpovednosti komunit (motivace k racionálnímu využívání lokálních materiálních 
podmínek). 
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Nejprímejší, nikoli však jistou a automaticky pusobící cestou k tomuto cíli je v podmínkách CR aktivní 
ovlivnování územních potenciálu, které determinují strukturu a chování obcí a kraju, a to prostrednictvím 
cílených politik : 

- Zlepšování územní struktury. 

- Formování rozvoje sídel a mest. 

- Transformace venkovských oblastí. 

- Rozvoj dopravy a spoju. 

- Ochrana životního prostredí a správa prírodního a kulturního dedictví. 

Zlepšování (modernizace) územne – technických podmínek územních spolecenstev však musí být 
provázeno zvyšováním plánovací autonomie územních spolecenstev. 

Územní spolecenstva mají svou objektivní a subjektivní složku. Pod objektivní složkou (viz následující 
schéma) se rozumí fixní aktíva v podobe technické, dopravní, bytové a sociální infrastruktury a základní 
výrobní fondy s  relativne dlouhodobým reprodukcním cyklem a tím i dlouhodobou lokální fixací (objektivní 
faktory – prinejmenším v rámci casu reprodukcního cyklu). Pod subjektivní složkou se rozumí sociální 
struktury a aktivity a sociálne – psychologické reflexe z takto definovaných, lokalizovaných podmínek 
vyrustající a zpetne tyto podmínky ovlivnující – zejména prostrednictvím explicitne formulovanými ci 
implicitne fungujícími procesy rízení a koordinace (prostrednictvím strategického plánování). 

Lokalizované vecné
podmínky

3
Lokální spolecenstva

1

Vnejší podmínky a
impulzy

2

 
Daný strategický tah tedy v principu pracuje s tremi druhy vazeb: 

1. Vazba mezi lokalizovanými vecnými podmínkami rozvoje a územními spolecenstvy (jak stávající 
podmínky a jejich predvídatelný samovývoj ovlivnují strukturu a chování územních spolecenstev) 

2. Vazba mezi územními spolecenstvy a jejich vnejším okolím, z nehož cerpá duchovní impulsy, 
vzory chování a materiální zdroje existence a které rovnež ovlivnují strukturu a chování územních 
spolecenstev 

3. Vazba (zpetná) mezi územními spolecenstvy a lokalizovanými podmínkami rozvoje (jak – obsahove 
i procesne - územní spolecenstva zpetne ovlivnují své místní podmínky). 

V souladu s  touto strukturou strategického tahu lze v jeho rámci vymezit tyto obecné faktory: 

Vazba c. 1 = územní potenciály 

Vazba c. 2 = globální impulsy 

Vazba c. 3 = formativní regulátory 

Územní potenciály je treba chápat jako prurezový jev, který na sebe váže více než problematiku jediného 
resortu. V souladu s identifikací vazeb strategického tahu lze za základní pilíre považovat tyto vecné 
oblasti: 

- Technická infrastruktura 

- Bydlení 

- Sociální infrastruktura 

- Národní hospodárství 

- Životní prostredí 

- Národní kulturní dedictví 

- Bezpecnost 

Podstatné je, že tyto vecné pilíre v daném case determinují chování územních spolecenstev vždy: 
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- Jako lokální charakteristiky (tedy v konkrétní vecné strukture konkrétního místa) 

- Ve vzájemné provázanosti – jako územní systém 

Je treba priznat, že práve územní potenciály jsou tím faktorem, který je v rámci daného strategického tahu 
nejsnáze analyzovatelným, a který je také nejsnáze ovlivnitelný. 

Jak již bylo výše konstatováno dynamiku danému strategickému tahu dodává konfrontace ceských 
územních spolecenství s technologickými a spolecenskými výzvami moderní doby. 

Tyto výzvy si nepochybne zaslouží trvale velkou pozornost, už proto, že v dané chvíli lze kalkulovat vždy 
pouze s temi fenomény, které jsou známy, resp. jsou v takovém stádiu zrodu, že jejich vliv na územní 
komunity je alespon odhadnutelný. Tento problém se v prvé rade týká dopadu dynamického pokroku ve 
vede, technice a technologiích. Pro chování územních spolecenstev prinášejí – jak ucí zkušenost – ovšem i 
nejrevolucnejší technologické zmeny své dopady až s vetším ci menším zpoždením : až jsou lokální aktéri 
schopni je pochopit a cinne aplikovat pri prosazování svých zájmu. 

Územní spolecenství, tím že stojí na pomezí neformální síte a formální organizace, vnímá obecne pusobící 
regulátory spolecenského a ekonomického jednání, tedy trh, stát a obcanskou spolecnost jako vnejší sílu, 
která pred ne staví vnejší úkoly, jimž se struktura komunity musí prizpusobovat. Z povahy techto 
obecných formativních regulátoru vyplývá, že prizpusobovat se musí predevším formální struktury : 
podniky využívat lokalizované podmínky tak, aby maximalizovaly okamžitý ekonomický efekt, obecní 
správa tak aby dostála státem na ni delegovaným úkolum, obcanské iniciativy tak, že „lokální jednání 
podrobují globálnímu myšlení“. Toto prizpusobování se formálních struktur obecne fungujícím 
regulátorum muže vést k desintegraci místní komunity, resp. k jejímu zániku. 

Soudržnost komunity tedy závisí na tom, do jaké míry se podarí aktivizovat neformální struktury a impulsy. 
Ne proti obecne pusobícím regulátorum, ale pro harmonizaci jejich dusledku! Neformální struktury tedy 
jsou vlastním lokálním formativním regulátorem. Konkrétne jde o takové jevy jako je spontánní solidarita 
clenu komunity (prípadne pretavená do symbolické roviny – lokálního patriotismu), schopnost vzájemné 
komunikace a dialogu, schopnost budovat neformální i formální síte k poznávání i prosazování svých 
spolecných zájmu. 

Všechny tyto neformální regulátory chování místních komunit se slévají do ochoty, umení a vule územní 
komunity v dialogu strategicky plánovat svou spolecnou budoucnost. 

Na lokální úrovni se tak rozhodujícím formativním regulátorem stává taktická i strategická kooperace. Ta 
predstavuje lakmusový papírek  míry aktivizace územních spolecenstev. Je tedy jak klícovým 
predpokladem, tak výsledkem realizace daného strategického tahu. 

2.4 Cesty rozvoje sociální soudržnosti a národní a obcanské identity 
Cesta k sociální soudržnosti prostrednictvím plurality je nejvetší výzvou, pred kterou naše spolecnost 
v nejbližších desetiletích stojí. 

Nove tvorené výzvy jsou také novými šancemi. Šancemi k rozvoji, ale i k likvidaci. Práve na tom, jak dalece 
se podarí, aby byla sociální soudržnost spolecnosti založena na základech, které umožní využít pluralitních 
výzev (tedy predevším tvorivosti a spoluodpovednosti vycházející z nekonecné inspirace rozdílných a 
vzájemne se respektujících a podnecujících impulsu) záleží, zda využití nových šancí povede k rustu 
kvality života, ekonomickému rozvoji a rozvoji podmínek pro trvale udržitelný život, zda budou tyto nové 
šance využity k rozvoji ci zániku. 

Pokud nedochází k rozvoji sociální soudržnosti a identit smerem k rustu kvality a udržitelnosti života, jde o 
trendy, které vrhají spolecnost, pospolitosti, instituce, skupiny i jedince mimo dosažitelnost výzev 
soucasného typu kultury a ústí v zaostalost, konflikty a sociální vyloucení. Snaha o nalezení trendu 
vývoje sociální soudržnosti a národní a obcanské identity v naší zemi, pochopení techto trendu ve vztahu 
k novým výzvám plurality a hledání možností pro snahy o sblížení obou - tedy trendu vývoje a výzev 
plurality - je obsahem tohoto strategického tahu. 

Nové výzvy pro sociální soudržnost a pojetí národní a obcanské identity pricházejí do situace, kdy se naše 
spolecnost ubírá prevážne cestami dlouhodobe spojenými s trendy, které temto výzvám nejdou vstríc. Pro 
koncipování daného strategického tahu je potreba zmenit obecné pojetí rozvoje sociální soudržnosti, 
národní a obcanské identity. V dosavadních trendech totiž nejde nalézt zdroje, které by samy o sobe mely 
podobu motoru zrychlujícího a zkvalitnujícího rozvoj naší spolecnosti. 

Cílem tohoto strategického tahu proto je nalézt možnosti rovnovážné kombinace : 

- snižování negativních dopadu dosavadních trendu vývoje sociální soudržnosti a identity tak, aby se z 
nich nestaly zábrany rozvoje, 
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- posilování objevujících se pozitivních trendu vývoje sociální soudržnosti i národní a obcanské 
identity, 

- posilování nových prístupu a podnecování sociální soudržnosti a národní a obcanské identity, 

to vše posuzováno podle toho, do jaké míry jde o posilování kvality života, ekonomického rozvoje i 
rozvoje podmínek pro trvale udržitelný rozvoj, strucne receno do jaké míry jde o rozrustání váhy, dopadu a 
prijatelnosti trendu posilujících tendence k rustu pluralitního videní sveta. 

Takto definovaný cíl strategického tahu vychází z poznání trendu a stavu sociální soudržnosti a národní a 
obcanské identity ceské spolecnosti. K temto trendum patrí: 

1. Trendy vycházející z obecných dopadu modernizace a globalizace. Jimi jsou za prvé pokládány 
nové a proti dosavadním velmi odlišné základy pro sociální existenci: v globálních sítích jsou 
interakce odosobnené, promenlivé, nestabilní, nemají ohranicení, jejich cena spocívá v 
prezentování spoluúcasti na globální virtuální existenci. Znamenají odklon od dosud pusobících 
korenu identity, vedou ke sdružování na úplne jiných základech než tomu bylo kdykoliv pred tím. 
Multikulturní vztahy príznacné pro modernizující se soucást globálního sveta nabývají váhu 
nejen jako etnické rozdíly ci shody, ale prímo jako východiska vývojových procesu. Už 
dusledkem trendu nové vlny modernizace a globalizace dochází k nutnému a stále 
umocnovanému rozvírání sociálních struktur, ztežování komunikací a dokonce k zásadne novému 
formulování otázek identity a sociální soudržnosti, na které vetšina lidí u nás dosud ani 
nepomyslí, natož, aby na ne umela odpovedet. Pri tom, ale destrukce dosavadních zdroju 
sociálních interakcí (nenahrazená srozumitelnými novými zdroji) je prícinou umenšování identity a 
poklesu sociální soudržnosti, vede tudíž k pocitu ohrožení, kterému se musí dotcená vetšina 
bránit. Jde o potence ke konfliktum, které nikdy snad nebyly tak silné. 

2. Vývojové trendy národní existence. Zdá se, že zdroje národní identity jsou u nás sice zakorenené, 
ale ne príliš intenzivní. Národní cítení a identifikace sebe sama jako príslušníka ceského národa 
nejsou príliš silné a težko mohou samy o sobe sloužit jako radikální zpevnující clánek sociální 
soudržnosti. 

Je težké rozpoznat, jaké je místo mýtu mezi aspekty utvárení kolektivního národního cítení. Je však 
nesporné, že takové mýty existují. Na prvém míste jde o obavy z nového, odmítání cizího, snahu o uzavrení 
se do svého prostoru, pokud možno co nejvíc odolávajícího neprátelským vnejším vlivum. Výrazná je 
rovnež váha rovnostárských tendencí a požadavku na jednotnost a neodlišenost a predstava, že na takto 
založeném sjednocení lze lépe celit vnejšímu nebezpecí. Predstava o ubližovaných, mírumilovných, malých, 
kterí jsou stále ohrožovaní a proto hledají ochranu pro vlastní stát, je také patrná. Stejne jako predstava o 
nezbytnosti využít témer jakékoliv postupy pro to, aby ceský národ prežil: – od nekonecné tvorivosti 
(vcetne tvorivosti za hranicemi zákona), až po velmi málo limitovanou konformitu s požadavky moci; - od 
snahy prežít za každou cenu, až po furiantské krajní reakce, bez hlubších vnitrních souvislostí; od 
chytracení, parasitismu a švejkování, až k obetem za ideje, pro než dosud nedozrál cas. 

I když nejsou, jak bylo receno, aspekty národní identity príliš intenzivní, jsou pro vetšinu ceského národa 
srozumitelné. Jejich váha roste i spojováním s tendencemi k odmítání cizího. Národní identita se tak muže – 
predevším v prípade, že v jiných oblastech ztrácí populace v identifikacních procesech pudu pod nohama 
– vynorit ve spasitelské podobe s velkou intenzitou. Pri poklesu sociální soudržnosti a slabosti obcanské 
identity a identit tradicne spojovaných s rodinou, regionem, náboženstvím, místem ci profesí a stavem, 
muže posílení národní identity vyrust do klícového postavení. Treba proto, že zbude jako jediná 
ze srozumitelných kolektivních identit, kolektivních základu sociální soudržnosti. 

Souvislosti vstupu do EU. Za nejduležitejší lze pokládat následující nové a spíše ohrožující vlivy: 

- postupné rušení hranic ohranicujících národní a státní identitu; 

- výrazné, zrejme dokonce skokové výzvy a vlivy nových a dosud u nás nevídaných kultur a etnik, v 
každém prípade v rozsahu a spolecenském dosahu, který nemá v naší dlouhodobé monoetnické 
existenci obdoby; 

- jednoznacné konfrontování dosavadních zdroju národního sebevedomí v naší zemi s nabídkami, 
zkušenostmi a praktikami prezentovanými silnejšími, úspešnejšími, s jinou sociální a historickou 
zkušeností pracujícími národy, etniky a státy v rámci EU. Je to vlastne zmena úhlu v posuzování 
možností a budoucnosti (národní) identity: pujde náhle o videní tech méne úspešných, méne 
disponovaných k úspechu, k sebeprosazení a tedy i k respektu vuci sobe, videní tech skutecne 
slabších; 
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- odlišné místo obcanských iniciativ a aktivit v živote spolecnosti, vcetne respektu decizních míst vuci 
obcanským iniciativám, jako nezastupitelné zpetné vazbe, proti dosavadnímu vývoji urychlené 
zamerení na dlouhodobé, hodnototvorné postupy a aktivity pri každém rozhodování;  

- posuny od orientace na rychlé výsledky k orientaci na pravidla a zpusoby rešení problému. Tedy 
viditelnost, rozpoznatelnost a argumentace pro tvorbu demokratických postupu, akcent na dodržování 
pravidel, na cestu dosahování cílu jako stežejního konstitucního prvku cílu samotných; 

- prosazovat zvlášte ve verejném živote cesty dialogu a usilování o konsensus nad cestami stretu, boje a 
stavení barikád; 

- respektování hodnotových dopadu a vzoru spojených s pusobením politiku a tvurcu mínení. Soucástí 
odpovedností politika je predevším to, jaké hodnoty nabízí svými skutky ve vztahu se slovy programu 
a požadavku na ostatní. To vyžaduje vyšší kriticnost vuci politikum a mediálním vzorum i prípravu 
k sebekriticnosti a hodnotové sebereflexi uvnitr politických struktur. I v tomto smeru jde o prístup, 
který není vetšinou u nás politikum ani tvurcum mínení vlastní. 

- vytvárení a rozvoj institucionálních základu pro posuny a stabilizaci predchozích postupu. Predevším 
jde instituce pro nezávislé kontrolní a zpetné vazby, pro podnecování a rozvoj obcanských aktivit a 
spoluúcasti co nejvetšího podílu populace na verejném živote, ale také na živote škol, vzdelávacích a 
výchovných zarízení, církví a kulturních zarízení v užším slova smyslu, atd. Znamená to vytváret a 
rozvíjet instituce s respektem vuci požadavkum subsidiarity, s maximalizací možností rozvoje tvorivosti 
a iniciativy obcanu. Znamená to také vytváret institucionální zázemí pro prezentace, diskuse a výzvy k 
etickým hodnotícím prístupum k naší (predevším verejné a politické) existenci a k jejímu reflektování 
médii. 

- inspiraci a respektovaném spolupodílníku na rozhodování o životu spolecnosti;  

- s tím související odlišná podoba obcanské identity ve vetšine zemí EU a výzvy z ní vyplývající vuci 
naší spolecnosti;  

- videní sveta ocima menšiny, protože v rámci EU (i v souvislosti s predchozími charakteristikami) 
budeme chte nechte v pozici menšiny. Jde vlastne o skok z existence vetšinové uzavrené sebestredne 
orientované spolecnosti do existence menšiny, ohrožené morem silnejších, sociálne, ekonomicky, 
jazykove, kulturne i zkušeností jinak zakotvených obcanu EU. Dokonce možná také ne príliš príznive 
naladených pro prijetí a respektování „nových, malých, chudých - na než se musí doplácet - 
podivných, postkomunistických“ clenu EU; 

- nove se objevující otázky etnických konfliktu a tenzí uvnitr státu i soustátí EU, vcetne ovšem odlišné 
pozice na ceste k pluralitním postojum a zkušenostem v techto zemích proti naší spolecnosti;  

- porovnávání dlouhodobých zkušeností a postupu spolupráce majority s minoritami v rade zemí EU s 
prístupy a prijímáním minorit naší populací – zde je rozdíl v míre plurality ješte markantnejší; 

- nove se objevující možnost zamestnání za hranicemi státu (avšak vlastne jen pro urcité a ne príliš 
rozsáhlé cásti populace) a zároven rostoucí možnosti a aktivity v rustu podílu a potreby zamestnávání 
cizincu u nás, v souvislostech stálé relativne vysoké nezamestnanosti a prohlubujících se sociálních 
rozdílu. 

Pres zjevnou disharmonii v pusobení uvedených trendu si naše populace vubec neklade otázky po 
zmenách národní a obcanské identity. Práve proto muže být cílem tohoto strategického tahu jen 
nastavování smerovek a hledání cest, jejichž zmeny jsou v možnostech dosavadního vývoje a jejichž 
oprávnenost vychází z jediného kritéria. A tím je podnecování svobody, tedy dovedností svobody, 
svobodného rozvoje tvorivosti a ucení se a uplatnování odpovednosti lidí, skupin, spolecenství i institucí. 

Námety na konkrétní kroky mohou být uvádeny jen jako príklady v rámci techto oblastí. Obvykle u nich 
nelze stanovovat nositele úkolu, náklady, cas ci další atributy rízení a prognóz. 

Pri všech omezeních však platí, že nezmenení dosavadních trendu vývoje sociální soudržnosti a identity v 
nejbližších deseti - patnácti letech muže být zdrojem konfliktu se smrtelne vážnými dopady na vývoj ceské 
spolecnosti na další desetiletí, ne - li na ješte delší dobu. 

Postupy naplnování daného strategického tahu jdou v techto hlavních proudech: 

1. Prunik do vedomí spolecnosti: zmena prístupu k rešení problému spolecnosti. To vyžaduje krome 
jiného: 

2. Nové obsahy ceské národní identity a návaznosti sociální soudržnosti. Nové výzvy, okolnosti, 
politické a kulturní souvislosti mírící k pojetí národní identity a na jejím základe vytvárené sociální 
soudržnosti jsou v hlubokém rozporu s vnitrními vývojovými trendy národní identity ceské 
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spolecnosti. Jde o tak velké rozdíly, že jejich preklenutí vyvolává potrebu položení otázky po 
národní identite v podobe, která dosud nikdy nebyla položena. Jde v zásade o problém nových 
požadavku na nalezení obsahu ceské národní identity. 

3. Prímá orientace na rozvoj sociálních souvislostí života. Za prvé jde o rozvoj aktivit zamerených 
na rust schopností a dovedností v sociálních vztazích (aktivity prímo zamerené na výchovu k 
sociálním dovednostem a rozvoji schopností komunikace, dialogu a empatie, posilování 
sociálních vztahu a dispozic pro jejich rozvoj v institucích, které nejsou prímo urceny ke 
vzdelávání ci výchove, jednoznacný akcent na rozvoj školství jako jednoho ze socializacních 
mediátoru, efektivne pusobících jen ve spolupráci s dalšími, predevším s rodinou), za druhé jde o 
rozvoj aktivit posilujících vedomí solidarity (vzájemná spolupráce adresujících a adresátu sociální 
pomoci, co nejvetší pestrost a diferenciace sociálních dotací posilujících solidaritu, podpora 
rodiny, péci o rust bezpecnosti ve spolecnosti, aktivity spojené s rustem podmínek a možností 
pro rovný prístup ke vzdelávání pro co nejvetší podíl obyvatelstva), za tretí jde o rozvoj aktivit 
posilujících spoluúcast na uplatnování a kontrole moci (rozvoj politického systému). 

4. Rozvoj národního a obcanského sebevedomí kulturne - umeleckými, sportovními i dalšími 
cinnostmi. 

5. Rozvoj obcanského sektoru jako základu ucení se odpovednosti (rozvoj dobrovolnictví, 
spolupráce nevládních neziskových organizací a jejich sdružování). 

6. Rozvoj médií jako nástroje výchovy k odpovednosti, svobode, národní a obcanské identite 
(diferencovaný a diferencující multikulturní, pluralitní charakter médií, otevrenost médií vlastnímu 
hodnocením, jasná orientace na interaktivní podobu médií). 

2.5 Modernizace demokracie v CR - obecný predpoklad realizace 
strategických tahu 
Realizace všech strategických tahu predpokládá v té ci oné míre spolecenský dialog a vyžadují v té ci oné 
míre uplatnení rídící a koordinující role verejné moci a správy. V tom smyslu jsou strategické tahy 
determinovány úrovní demokracie a smery, formami a rychlostí její modernizace. 

Konfrontace s politologickou literaturou napovídá, že naše demokracie je dosud neúplná. Trpí znacnou 
blokací zpetné vazby na zdroje moci (lidu) a politických center na decentralizované samosprávy a malou 
otevreností politiky vuci spolecnosti. Jen s obtížemi reaguje na modernizaci spolecnosti a nemá dosud 
instituce citlivé odpovednosti vuci ní, zvlášte vuci menšinám a málo informovaným a spolecensky, 
ekonomicky i kulturne znevýhodneným obcanum. Politická moc také dosud nerozvinula dialog se stredními 
a základními clánky spolecnosti. 

Politická moc a prístup k ní se vychýlily k preferenci politických stran, jejich privilegovanosti ve vetšine 
procesu vládnutí (výber kandidátu pro volby, rozhodování, kontrola politické moci, výber a kontrola plnení 
politických agend, omezená participace obcanské spolecnosti aj.) Samy politické strany dosud odolávají 
modernizaci a mnohdy spíše podléhají než by pozitivne rešily tlaky tržních subjektu na rozhodování 
parlamentu a vlády. Nestaly se v dostatecné míre subjekty politického uvedomování a poucené 
informovanosti obcanu o základních otázkách vývoje spolecnosti. Predevším však zaostává príprava jejich 
reprezentantu na výkon státní moci službou obcanum, a jejich kvalifikovanost odborne politická a kulturní. 
Ústavní vymezení politických stran a politických sdružení nedostatecne stanoví jejich postavení a omezení 
ve strukture moci. To nepochybne podporuje tendenci politických stran usilovat o mocenská privilegia a 
omezovat úcast na rozhodování jiným organizacím a jejich reprezentantum. Tak se postupne vytvárejí 
skupiny obcanu prvního rádu, (co na to mají a mohou mít ješte více) a obcanu druhého a dalšího rádu, pro 
než zacíná být charakteristický pocit spolecenské a ekonomické bezmoci. Dusledkem je široká neduvera 
k politickým stranám a nízká až kritická volební úcast ve volbách do parlamentu v posledních obdobích. 
Tím je vážne narušena základní podmínka tvorby politické moci ve volbách – rovnost volicu. 

Vztahy mezi tremi pilíri demokratické moci - mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní nejsou ješte zcela 
vyvinuty a místy mezi nimi zustávají kompetencní neujasnenosti, které ztežují vzájemnou kontrolu. K tomu 
prispelo i chronické odkládání reformy soudnictví. 

Dosud se nevytvoril systém institucí, který by vymezil presne kompetencní vztahy mezi verejným a 
soukromým sektorem a pusobil úcinne proti korupci ve verejné správe. 

K tomu prispívá nevyjasnený vztah volených reprezentantu v exekutive a institucí státní a jiné verejné 
správy, které se zmítají v rozporu mezi kariérou a predstíráním loajality vuci politickým stranám s nadejí na 
politickou trafiku za zásluhy. 
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Tak vzniká slabe ovladatelný byrokratický systém správy, který se casto vzdaluje od efektivního 
prosazování politických rozhodnutí a zákonu. Zarazením vysloužilých politiku do této sféry se celá státní 
správa politicky komplikuje a profesne znehodnocuje a zejména se otevírá klientelismu a lobbistickým 
skupinám, které si uzurpují prizpusobování výkladu a uplatnování zákonu a zvlášte podzákonných norem 
ve prospech svých zájmu. 

Spolecným jmenovatelem (casto soucasne prícinou i dusledkem) techto poruch demokracie v Ceské 
republice v polistopadovém období jsou: 

1. Zaostávající úroven demokratického presvedcení obcanu, které kontaminují pozustatky 
spolecenského vedomí z predcházejícího reálne socialistického režimu  a jež byly a jsou 
oživovány dokonce nekterými politickými stranami a praktikami cásti státní správy. Namnoze jde 
o zamlžení toho, co demokracie je a není, která pravidla a principy jsou a která nejsou 
demokratická. Tento jev zasahuje jak kvalitu obcanství i jako volebního potenciálu a jako 
úcastníka rozhodování a kontrolora moci, tak samotné politické elity (zvlášte zákonodárce, 
vykonavatele moci a demokratického práva). Považujeme-li úroven demokratického presvedcení 
obcanu a politických elit za klícové a výchozí pole modernizace politického systému, pak je nelze 
rešit izolovane, ale musí se stát složkou naší orientace na spolecnost vedení a osvojení i metodou 
naucených zvyklostí politické kultury. Zasáhne proto celý vzdelávací a výchovný systém. (Napr. 
i základní školství, kulturní symboly, spolecenské rituály, prípravu politických, hospodárských a 
kulturních elit aj.) 

2. Neúplnost trvalejších institucí demokratického politického systému, jež jsou spíše ve stadiu 
praktických opatrení prozatímní povahy, ale nikoli ješte dlouhodobé, všeobecne zakotvené 
v jednání politických elit i obcanu. Modernizaci demokracie je proto nutné orientovat také na toto 
slabé místo naší politické transformace. Instituce by mely pritom být vzájemne provázány, aby se 
mohly stát garanty demokratického vývoje. 

3. Transformacne nedokoncenou oblastí demokratického politického systému, která dosud brání 
plnému interakcnímu spojení zdroju politické moci a zvlášte obcanu, je omezená realizace principu 
demokratického zastupitelství, který se aplikuje hlavne pro vytvorení centrálních orgánu moci a 
obcí. Nižší clánky se postupne ujímají svých kompetencí, nejsou však adekvátne podporovány 
složkami centrální státní a další verejné správy. Dusledkem je omezené pusobení krajských 
samospráv a znacne komplikovaná instalace poverených obcí. 

4. Prístup ruzných úrovní demokratických zástupcu k nastolování agend a programových témat 
politického rozhodování je stále ješte spíše na úrovni pripomínkování a nikoli jednání 
rovnoprávných partneru. Tyto otázky vyvolávají potrebu kompletovat zastupitelský systém a 
zejména jej otevrít i pro nestranické subjekty, zvlášte obcanského typu. Jde o renesanci takových 
institucí, jako je referendum o duležitých otázkách zamerení spolecnosti, i jako je prístup 
nezávislých kandidátu k zastupitelským mandátum na všech stupních správy, otevrenost centra 
k monitorování a reagování na výsledky verejného mínení a vuci hlasum reprezentantu 
dobrovolných zájmových organizací, vedeckých expertu aj.. To úzce souvisí s pojetím demokracie 
v polistopadové spolecnosti, která není chápána jako fungování celé spolecnosti, i jejích 
nepolitických clánku, ale zužuje se prevážne na systém odvozený od politických stran. Práve 
politické strany a jejich modernizace by se mohly stát subjekty, které prenesou težište 
demokratického fungování spolecnosti na spolecnost celou a odstraní izolaci centrální politiky od 
obcanu. 

5. Adekvátní reflexe plurality ceské spolecnosti patrí k podstatným složkám modernizace 
demokratického politického systému. Nekteré menšiny nejsou v tomto systému  v rovnoprávném 
postavení a proto se nemohou podílet na vytvárení a kontrole politické moci v souladu se svými 
potrebami a zájmy. Soucasný stav politického systému reaguje zpravidla, až když vznikne 
konfliktní situace, ale málo pomáhá, aby se menšiny formovaly jako autonomní respektovaný 
spolecenský subjekt, který je s to vyjadrovat své politické a existencní zájmy. V této oblasti 
nedisponuje politická moc dlouhodobými programy rešení, napr. pro situaci romské komunity, ani 
národnostních menšin, a pocetnejších skupin migrantu, zvlášte z východních zemí z teritoria 
drívejšího Sovetského svazu. Týká se to do velké míry i politického postavení skupin 
handicapovaných, populace se zdravotním poškozením, nezamestnaných, osob s odlišnou 
sexuální orientací aj. V nekterých prípadech se ukazuje specifická koncentrace menšinové 
problematiky v jednotlivých regionech. Poukazuje to nejen na nutnost, ale i hledání možností 
rešení nejen na centrální úrovni rozhodování, ale i na krajské a obecní úrovni. Respektování 
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techto problému má velký význam pro soudržnost a identitu spolecnosti a rovnež rovnoprávné 
podmínky ve volbách a participaci na rozhodování. 

6. Tržní ovlivnování politického systému - je dosud neprekonaným problémem naší demokracie, jde 
ovšem také o obecný problém, který s agresivností nadnárodních monopolu zesiluje. Dosud 
bohužel neexistují ani náznaky jeho rešení: krome morálních výzev není nic, co by chránilo 
politický systém pred intervencemi ekonomických zájmu tržního sektoru. Vec je o to složitejší, že 
verejný sektor, který má politická moc k dispozici, potrebuje k efektivní realizaci pomoc 
soukromých firem. To otvírá cesty ke korupci verejných cinitelu a k podrizování jejich cinnosti 
zámerum ekonomických subjektu (které jsou navenek formulovány jako verejné nebo národní 
zájmy). Výsledkem je zneužití demokratického systému, klientelismus a ztráta duvery obcanu. Je 
nepochybné, že pokrok v tomto smeru nenastane, pokud budeme spoléhat jen na ušlechtilost 
držitelu a vykonavatelu politické moci a demokratickou odpovednost podnikatelu a nepodrídíme 
tuto oblast vztahu obcanské kontrole. 

7. Kritickým a dosud historicky i aktuálne podmíneným problémem je promena volebne sverené 
politické moci v administrativne vykonávanou moc. Jinými slovy – jde o vztah volených 
reprezentantu (zákonodárcu a exekutivcu, napr. ministru) a státní, prípadne samosprávné 
administrativy. Vystupuje tu nesoulad : pri nedostatecne kvalifikovaném rízení se volení 
reprezentanti stávají závislými na administrativních rutinérech, kterí své prevahy využívají 
k prejímání mocenských výkonu metodami, jež se casto vymykají verejné kontrole. Pritom 
všechny dosud podnikané kroky, aby tomu bylo jinak, zatím neuspely, napr. zatím odložená 
úcinnost prijetého zákona o státní službe, podle nejž by kontrola administrativní byrokracie byla 
nejen možná, ale dokonce vtelena do vnitrního režimu ministerstev a dalších státních a verejných 
organizací. 

8. Na to navazuje další slabost našeho politického systému - nedostatek konsensu mezi 
politickými stranami v tak závažných otázkách, jako je uplatnování státní moci. Koreny lze 
hledat v bludném kruhu príliš konfliktne vyhroceného zápasu politických stran o podíl na moci. 
Modernizace demokracie potrebuje jejich prícinu definovat jako dusledek nedostatecné 
modernizace politických stran, která zaostává za promenami civilizacního vývoje a obrazne receno 
kazí nebo prinejmenším nepovznáší demokratický cit obcanu, který by jinak takové jednání 
politickým stranám netoleroval. Zde mužeme nalézt cestu, jak priblížit politické strany jejich 
státnické roli a odpovednosti. 

Z poznatku o dosavadním vývoji demokracie a ocekávání její budoucnosti, jak je prezentují významná 
politologická díla a z praktické kritiky znovuobnovení demokracie v Ceské republice po roce 1989, vyplývá 
nekolik duležitých upozornení, jež mají význam pro smerování modernizace demokratického politického 
systému v CR. 

Zatímco instituce urcující strukturu moci (politické strany, parlament, vláda, prezident) byly více ci méne 
stabilne ustaveny, jeví se jako podstatný deficit tohoto systému jeho odtržení a slabá komunikace s lidem, 
obcany, kterí o tomto systému svými volbami rozhodují. Zejména se to týká nerozvinutých možností jejich 
participace na kontrole a rozhodování politických reprezentantu. Decentralizace a rozšírení demokratické 
samosprávy na regionální a obecní úroven, je teprve v pocátku a nemela sílu ani propracované 
kompetence na tom neco podstatného zmenit. 

Na základe toho je nutné zamerit modernizaci demokratického politického systému na soubor podmínek a 
aktivit, které se týkají otevrení nezávislého verejného prostoru, možností verejné diskuse v nem a 
strukturace obcanské spolecnosti, zejména neziskových organizací a samospráv, a jejich možností 
komunikace s politickou mocí a jejími institucemi. Klícové je zvýšení kompetencí obcanu v pusobení na 
kvalitu demokracie a soucasne také takovou promenu politické scény, která by tento trend podporovala. 

Proto modernizace demokracie zahrnuje: 

- Odpovídající modernizaci politických institucí, vcetne politických stran i zákonodárné, exekutivní a 
soudní moci. 

- Modernizacní promeny nepolitických nebo transpolitických subjektu, jako jsou spolecnost vedení, 
informacní spolecnost, aktivizaci subcentrálních spolecenstev, v to zejména dobrovolných organizací 
obcanu), faktory pusobící na soudržnost a identity spolecnosti a její bezpecnostní systém. 

Souhrnne: modernizace demokracie se sjednocuje do trendu „otevírání a konstituování demokratického 
verejného prostoru a vytvorení nezávislé verejnosti“. 

Tím jsou determinovány cíle a subjekty rešení modernizace: 
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- Primárním cílem bude zvýšení kompetencí a aktivity obcanu v realizaci demokratického principu vlády 
lidu, prostrednictvím lidu a pro lid. 

- Soubežným cílem je otevrení verejného prostoru  a vytvorení podmínek pro jeho využití k spolecenské 
aktivizaci obcanu a jejich vlivu na politickou moc. 

Za hlavní subjekty rešení lze považovat: 

- Obcanskou spolecnost, obcany a jejich organizace. 

- Instituce politického systému, zvlášte politické strany a politická sdružení, 

- parlament, vládu a soudní moc. 

- Samosprávu všech úrovní a typu. 

- Modernizacní instituce spolecnosti (vzdelávací, informacní, samosprávné, instituce ekonomické, 
kulturní, bezpecnostní a komunikacní, vcetne médií.) 

Casování modernizacního ovlivnení demokracie v CR je treba vázat na realizaci jednotlivých strategických 
tahu, jež jsou v nejen dusledkem, ale i klícovým predpokladem modernizace demokracie. 

Jde zde o trojí determinaci: 

1. nastartování nekterých akutních postupu (napr. k vytvorení podmínek pro otevrení verejného 
prostoru a overení jeho obcanského využití), 

2. dlouhodobou – napr. založení vzdelávacího procesu ke zvýšení vzdelání a pestování 
demokratického presvedcení obcanu v nové generaci 

3. prubežnou – napr. k postupné zmene politických institucí, která potrebuje nekolik etap prípravy. 

2.6 Souvislosti strategických tahu 
Po bližším seznámení se s jednotlivými strategickými tahy je na první pohled patrné, že: 

- jednotlivé strategické tahy se mohou doplnovat, podporovat a sdílet jednotlivé procesy; 

- realizace jednoho strategického tahu muže být podmínkou realizace druhého, pricemž ovšem toto 
podmínení muže mít pouze latentní charakter; 

- mohou souperit o zdroje potrebné k jejich realizaci; 

- mohou se potýkat i s kontroverzními efekty vuci sobe navzájem; ne vždy muže naplnování jednoho 
strategického tahu mít pozitivní nebo alespon neutrální efekty vuci naplnování dalšího. 

Významným predpokladem presto zustává zásadní kompatibilita strategických tahu. V modelové situaci 
jejich simultánní realizace lze vyslovit i hypotézu o jejich možném pozitivním synergickém efektu na 
celkovou kondici spolecnosti, indikovanou kvalitou a udržitelností života a ekonomickým rozvojem. 

U dvou strategických tahu (dále: ST) je souvislost s kvalitou a udržitelností života a ekonomickým 
rozvojem velmi tesná. Jde o ST Cesty rozvoje sociální soudržnosti a národní a obcanské identity a ST 
Kultivace vedení v klícový faktor produkce. 

ST Aktivace územních spolecenstev propojuje cílovou a podminující polohu: predstavuje soucasné 
formování regulacních podmínek i efektu promítajících se do zpusobu, kvality a udržitelnosti života i 
ekonomického rozvoje, a to ve specifickém prumetu života lokalit a v lokalitách (obcích, krajích). 
V tomto smyslu je zárove n syntetictejší i specifictejší zároven, je jakousi živou výzkumnou laboratorí, na 
níž si mužeme overovat, jak velkou mají strategické tahy šanci vstupovat do sociální praxe jako 
komplexne pojaté procesuální inovace, ovlivnující podmínky a zároven smerující k cílum. 

Poslední ST Systém komplexního rízení bezpecnosti má oprávnení predevším díky menícím a vršícím se 
bezpecnostním rizikum. Je koncipován v podobe omezování bezpecnostních hrozeb pro zemi v dobe 
globálních ohrožení. Je tedy obecnou podmínkou realizace nejen všech ostatních strategických tahu, 
nýbrž i samotné existence spolecnosti. 

Nácrt souhrnné úlohy Modernizace demokracie naznacuje, že v našem pojetí jde o kultivaci velmi obecne 
pojímaných procesu rízení a seberízení, dotýkajících se lidí i institucí, svobody a odpovednosti, rádu i 
prostoru pro tvorbu. V tomto smyslu je možné ji chápat jako vytvárení dynamické síte, která obsahuje 
nekdy nerozlišitelnou kombinaci vecných úkolu a regulacních procesu. Kultivace rídící infrastruktury zeme 
v tomto pojetí bude obecnou podmínkou (a ve svých vecných aspektech i soucástí) všech strategických 
tahu. 

Strategické tahy mohou vstupovat do uvažovaných budoucnosti této zeme jako koordinované proudy 
inovací, které reagují na známé (predvídatelné) disproporce ohrožující kvalitu a udržitelnost života, 
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prípadne ekonomický rozvoj. Nemužeme predem urcit, co se jim muže postavit do cesty, na jaké bariéry 
narazí. Nelze se ani pokoušet o odstranení dynamické nerovnováhy, která prirozene doprovází vývoj 
každé spolecnosti, lze ale hledat zpusob, jak výskyt techto disproporcí vcas predvídat a efektivní 
kombinací dostupných zdroju je minimalizovat. Pujde principiálne o otevrený dynamický proces, v nemž 
bude dostatek prostoru jako pro doplnení, dopracování ci revizi již navržených, tak pro návrhy nových 
strategických tahu. Bude–li se dále rozvíjet strategická dimenze rízení, zacnou se strategické tahy, 
akceptované politickou reprezentací zeme jakožto stežejní procesuální inovace menící životní podmínky 
a zpusob života, promítat i do konkrétnejších, ale také závaznejších programových a koncepcních 
dokumentu. 
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3 SCÉNÁRE 
Tri scénáre vývoje Ceské republiky do roku 2020 

Prognostické scénáre jsou smyšlenými príbehy o možných budoucnostech. S pohádkami mají spolecnou 
linii príbehu, které se odvíjejí od motivu jejich jednotlivých aktéru a prekážek, které na svojí ceste 
musejí prekonávat. Jak v pohádkách, tak i ve scénárích se aktéri s temito prekážkami potýkají tu 
s vetším, tu s menším nasazením i konecným úspechem. Scénáre odlišuje od pohádek to, že nemohou být 
založeny na nevázané fabulaci vlastního deje, tím méne pak na predpokladu existence nadprirozených sil. 
Naopak: musejí co nejpecliveji zacházet se sociálními fakty a spojovat je do hodnoverného výkladového 
rámce. 

Hlavní funkcí tvorby scénáru je provokovat k premýšlení, ukazovat, že budoucnost je neznámá a otevrená, 
že mnohé závisí na nás, na našich rozhodnutích, kompetencích, na povaze cílu, které si klademe, na naší 
schopnosti sdružovat se a prosazovat tyto cíle koordinovanými kolektivními akcemi. Žádný ze scénáru, 
které se v dalším textu nabízí, pritom není tím pravým, jenž by popisoval jakousi idealizovanou predstavu o 
žádoucím vývoji zeme. Žádný také nemá podobu odstrašujícího, varovného príbehu, jehož hlavní funkcí 
by bylo predevším mobilizovat k tomu, aby bylo takovému vývoji za každou cenu zabráneno. Všechny se 
pokoušejí ilustrovat možné, byt ponekud do krajnosti vyhrocené, ale presto myslitelné alternativní cesty 
našeho putování za vlastní budoucností. Scénáre nemohou mít pouze pozitivní ci negativní efekty. Tak 
jako v živote, i zde se za všechno necím platí – úspechy v jedné oblasti bývají vykoupeny zaostáváním ci 
selháním v oblastech jiných. 

Scénáre vycházejí z poznatku a konceptuálních východisek, které nacerpal kolektiv CESES v uplynulých 
dvou letech. Všechny scénáre jsou napsány v minulém case, tedy jako fiktivní príbehy, které se již jakoby 
odehrály. Ve všech jsme vycházeli z následujících predpokladu: 

1. Ceská republika bude prijata do Evropské unie v roce 2004 a její vnitrní vývoj nebude nadále moci být 
v ostrém protikladu k vývojovým trendum prosazujícím se uvnitr tohoto seskupení - i když 
nevylucujeme ruzná napetí a konflikty vzhledem k pretrvávající rozdílnosti historického zakotvení, 
institucionálních rámcu i civilizacních úrovní. 

2. Základním casovým horizontem scénáru je rok 2020, nicméne dusledky nekterých rozhodnutí a 
vývojových trendu (napríklad v oblasti ekologie ci populacního vývoje) budou domýšleny i v delším 
casovém období. 

3. Ve sledovaném období nedojde k zásadním prelomum ci civilizacním zvratum zásadne menícím 
podmínky života v Ceské republice (jako by napríklad byly dusledky užití zbraní hromadného nicení, 
pandemie smrtelné nemoci, uplatnení vedeckých objevu významne menících lidské schopnosti nebo 
délku lidského života, ovládnutí sveta totalitní mocností apod.). 

4. Scénáre jsou orientovány na výklad možného vývoje ve významných základních oblastech života 
spolecnosti (politika, ekonomika, verejná správa, verejný, komercní a obcanský sektor, populace, 
práce, rodina, sociální diferenciace, životní styl, hodnoty). Konecný výber techto oblastí a témat je 
podrízen výkladové logice jednotlivých scénáru. 

5. Ve scénárích vystupují ruzní sociální aktéri se svými diferencovanými, casto konfliktními motivacemi a 
zájmy. 

Základním rozlišujícím kritériem vlastních scénáru je akcentované uplatnování vždy jednoho ze trí 
klícových kritérií možného budoucího vývoje Ceské republiky: kvality života (tady a ted) nebo 
udržitelnosti života nebo ekonomického rozvoje. 

Hlavním nárokem na všechny scénáre byl predpoklad jejich hodnovernosti v tom smyslu, že, byt usilují  o 
co nejvetší uplatnení vybraného klícového kritéria jakožto orientující pomucky pro základní ladení celého 
príbehu, musejí zároven respektovat známé proporce zdroju, podmínek, vecných souvislostí a setrvacnosti 
v chování lidí i institucí v case – takže nemohou zcela opomenout ani další dve kritéria. 

Konkrétne jde o tyto tri scénáre: 

Prežít v klidu a pohode nebo jít do toho? (scénár oprený o sledování kritéria kvality života) 

Ceská spolecnost, tolikrát podrobovaná vnejšími silami, které nebyla schopna sama ovlivnit, si i po vstupu 
CR do EU zachovala znacný díl historií vypestovaného obranného reflexu –orientaci na udržování 
relativne slušného živobytí, nechut riskovat, menit životní návyky ci podávat mimorádné výkony nebo se 
vážne zabývat dlouhodobými dusledky svého chování (napríklad v dopadech na životní prostredí). Bylo 
možno hovorit o sklonu projídat vlastní budoucnost. Tento prístup, prosazující se mimo jiné i díky slabým 
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vládám, narazil po case na svoje meze. Ve druhém desetiletí 21. století došlo k výrazným strukturálním 
zmenám a spolecenské instituce i lidé se nakonec adaptovali na vyšší nároky globalizujícího se sveta. 
Nebylo to ovšem možné bez výraznejšího rozštepení spolecnosti na elitu, jednoznacne orientovanou na 
výkon a prijímající nové výzvy, a vetšiny obyvatelstva, jehož zpusob života stále charakterizovala 
predevším snaha slušne prežít tady a ted . 

Ceská republika stredoevropským tygrem (scénár oprený o sledování kritéria ekonomického rozvoje) 

V CR se po vstupu do EU prosadil jako hlavní cíl prudký ekonomický rust. Prostredkem byla intenzivní 
podpora podnikání, využívání informacních a komunikacních technologií, omezení deficitu verejných 
rozpoctu, rychlé prijetí eura i jisté zvýšení nabídky vzdelávacích príležitostí prostrednictvím investic do 
lidského kapitálu. Zanedbáváno bylo sociální zabezpecení a ochabovala i podpora dalších verejných 
institucí (školství, zdravotnictví atd.). Narušena byla sociální soudržnost a do jisté míry i politická stabilita. 
Situace po deseti letech clenství Evropské unii vedla k nutnosti rešit vleklé problémy stagnujících oblastí a 
usilovat o prechod na harmonický rust. 

Cechy a Morava – zahrada Evropy (scénár oprený o sledování kritéria trvalé udržitelnosti) 

V CR se po vstupu do EU možná ješte více než v sousedních zemích uplatnilo hledisko trvalé udržitelnosti 
rozvoje. Lidé i instituce zareagovali na ohrožení životního prostredí jako na zásadní výzvu ke zmene svého 
chování. Napomohla tomu i postupne prosazovaná ekologická danová reforma, orientace zemedelství na 
obnovitelné energetické zdroje a strukturální zmeny v doprave a bydlení. Duraz byl kladen predevším na 
zachování prírody jako predpokladu naplnování všech ostatních cílu, a to i za cenu nižšího ekonomického 
výkonu a nižších investic do lidského rozvoje. 
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Záverem 
V hledání priorit pro Ceskou republiku jsme a budeme stále na ceste. Samotná krajina i cesty, po nichž se 
vydáme, se mohou a budou menit. Duležitá je predevším otevrenost hledání té nejlepší trasy – tohoto 
hledání se muže úcastnit každý, kdo o ne projeví zájem. Další charakteristikou je úsilí o respektování 
smysluplných souvislostí. Zde jsme ctenárum naší studie, která je logickým pokracováním našich 
predchozích prací, Vize (2001) a Pruvodce (2002), nabídli jak výsledky reprezentativního šetrení názoru 
obyvatelstva naší zeme Ceši na ceste za vlastní budoucností, tak i souhrnné zpracování poznatku o 
možných budoucnostech a podmínkách vývoje sveta – Co víme o budoucnosti. Naše týmové výzkumné 
úsilí jsme dovedli až do podoby identifikace klícových strategických tahu, návrhu koncentrovaných 
proudu žádoucích spolecenských zmen, které se podle našeho názoru mohou stát hnacím motorem 
zajištení vysoké kvality a trvalé udržitelnosti života v Ceské republice – a prispívat tak i ke sledování 
tohoto kritéria v živote celého lidstva. Krome toho jsme nabídli tri scénáre vývoje Ceské republiky do 
roku 2020, každý založený na predpokladu hodnoverného sledování jednoho ze trí klícových kritérií 
možného budoucího vývoje Ceské republiky – kvality života nebo udržitelnosti života nebo ekonomického 
rozvoje. 

Predpokládáme, že ve spolupráci s vámi, ctenári této studie, budeme moci naše poznání spolecne dále 
rozvíjet – at už ve smyslu obohacování a prohlubování našich teoretických prístupu, analytické 
poznatkové báze i metodických procedur, nebo v koncipování alternativních podmínených obrazu 
možných budoucností naší zeme. Domníváme se, že logika naší práce nás povede predevším k dalšímu 
propracovávání identifikovaných strategických tahu a  k prípadnému návrhu tahu nových. Veríme, že 
mnohé inspirace se ukrývají i v procesu uplatnování této studie pri zpracování strednedobých koncepcí a 
rozvojových programu na nejruznejších úrovních verejné správy, ale i v komercním a obcanském sektoru. 

Kontakt a trvalá delná spolupráce s vámi, našimi ctenári, nám byl, je a vždy bude velkou oporou i 
vzpruhou. 


